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SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA 
Nr pozycji w tomie Nazwa pozycji 

Nr teczki 
Nr  poz. 
 w tekście 

Nr rysunku  Nr strony 

A   
PROJEKT  BUDOWLANY   

ARCHITEKTONICZNY 
 

 

I.  OPIS  TECHNICZNY str. szt. 21 

II.  RYSUNKI  TECHNICZNE  

A-1 Plan sytuacyjny 1:500  

A-2 Rzut parteru   1:50  

A-3 Rzut piętra   1:50  

A-4 Rzut poddasza   1:50  

A-5 Rzuty I-go, II-go, III-go i IV-go poziomu wieży   1:50  

A-6 Przekroje E-E i B-B   1:50  

A-7 Elewacja zachodnia   1:100  

A-8 Elewacja północna   1:100  

A-9 Elewacja wschodnia   1:100  

A-10 Elewacja południowa   1:100  

A-11 Zestawienie drzwi i przegród szklanych (bez windy i empory)  
     

K   
PROJEKT  BUDOWLANY   

KONSTRUKCYJNY 
 

 

I.  OPIS  TECHNICZNY str. szt. 5 

II.  ORZECZENIE TECHNICZNE str. szt. 18 

III.  RYSUNKI  TECHNICZNE  

K-1 Zbrojenie podszybia windy   1:20  
     

S   
PROJEKT  BUDOWLANY   

WEWNĘTRZNEJ  INSTALACJI  P-POŻ 
 

 I.  OPIS  TECHNICZNY str. szt. 3 

 II.  RYSUNKI  TECHNICZNE  

  S-1 Plan wewnętrznej instalacji p.poż. – rzut parteru   1:100  

  S-2 Plan wewnętrznej instalacji p.poż. – rzut piętra   1:100  

  S-3 Aksonometria  
     

E   
PROJEKT  BUDOWLANY   

INSTALACJI  ELEKRTYCZNYCH 
 

 I.  OPIS  TECHNICZNY  str. szt. 4 

 II.  OBLICZENIA  TECHNICZNE str. szt. 3 

 III.  ZAŁĄCZNIKI  

  1 Zapotrzebowanie mocy podświetlenia gablot str. szt. 1 

  2 Załącznik Nr 6 do umowy kompleksowej NR str. szt. 1 

  3 
Wykaz grzejników akumulacyjnych i promiennikowych dla Muzeum 
Rybołówstwa w Helu 

str. szt. 1 

  4 Oznaczenia opraw oświetlenia ewakuacyjnego str. szt. 1 

 IV.  RYSUNKI  TECHNICZNE  

  E-1 Plan sytuacyjny  

  E-2 Plan instalacji elektrycznych - parter  

  E-3 Plan instalacji elektrycznych - piętro  

  E-4 Plan instalacji elektrycznych - poddasze  

  E-5 Plan instalacji elektrycznych - wieża  

  E-6 Instalacja rozmieszczenia grzejników elektrycznych - parter  

  E-7 Instalacja rozmieszczenia grzejników elektrycznych - piętro   

  E-8 Instalacja rozmieszczenia grzejników elektrycznych - poddasze  

  E-9 Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego - parter  

  E-10 Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego - piętro  
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  E-11 Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego - poddasze  

  E-12 Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego - wieża  

  E-13 Rozdzielnica główna RG – widok rozdzielnicy  

  E-14 Rozdzielnica RG – schemat strukturalny wyposażenia dodatkowego  

  E-15 Rozdzielnica RE1 – schemat strukturalny  

  E-16 Rozdzielnica RE2 – schemat strukturalny  

  E-17 Rozdzielnica RE3 – schemat strukturalny  

  E-18 Rozdzielnica RG – schemat strukturalny urządzeń grzewczych  

  E-19 Schemat oświetlenia ewakuacyjnego  
     

BiOZ   
INFORMACJA DO PLANU 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
str. szt. 5 

     

Załączniki   ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  

 I.  WARUNKI    

  1 

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
lokalnym polegającej na przebudowie wnętrz budynku Muzeum 
Rybołówstwa w Helu przy Bulwarze Nadmorskim 2 
Nr RGAI.6733.7.2013. z dnia 06.02.2014 r. wydanej przez Burmistrza 
Helu. 

str. szt. 8 

  2 
Uprawomocnienie decyzji przy piśmie RGAI.6733.72013 z dnia 
06.02.2014 wydane przez Burmistrza Helu 

str. szt. 1 

  3 

Decyzja o zmianie decyzji ostatecznej o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na przebudowie 
wnętrz budynku Muzeum Rybołówstwa w Helu przy Bulwarze 
Nadmorskim 2 – pismo Nr RGAI.6733.7.2013/03/2014 z dnia 28.03.2014 
r. wydane przez Burmistrza Helu 

str. szt. 2 

 II.  OPINIE, UZGODNIENIA, POSTANOWIENIA  
  1 Karta uzgodnień międzybranżowych str. szt. 1 

  2 
Opinia geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych do 
projektu budowy windy osobowej Hel ul. Morska Dz. nr 246 – kościół 
gotycki – opracowanie geolog. Tomasza Oktaby z listopada 2013 r. 

 

  3 
Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej w Gdańsku Nr Z.5595.21.3.2014.PW z dnia 27.02.2014 r. 

str. szt. 6 

  4 
Postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
Gdańsku przy piśmie ZN.5142.220.2014.JB z dnia 13.03.2014 r. 

str. szt. 2 

  5 
Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
Gdańsku przy piśmie ZN.5142.274.2014.JB z dnia 21.03.2014 r. 

str. szt. 2 

 III.  OŚWIADCZENIA I KOPIE UPRAWNIEŃ  

  1 
Oświadczenia projektantów i sprawdzających o sporządzeniu projektu 
budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej 

str. szt. 1 

  2 
Kserokopie uprawnień projektowych projektantów wraz z 
zaświadczeniami o przynależności do Izby Architektów i Izb Inżynierów 
Budownictwa 

str. szt. 17 
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I. 

 

OPIS TECHNICZNY  
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTONICZNEGO  
PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) Z CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ 

SPOSOBU UŻYTKOWANIA WNĘTRZ BUDYNKU – MUZEUM 
RYBOŁÓWSTWA W HELU PRZY UL. BULWAR NADMORSKI 2 

 

I.1. INFORMACJE OGÓLNE 
I.1.1. Przedmiot i cel opracowania 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany architektoniczny przebudowy 

(modernizacji) z częściową zmianą sposobu użytkowania wnętrz budynku – Muzeum Rybołówstwa 
mieszczącego się w poewangelickim budynku kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Helu, przy ul. Bulwar 
Nadmorski 2, na terenie działek nr 246 i 247 w obrębie ewidencyjnym Hel, powiat Puck. 
 Celem projektu jest opracowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na bu-
dowę. 
 

I.1.2. Zakres opracowania 
 
Projekt przewiduje: 
- wykonanie przeszklonego szybu dźwigu osobowego w ramach przystosowania obiektu mu-

zealnego do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne, 
- w ramach wprowadzenia przeszklonego szybu windowego przebudowa wewnętrznego wej-

ścia w kruchcie z zastosowaniem przeszklonego wiatrołapu, 
- zmiana układu schodów z zachowaniem ich konstrukcji drewnianej, w istniejącej wieży drew-

nianej, wynikająca z usytuowania drzwi przystankowych projektowanej windy, 
- wybudowanie empory w nawie głównej, opartej z jednej strony na ścianie północnej, a z dru-

giej strony podwieszonej do stalowej konstrukcji umieszczonej nad istniejącym drewnianym 
stropem, która stanowić będzie równocześnie konstrukcje stropu dla powierzchni magazyno-
wej, 

- wykonanie stropu w poziomie poddasza nad transeptem z ociepleniem całej połaci dachowej 
z maksymalnym uwidocznieniem elementów konstrukcyjnych więźby dachowej. 

Inwestycja obejmuje budynek Muzeum Rybołówstwa w Helu usytuowany na działkach nr 246 i 247 w 
Helu przy Bulwarze Nadmorskim 2. 
  
Cały projekt budowlany przebudowy wnętrz budynku – Muzeum Rybołówstwa obejmuje: 
- projekt budowlany architektoniczny – teczka A; 
- projekt budowlany konstrukcyjny – teczka K; 
- projekt budowlany wewnętrznej instalacji p.poż.– teczka S; 
- projekt budowlany instalacji elektrycznych – teczka E. 
- karta uzgodnień międzybranżowych; 
- załączniki formalno-prawne do całego opracowania budowlanego wielobranżowego. 
 
Ponadto dla inwestycji zostały opracowane projekty wykonawcze specjalistyczne, ujęte w osobnych 
teczkach: 
- projekt wykonawczy modernizacji SSP   
- projekt wykonawczy modernizacji SSWiN i CCTV 
- projekt wykonawczy DSO  
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I.1.3. Podstawa opracowania 
 
- Umowa zawarta w dniu 06.12.2013 r. pomiędzy Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku ul. 
Ołowianka 9-13; 80 – 751 Gdańsk a Biurem Usług Projektowo – Inwestorskich „Inwestpol” Sp. z o.o. z 
siedzibą w Gdańsku przy ul. Rakoczego 31, 80–288 Gdańsk na wykonanie „Projektu budowlanego 
przebudowy wnętrz budynku – Muzeum Rybołówstwa mieszczącego się w poewangelickim budynku 
kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła w Helu, przy ul. Bulwar Nadmorski 2 – branża architektura i konstruk-
cja” zarejestrowana w BUP-I „Inwestpol” pod numerem 359/2013.  
- Umowa zawarta w dniu 07.01.2014 r. pomiędzy Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku ul. 
Ołowianka 9-13; 80 – 751 Gdańsk a Biurem Usług Projektowo – Inwestorskich „Inwestpol” Sp. z o.o. z 
siedzibą w Gdańsku przy ul. Rakoczego 31, 80–288 Gdańsk na wykonanie „Projektu budowlanego 
przebudowy wnętrz budynku – Muzeum Rybołówstwa mieszczącego się w poewangelickim budynku 
kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła w Helu, przy ul. Bulwar Nadmorski 2 – w branżach: instalacje elek-
tryczne, instalacje hydrantowe, ogrzewanie, instalacje niskoprądowe ” zarejestrowana w BUP-I „Inwe-
stpol” pod numerem 359i/2014.  
-  Mapa do celów informacyjnych w skali 1:500 
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na 
przebudowie wnętrz budynku Muzeum Rybołówstwa w Helu przy Bulwarze Nadmorskim 2 
Nr RGAI.6733.7.2013. z dnia 06.02.2014 r. wydanej przez Burmistrza Helu. 
- Ekspertyza techniczna mykologiczno – budowlana i projekt budowlany branża konstrukcyjna 
dotycząca budynku byłego kościoła ewangelickiego p.w. Św. Piotra i Pawła adaptowanego na Muzeum 
Rybołówstwa w Helu - opracowana we wrześniu 2008 r. przez Zakład Usługowy Projektowania, Nadzo-
ru Budowlanego i Oceny Stanu Technicznego Budynków inż. Ryszard Kowalski.     
- Inwentaryzacja konserwatorska wykonana przez Pracownie Konserwacji Zabytków w Gdańsku 
w styczniu 1971 r.  
- Inwentaryzacja konstrukcyjna więźby dachowej, wzmocnień istniejącego stropu drewnianego w 
poziomie więźby dachowej oraz konstrukcji wieży widokowej w zakresie niezbędnym dla niniejszego 
opracowania – opracowanie własne z X 2013 r. 
- Koncepcja przebudowy wnętrz budynku – Muzeum Rybołówstwa w Helu, przy ul. Bulwar Nad-
morski 2 – opracowanie własne z X 2013 r. 
- Projekt wystawy stałej „Dzieje Rybołówstwa nad Zatoką Gdańską” w Oddziale Rybołówstwa 
NMM w Helu – opracowanie z grudnia 2013 r.   
- Opinia geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych do projektu budowy windy 
osobowej Hel ul. Morska Dz.nr 246 wykonana w listopadzie 2013 r. przez geologa Tomasza Oktabę               
- Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w 
Gdańsku Nr Z.5595.21.3.2014.PW z dnia 27 lutego 2014 r. 
- Projekty branżowe wykonywane równolegle; 
- Obowiązujące normy, przepisy ogólne i szczegółowe, w tym: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. nr 1409 z później-
szymi zmianami); 

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 
2003 r. nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w 
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, 
badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpi-
sanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 165, 
poz.987); 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami); 
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- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U. z 2012, poz.462); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiek-
tów budowlanych (Dz. U. z 2012, poz.463); 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i tere-
nów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719); 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 
2009 r. Nr 124, poz. 1030). 
 

I.1.4. Inwestor 
 
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku ul. Ołowianka 9-13 
 

I.1.5. Lokalizacja 
 
Muzeum Rybołówstwa w Helu przy Bulwarze Nadmorskim 2  
[dz. Nr ewid. 246 i 247, obręb Hel, powiat Puck]. 
 

I.1.6. Informacja o ochronie konserwatorskiej 
 
Dawny kościół p.w. Św. Piotra i Pawła, a obecnie Muzeum Rybołówstwa w Helu przy Bulwa-

rze Nadmorskim 2 jest wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem 145 
(dawny rejestr zabytków – nr 91, data wpisu 18.01.1960.). 

Wszelkie prace wykonywane w obiekcie wymagają zgody Pomorskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w Gdańsku. 

 
I.1.7. Informacja o MPZP 

 
Dla działki Nr ewid. 246, obręb Hel, powiat Puck nie ma opracowanego Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego. 
Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano Decyzję o lokalizacji celu o ustaleniu lokalizacji inwesty-

cji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na przebudowie wnętrz budynku Muzeum Rybo-
łówstwa w Helu przy Bulwarze Nadmorskim 2, Nr RGAI.6733.7.2013. z dnia 06.02.2014 r. wydanej 
przez Burmistrza Helu. 

 
 

I.2. ZAGOSPODAROWANIE  TERENU 
I.2.1. Przedmiot inwestycji 

 
Przedmiotem niniejszej inwestycji jest przebudowa wnętrz budynku – Muzeum Rybołówstwa 

mieszczącego się w poewangelickim budynku kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Helu, przy ul. Bulwar 
Nadmorski 2, na terenie działek nr 246 i 247 w obrębie ewidencyjnym Hel, powiat Puck. 
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I.2.2. Istniejące zagospodarowanie terenu 
I.2.2.1. Konfiguracja i zagospodarowanie terenu 

 
Teren działki z lekkim spadkiem 1% w kierunku zachodnim, zabudowany budynkiem Muzeum 

Rybołówstwa (były kościół poewangelicki) oraz dwoma mniejszymi budynkami: W.C. (dawny budynek 
pogrzebowy) i biurowym (dawny budynek grabarza). Przy wejściu na działkę ustawiono drewnianą kasę 
biletowa.  

Działka ogrodzona jest od strony zachodniej murem ceglanym z wejściem przez ceglaną bra-
mę, a od wschodniej z wjazdem. Na terenie istnieje zieleń wysoka.  
 

I.2.2.2. Warunki gruntowo - wodne 
 

Zgodnie z wnioskami opinii geotechnicznej stwierdzić należy, że w miejscu posadowienia fun-
damentów windy osobowej występuje warstwa nasypowa Ia zbudowana z jednoziarnistych piasków 
drobnych o miąższości około 1,7 m w stanie bardzo luźnym – ID  0,10. 

Z uwagi na mały wskaźnik różnoziarnistości nie będzie możliwe dogęszczenie tej warstwy. 
Warstwą zdolną do przeniesienia obciążeń jest warstwa piasków drobnych Ib w stanie średnio 

zagęszczonym ID 0,60. 
Zwierciadło wody gruntowej (ZWG) na omawianym terenie występuje na głębokości 1,5 m poni-

żej poziomu terenu i ulegać będzie okresowym wahaniom w zależności od poziomu wody w Zatoce 
Puckiej jak również poziomu wody w Bałtyku. 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych, omawiany obiekt należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej w pro-
stych warunkach gruntowych. 

Głębokość przemarzania dla tego rejonu kraju wynosi 1,0 m  
 

I.2.2.3. Uzbrojenie terenu 
 

Na terenie działki występuje podziemne uzbrojenie terenu, w postaci następujących sieci: 
- wodociągowej 
- kanalizacji sanitarnej 
- kanalizacji deszczowej 
- energetycznej 
- telefonicznej 
- niskoprądowej we własnych kanałach 
- odgromowej 
 

I.2.2.4. Dojazd 
 

Działka położona jest pomiędzy ulicą Morską (Bulwar Nadmorski) a ul. Wiejską. Stroną 
wschodnią i zachodnią działka przylega do działek zabudowanych.  

Wjazd na działkę istniejący od wschodu z ul. Wiejskiej. Wejście istniejące od zachodu z ul. Mor-
skiej. 
 

I.2.2.5. Poziom posadowienia budynku 
 

Poziom terenu przed wejściem wynosi 2,77 m npm, a poziom posadzki parteru ±0,00 ≈ 3,21 
m npm. 
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Na etapie projektowania nie prowadzono odkrywek fundamentów. Z posiadanych dokumen-
tacji wynika, że obiekt posiada ściany fundamentowe z kamienia polnego granitowego.  

 
I.2.3. Stan projektowany zagospodarowania terenu 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa wnętrz istniejącego budynku, bez in-

gerencji w zagospodarowanie działki: 
Infrastruktura techniczna - bez zmian. 
Przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, energetyczne – bez zmian. 
Układ komunikacyjny – bez zmian. 
Ogrodzenie działki – bez zmian. 
Gospodarka odpadami – bez zmian. 
Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne i drogi pożarowe – bez zmian.  
Ukształtowanie terenu i istniejąca zieleń – bez zmian. 
 

I.2.4. Dane liczbowe  
 
Obie działki nr 246 i 247 posiadają powierzchnię ≈ 2.242 m2, w tym powierzchnia zabudowy 

budynku Muzeum wynosi 702,23 m2. 
Pozostałe budynki na działce nie wchodzą w zakres niniejszego opracowania. 
 

I.2.5. Informacja o ochronie konserwatorskiej 
 
Budynek Muzeum Rybołówstwa jest wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego 

pod Nr 145 (dawny rejestr zabytków woj. Gdańskiego nr 91) dnia 18.01.1960 r. 
Działki nr 246 i 247 leżą na terenie objętym ochroną konserwatorską dziedzictwa kulturowego 

wpisanym do rejestru zabytków pod nr 645 dnia 01.09.1973 r.  
 

I.2.6. Istniejące i przewidywane zagrożenia środowiska i otoczenia 
 
Działki leżą w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, w granicach obszaru Natura 

2000,w strefie nadmorskiej, w strefie śródmiejskiej, pomiędzy dwoma pasami dróg dojazdowych. 
Działki nie są położone na terenach górniczych i nie są zagrożone szkodami górniczymi. 
Działki nie leżą na terenach zagrożonych osuwaniem mas ziemnych. 
Działki mogą ulegać okresowemu zalewaniu przez podniesiony ponadnormatywny poziom 

wód w Zatoce Bałtyckiej. 
 
 

I.3. PROJEKT  ARCHITEKTONICZNY  BUDOWLANY 
I.3.1. Opis stanu istniejącego obiektu 

  
Budynek byłego kościoła ewangelickiego został wzniesiony pod koniec XIV w. z przeznacze-

niem na kościół. Po II wojnie światowej kościół został zaadaptowany na cele wystawiennicze dla Od-
działu Rybołówstwa Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. 

 
Bryła budynku jest orientowana (kierunek wschód-zachód) i składa się z trójbocznie zamknięte-

go prezbiterium, dostawionej do ściany północnej prezbiterium zakrystii, dwukondygnacyjnego transeptu 
oraz kruchty, nad którą znajduje się drewniana wieża widokowa. Od strony południowej prezbiterium, 
wykonano kruchtę boczną, usytuowaną pomiędzy dwiema szkarpami, którą zaadaptowano na pomiesz-
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czenie gospodarcze oraz WC. W zakrystii obecnie znajduje się pomieszczenie biurowe, natomiast w 
kruchcie kasa biletowa z punktem sprzedaży pamiątek i pomieszczeniem socjalnym. 

Ściany fundamentowe wykonane zostały z kamienia polnego granitowego.  
Wokół budynku wykonano opaskę betonową o szerokości ok. 0,59 m na styku fundamentu ka-

miennego z murem z cegły. 
Ściany części nadziemnej murowane są z cegły ceramicznej gotyckiej o wymiarach 8÷8,5 x 

14,5÷15 x 29÷30 na zaprawie wapiennej. Grubość murów wynosi około 120 cm. Część murów wyko-
nanych jest z cegły rozbiórkowej (wtórnie użytej), oraz występują fragmenty wykonane z cegły później-
szej „licówki”. Mury są od wewnątrz tynkowane i malowane farbami emulsyjnymi.  
Nad łukiem tęczowym wykonano komin tzw. Portkowy, który pierwotnie odprowadzał dym z pieców 
ogrzewających kościół. 

Wieża widokowa o konstrukcji drewnianej szkieletowej, szalowanej deskami, zwieńczona dachem 
czterospadkowym pokrytym dachówką. 

Nad prezbiterium wykonano strop drewniany, belkowy, zwykły, podwieszony do ramy stalowej 
składającej się z dwóch dwuteowników NP 260 osadzonych równolegle do belek stropowych i belek 
podłużnych wykonanych z dwóch dwuteowników NP 160 i dwóch NP 180. Rama przenosi obciążenie 
od ciężaru własnego, stropu, obciążenia użytkowego i więźby dachowej, bezpośrednio na mury.  

W transepcie wykonano strop żelbetowy żebrowy.  
Nad drugą kondygnacją transeptu, wykonano strop drewniany, belkowy, zwykły, ze ślepym puła-

pem, wzmocniony od góry belką drewnianą. 
Wieża cztero-kondygnacyjna (licząc od stropu poddasza) o konstrukcji szkieletowej drewnianej, 

oszalowana jest deskowaniem mocowanym na styk z listwami. We wieży, wykonano stropy drewniane 
belkowe nagie. Na wieży znajduje się taras widokowy. 

Więźba drewniana nad prezbiterium, czterokondygnacyjna, o mieszanym systemie konstrukcji. W 
dwóch kondygnacjach dolnych wieszarowa, dwu-wieszakowa, powyżej storczykowa. W transepcie wy-
konano więźbę dwu-kondygnacyjną wieszarową dwu-wieszakową ze storczykiem w górnej kondygnacji. 
Nachylenie połaci dachowej wynosi 60° 

Nad wieżą znajduje się dach czterospadkowy krokwiowy o nachyleniu połaci  30° 
Główny dach dwuspadowy, pokryty jest dachówką ceramiczną „mnich-mniszka”, nad zakrystią wy-

konano dach pulpitowy bez dostępu do przestrzeni stropowej, kryty również dachówką ceramiczną 
„mnich-mniszka”, a nad przedsionkiem dach pulpitowy odkryty, pokryty blachą. Odprowadzenie wód 
opadowych z połaci dachu za pomocą rynien i rur spustowych z blachy miedzianej. Opierzenia koszy 
również z blachy miedzianej. Rury spustowe odprowadzają wody opadowe bezpośrednio na otaczającą 
budynek nawierzchnię brukową. 

Do budynku prowadzą schody zewnętrzne, jednobiegowe. Obok wykonano podjazd dla osób nie-
pełnosprawnych. 

Na piętro prowadzą schody żelbetowe, dwubiegowe, powrotne, z podestem, obłożone masą lastry-
ko. 

Na poddasze prowadzą schody trójbiegowe, z podestami, powrotne, w konstrukcji drewnianej, 
oparte na belkach policzkowych. 

We wieży są schody jednobiegowe, drabiniaste, drewniane. 
Posadzka w prezbiterium, kruchcie oraz na dwóch kondygnacjach transeptu, wykonana została z płyt 
prefabrykowanych z łomu kamienia wapiennego. W zakrystii ułożono parkiet. Na poszczególnych kon-
dygnacjach wieży, oraz poddaszu wykonano podłogę z desek, a na tarasie widokowym wykonano po-
krycie papowe z rusztem drewnianym 

Drzwi zewnętrzne, w kruchcie, zwieńczone portalem ostrołukowym z łękiem odcinkowym, drewnia-
ne, deskowe, zdwojone, o układzie pionowym desek mocowanych od strony zewnętrznej, wzmocnione 
ramą z zastrzałami, współczesne. Do drzwi zastosowano historyczne okucia pasowe. 
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Otwory okienne ostrołukowe częściowo z ceglanymi maswerkami, wypełnione szkłem lanym, su-
rowym osadzonym w tyku. W części okien osadzono wiatrownice metalowe. Na wieży wykonano nowe 
okna drewniane zespolone. 

Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz sygnalizacji 
alarmowej. 

 

 
Fot. Nr 1. Kościół sprzed 1939 r. (zródło: www.gohel.pl) 

 

 
Fot. Nr 2.   Budynek Muzeum Rybołówstwa  
(stan dzisiejszy) – widok od strony zachod-

niej 
 

 
Fot. Nr 3.   Budynek Muzeum Rybołówstwa  
(stan dzisiejszy) - widok od strony północnej 

I.3.2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 
 

Przeznaczenie obiektu nie ulega zmianie – budynek użyteczności publicznej – Muzeum Rybo-
łówstwa w Helu. 

Projekt zakłada:  
- powiększenie powierzchni ekspozycyjnej Muzeum o antresolę na piętrze nad dawnym prezbi-

terium oraz wykorzystanie powierzchni poddasza; 
- wprowadzenie windy osobowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, obsługu-

jącej wszystkie poziomy ekspozycji Muzeum oraz wieżę widokową; 
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- przebudowę wejścia głównego z wykonaniem wiatrołapu; 
- wszelkie inne prace wymagane obowiązującymi przepisami. 

Program użytkowy został zaakceptowany przez Inwestora w projekcie koncepcyjnym i ustale-
niach bieżących. 

 
I.3.3. Zestawienie powierzchni użytkowych  

 
- długość  budynku  29,63 m 
- szerokość budynku  23,70 m 
- wysokość budynku  17,02 m 
- wysokość wieży   21,19 m 
- liczba kondygnacji  3 kondygnacje budynku  

oraz 3 kondygnacje wieży, w tym taras widokowy zadaszony 
- powierzchnia wewnętrzna 995,92 m2 
- powierzchnia całkowita  928,23 m2 

- powierzchnia użytkowa istniejąca    832,77 m2 

- powierzchnia użytkowa projektowana    792,86 m2 
- kubatura istniejąca   5.514,78 m3      
- kubatura projektowana   5.526,00 m3 
 
Zestawienie pomieszczeń: 

Nr 
po-

miesz-
czenia 

Nazwa pomieszczenia 
Powierzchnia 

[m2] 
Wysokość 

[m] 
Posadzka 

 PARTER    
1.01. Wiatrołap 5,15  płyty z łomu wapiennego 
1.02. Hol (dawniej kruchta) 7,69  płyty z łomu wapiennego 
1.03. Kasa biletowa / sklepik 5,52  płyty z łomu wapiennego 
1.04. Pomieszczenie techniczne 1,38  płyty z łomu wapiennego 
1.05. Szatnia personelu 1,91  płyty z łomu wapiennego 
1.06. Pomieszczenie ochrony / pom. socjalne 8,14  płyty z łomu wapiennego 
1.07. Sala wystawiennicza (dawniej transept) 157,78  płyty z łomu wapiennego 
1.08. Sala wystawiennicza (dawniej transept) 100,08  płyty z łomu wapiennego 
1.09. Pokój kierownika (dawniej zakrystia) 26,62  parkiet 
1.10. W.C. (dawniej przedsionek) 3,65  tarakota 
S-1 Klatka schodowa (otwarta) 1,20  lastryko 
D-1 Dźwig osobowy 1,54  - 
 Razem 320,66   
 PIĘTRO    
2.01. Sala wystawiennicza (dawniej transept) 185,33  płyty z łomu wapiennego 
2.02. Empora 42,04  szkło 
S-1 Klatka schodowa (otwarta) 7,79  lastryko 
S-2 Klatka schodowa (otwarta) 3,98  drewno 
D-1 Dźwig osobowy 1,54  - 
 Razem 240,68   
 PODDASZE     
3.01. Sala wystawiennicza 181,55  PCV na deskach 
3.02. Pomieszczenie magazynowe -  PCV na deskach 
D-1 Dźwig osobowy 1,54  - 
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W-I Wieża – poziom I 15,52  deski 
 Razem 198,61   
W-II Wieża – poziom II 15,52  deski 
W-III Wieża – poziom III 17,39  deski 
W-IV Wieża – poziom IV -  papa + ruszt drewniany 
 OGÓŁEM 792,86   
 

I.3.4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu 
 
Zewnętrza forma architektoniczna budynku zostanie zachowana z wyprowadzeniem stalowo-

szklanego nadszybia szybu dźwigu osobowego ponad zachodnią połać dachową transeptu, na wyso-
kość 137 cm ponad kalenicę. 

Przeznaczenie obiektu nie ulega zmianie – budynek użyteczności publicznej – Muzeum Rybo-
łówstwa w Helu. 

Z uwagi na zaostrzenia ochrony p.poż. obiektu w budynku może jednocześnie przebywać do 45 
osób w tym 5 pracowników, w tym: 
- na parterze – do 20 osób 
- na piętrze – do 10osób 
- na poddaszu – do 10 osób, w tym na wieży do 8 osób  

 
I.3.5. Architektura 

I.3.5.1. Winda 
 

Zaprojektowano windę umożliwiającą osobom niepełnosprawnym zwiedzanie poza poziomem 
parteru wyższych kondygnacji z salami wystawienniczymi i poziomem widokowym wieży. 
Gabaryty i lokalizacja windy w budynku zostały uwarunkowane m.in.: 
- dostępnością z poziomów, jakie ma obsługiwać; 
- istniejącą historyczną konstrukcją dachu i wieży drewnianej; 
- minimalizacją w uwidocznieniu nadszybia windy w elewacjach obiektu. 
Projekt zakłada lokalizację przeszklonego szybu windowego asymetrycznie do wieży widokowej, po 
północnej stronie kalenicy nad transeptem.  
Światło otworu w stropie dla wprowadzenia konstrukcji szybu windy wyniesie (s x g x h) = 1900 x 2020 
mm. Niezależnie od stopnia dokładności wykonanej inwentaryzacji może zaistnieć na budowie kolizja 
projektowanego szybu windowego z istniejącymi elementami konstrukcji budynku. Wytyczanie otworu 
szybu windowego musi nastąpić od elementów konstrukcji dachowej (patrz: rys. konstr.). 
 

Podstawowe parametry windy i szybu windowego: 
- winda o nośności 630 kg – 8 osób 
- kabina przelotowa 180°, przeszklona 
- drzwi teleskopowe, przeszklone, w obramowaniu ze stali nierdzewnej 
- prędkość podnoszenia 1 m/s 
- wymiary wewnętrzne kabiny (s x g x h) = 1100 x 1400 x 2100 mm 
- wymiary wewnętrzne szybu (s x g) = 1650 x 1770 mm 
- głębokość podszybia 1200 mm 
- wysokość nadszybia min. 3500 mm 
- winda elektryczna bez maszynowni, z szafą sterowniczą na poziomie poddasza obok drzwi 

wejściowych do windy  
- liczba przystanków – 4, w tym 2 (parter, piętro) przelotowe  
- wysokość podnoszenia 13,95 m 
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- podszybie żelbetowe 
- szyb samonośny, przeszklony, konstrukcji stalowej, stężenia z lin stalowych 
- zadaszenie nadszybia daszkiem dwuspadowym pokrytym blachą tytanowo – cynkową. 
- szyb ogrzewany elektrycznie 
- dźwig dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych 
- automatyczny zjazd na parter w przypadku sygnały z centrali pożarowej 
- szyb ogrzewany grzejnikiem elektrycznym 
- tablica sterowa na poddaszu, obok drzwi wejścia do dźwigu 
 

I.3.5.2. Przebudowa w kruchcie 
  

W ramach wprowadzenia przeszklonego szybu windowego zaprojektowano przebudowę we-
wnętrznego wejścia w kruchcie z zastosowaniem przeszklonego wiatrołapu. Po jednej stronie wejścia 
pozostawiono pomieszczenie ochrony, służące również wypoczynkowi personelu. Po drugiej stronie 
wejścia zaprojektowano kasę biletową ze sklepikiem, a dalej pomieszczenie techniczne i szatnię perso-
nelu. Ścianki gipsowo-kartonowe EI30 oraz szklane EI30. Drzwi pełne drewniane i szklane. 
 

I.3.5.3. Schody w wieży 
 

Zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele wystawiennicze i magazynowe, powodująca 
konieczność wykonania wyniesionej nowej konstrukcji stropu nad piętrem, spowodowała konieczność 
zmiany lokalizacji schodów w wieży z I-go na II-gi poziom.  

Również wprowadzenie windy z przystankiem na III-cim poziomie wieży spowodowało koniecz-
ność zmiany lokalizacji istniejących drewnianych drabiniastych schodów z poziomu II-go na III-ci po-
ziom.  

Z uwagi na ograniczenia gabarytowe wieży, parametry przekładanych schodów pozostają bez 
zmian. 

Schody z I-go na II-gi poziom wieży pozostają obudowane ścianką systemową gipsowo-
kartonową EI30 z płyt impregnowanych ogniochronnych i wydzielone drzwiami EI30. Od tego też po-
ziomu schody wieży zostaną napowietrzane i oddymiane.  
 

I.3.5.4. Empora 
 
Zaprojektowano emporę w nawie głównej, opartą z jednej strony na ścianie północnej, a z dru-

giej strony podwieszonej do stalowej konstrukcji umieszczonej nad istniejącym drewnianym stropem, 
która stanowić będzie równocześnie konstrukcję stropu dla powierzchni magazynowej. 

Emporę przewidziano z tafli szklanych klejonych, z folią matową, od góry z sitodrukiem tworzą-
cym powłokę antypoślizgową, ułożonych na konstrukcji stalowej. Barierka również z tafli szkła mocowa-
nych systemowo do konstrukcji stalowej empory. 

 
I.3.5.5. Podłoga parteru, piętra i konstrukcja dachu  

 
W posadzce parteru zaprojektowano prowadzenie przejść kablowych instalacji elektrycznych i 

teletechnicznych oraz instalacji wody zasilania hydrantów. Przejścia zaprojektowano w postaci rur PCV 
∅110 prowadzonych w warstwie podbudowy betonowej pod kostka kamienna posadzki. Dla przejść 
teletechnicznych wymagane jest wykonanie rewizji. 

Projekt przewiduje zwiększenie powierzchni wystawienniczej Muzeum nie tylko o powierzchnię 
antresoli w poziomie piętra, ale również o powierzchnię poddasza nad transeptem. Poddasze nad pre-
zbiterium przewiduje się przeznaczyć na powierzchnię magazynową eksponatów. 
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Powyższe założenia wymagają wykonania nowego nośnego stropu w poziomie poddasza nad 
transeptem z ociepleniem całej połaci dachowej z maksymalnym uwidocznieniem elementów konstruk-
cyjnych więźby dachowej. 

Nowa niezależna konstrukcja stalowa stropu nad prezbiterium i transeptem stworzyła koniecz-
ność podniesienia posadzki poddasza o ok. 78 cm, dlatego dostęp na tę część będzie możliwy za po-
średnictwem schodów z I poziomu wieży.  
 

Warstwy dachu: 
- istniejąca dachówka ceramiczna mnich-mniszka 
- istniejące łaty drewniane 
- istniejąca wiatroizolacja 
- istniejące krokwie wysokości 20 cm, a pomiędzy nimi projektowane: 
 - pustka powietrzna wentylowana h=3 cm 
 - wełna mineralna grub. 8 cm 
 - paroizolacja 
 - profile stalowe systemowe U60 i C60 h=25mm 
 - płyta gipsowo-kartonowa impregnowana ogniochronna grub. 12,5 mm 
 - widoczna krokiew na wysokość 5 cm 
 

Warstwy stropu: 
- wykładzina typu tarkiet 
- deski sosnowe podłogowe grub. 32 mm zabezpieczone do stopnia niezapalności 
- krawędziaki 120x120mm zabezpieczone do stopnia niezapalności, w rozstawie co ok. 70 cm 
- pomiędzy nimi wełna mineralna grub.12 cm 
- płyta OSB (NRO) grub. 15 mm 
- dwuteowniki stalowe wysokości 180÷300 mm z natryskiem (REI 60) 
- poniżej belki i poszycie istniejącego stropu drewnianego   
W podłodze poddasza należy wykonać rewizje do systemu detekcji dymów. 
 

I.3.5.6. Pozostałe prace modernizacyjne 
I.3.5.6.1. Uodpornienie elementów drewnianych na działanie ognia 

 
Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe budynku, wszystkie elementy drewniane należy zabez-

pieczyć przed działaniem ognia środkami dostępnymi na rynku. 
Elementy drewniane nowo wbudowywane należy zabezpieczyć do stopnia niezapalności. Ele-

menty istniejące do stopnia maksymalnie wysokiego, na jaki pozwalają warunki nakładania preparatu. 
 

I.3.5.6.2. Pomieszczenie W.C. 
 
 W budynku Muzeum znajduje się pomieszczenie WC, zlokalizowane w dawnym przedsionku 
prowadzącym do nawy głównej. WC jest dla pracowników Muzeum. Dla gości zwiedzających obiekt są 
toalety w osobnym budynku przed Muzeum. 

Pomieszczenie WC nie spełnia żadnych wymogów przepisów: brak przedsionka, za małe gaba-
ryty, lokalizacja wodomierza i skrzynek elektrycznych w jednym pomieszczeniu z WC. Przeniesienie 
obecnego WC w inne miejsce w budynku jest niemożliwe z braku miejsc i podłączeń sanitarnych. Prze-
widuje się jedynie polepszenie stanu technicznego i funkcjonalnego tego pomieszczenia.  

Przy okazji projektowanej przebudowy budynku projektuje się wykonanie obudowy zestawu 
wodomierzowego, a przed skrzynkami elektrycznymi montaż żaluzji opuszczanej, chroniącej skrzynki 
przed ew. penetracją wody z pomieszczenia przedsionka WC. 
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Ponadto rury stalowe zasilające istniejące hydranty HP-32, przebiegające na powierzchni ścian 
W.C. należy schować w bruzdach i ocieplić otuliną izolacyjną np. Tremaflex.  

 
I.3.5.6.3. Pomieszczenie magazynowe na poddaszu 

 
Projektowana przestrzeń magazynowa na poddaszu zostanie wydzielona od powierzchni wy-

stawienniczej ścianką systemową, gipsowo-kartonową, o odporności ogniowej EI 30, z poszyciem z płyt 
gipsowo-kartonowych impregnowanych ogniochronnych oraz drzwiami EI30. Ściankę należy tak usta-
wić, aby zachować widoczny układ portkowy istniejącego nieczynnego komina dymowego. 

Podniesiona projektowana posadzka spowoduje, że istniejące elementy konstrukcyjne zaniżą 
wysokość użytkową, a zatem powierzchni tej nie wlicza się w powierzchnię użytkową. 

 
I.3.5.6.4. Pozostałe prace związane z inwestycją 

 
- Likwidacja drewnianych boazerii na ścianach, słupach i podciągach; 
- Przebicie otworu na poziomie pietra, pod pierwotnym łękiem, pomiędzy prezbiterium a transep-
tem; 
- Ściany wieży z obu stron odeskowane - pomiędzy deskami przestrzeń wypełnić wełną mineral-
ną, a deski i konstrukcję wieży zabezpieczyć środkami ogniochronnymi. 

 
I.3.6. Konstrukcja 

 
 Szyb windy samonośny, podszybie żelbetowe. Szyb windy przeszklony. Winda na indywidulane 
zamówienie (rozwiązania niestandardowe).  

Zwiększone obciążenia na stropy nad prezbiterium i transeptem przy fatalnym stanie technicz-
nym historycznych belek drewnianych stropu zmuszają do wykonania nowej niezależnej stalowej kon-
strukcji przegrody złożonej z dwuteowników o różnych wysokościach.  

Dodatkowo dla przeniesienia obciążeń na istniejące żelbetowe słupy parteru przewiduje się 
podciąg stalowy w międzystropiu. 

Konstrukcja empory stalowa w oparciu o profile walcowane, których układ z jednej stronie opar-
ty jest na ścianie, a z drugiej strony podwieszony na cięgnach systemowych np. Detan, do nowej stalo-
wej konstrukcji stropu nad prezbiterium. 

Szczegóły – patrz: teczka K. 
 

I.3.7. 
Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez 
osoby niepełnosprawne 

 
Budynek będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych.  
Wejście do budynku od zachodu posiada pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do sal 

wystawienniczych na piętrze i poddaszu oraz poziom widokowy w wieży zapewniony zostanie przez 
projektowany dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Szerokość dróg komunikacji ogólnej min. 150 cm. Szerokość drzwi min. 90 cm. 
 

I.3.8. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego 
 

Dbając o historyczną ceglaną substancję obiektu ograniczono dominimum prowadzenie instalacji w  
bruzdach ścian historycznych. 
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I.3.8.1. Instalacje wody zimnej, wody ciepłej i kanalizacji sanitarnej 
 
Przyłącze wodne z wodomierzem zlokalizowane jest w pomieszczeniu WC nr 1.10. i nie podle-

ga zmianie.  
Kanalizacja sanitarna oraz instalacja wody zimnej i ciepłej dla celów użytkowych bez zmian. 

Przebudowie podlega wewnętrzna instalacja hydrantowa – szczegóły: patrz teczka S.  
 

I.3.8.2. Ogrzewanie  
 

Budynek jest praktycznie nieogrzewany. Obecnie istniejące dwa piece akumulacyjne nie są w 
stanie ogrzać wnętrz w okresie zimowych do minimalnych temperatur dodatnich.  

Konieczność zastosowania dodatkowych urządzeń grzewczych elektrycznych, skutkuje zwięk-
szonym zapotrzebowaniem na moc elektryczną. Ustalono z użytkownikiem, że optymalną temperaturą 
wewnętrzną dla tego obiektu, zgromadzonych zbiorów i charakteru pracy będzie +10°C.  
Dla powyższej temperatury wewnętrznej i grubości izolacji termicznej stropodachu (wełna mineralna 
grub. 8 cm zapewniającej U=0,920 W/m2K > Umax = 0,5 W/m2K) dobrano ilość urządzeń grzewczych.  
Istniejące ściany z cegły ceramicznej pełnej o grubości 80÷120 cm posiadają współczynnik przenikania 
ciepła U = 0,83÷0,58 przy Umax = 0,65 W/m2K. Z uwagi na zabytkowy charakter ścian ich ocieplanie jest 
niemożliwe.  
 Dla parteru dobrano grzejniki elektryczne akumulacyjne, dla piętra i poddasza promienniki li-
stwowe. Szczegóły – patrz: Teczka E. 
  

I.3.8.3. Wentylacja  
 
Budynek zostanie wyposażony w wentylację grawitacyjną w pomieszczeniach: kasy, ochrony, 

pokój kierownika i pomieszczeniu W.C. oraz pośrednio w pomieszczeniu technicznym i szatni. 
Kanały wentylacji grawitacyjnej z rur ∅160, prowadzonych w bruzdach ściennych, w przestrzeni da-
chowej izolowane wełną mineralną, ponad dachem wywiewka z blachy miedzianej. 
 W pomieszczeniu szatni dwie kratki kontaktowe dołem i górą połączone z holem. 
 Pomieszczenie techniczne wyposażone kratki j.w. z dodatkowym wentylatorem w górnym otwo-
rze wymuszającym obieg powietrza. 

Pomieszczenie ochrony z kanałem wlotowym pod pierwszymi stopniami biegu schodów żelbe-
towych. Kanał należy wyposażyć w nagrzewnicę wstępną załączaną ręcznie. 

 
I.3.8.4. Napowietrzanie i oddymianie klatki schodowej 

 
Napowietrzanie i oddymianie części wydzielonej klatki schodowej (od poziomu poddasza do 

wyjścia na poziom tarasu widokowego) z uwagi na historyczne uwarunkowania obiektu realizowane bę-
dzie przez system indywidualny, nie spełniający w pełni wymogów. 

Wydzielenie klatki nastąpi na poziomie poddasza lekką ścianka gips.-karton. z poszyciem pły-
tami impregnowanymi ogniochronnymi, o odporności ogniowej EI30. 

Napowietrzanie klatki od I-go poziomu wieży realizowane będzie za pomocą certyfikowanego-
wentylatora osiowego zamontowanego na przewodzie wyprowadzonym pod oknem i zakończonym ża-
luzją ochronną. 
Przewód obudować systemem lekkiej obudowy EI30 z płyt gipsowo-kartonowych impregnowanych 
ogniochronnych, na lekkiej konstrukcji stalowej i poprowadzić pod pierwsze stopnie wydzielonych scho-
dów. Obliczenia i dobór wentylatora – patrz: Teczka S. 

Klapa wyłazowa na taras widokowy otwarty będzie również spełniać funkcję klapy oddymiającej 
w wykonaniu indywidualnym dostosowanym do istniejącego otworu o wymiarach 76 x 245 cm. Czynna 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRZEBUDOWA WNĘTRZ BUDYNKU – MUZEUM RYBOŁÓWSTWA W HELU PRZY UL. BULWAR NADMORSKI  2 

Jednostka projektowania: Biuro Usług Projektowo – Inwestorskich „INWESTPOL” w Gdańsku 
Nr pozycji: Tom PB, Teczka A 

Projekt budowlany architektoniczny, Opis techniczny, Strona 14 z 21 

powierzchnia oddymiana zostanie wyliczona podczas wykonywania indywidualnej klapy przez wyspe-
cjalizowaną firmę. Klapa winna posiadać certyfikat. 

Zastosowane siłowniki należy tak zamontować, aby nie blokowały możliwości przejścia. 
Wentylator i klapa dymowa z zapasowym źródłem zasilania z UPS w pomieszczeniu technicz-

nym. 
Wentylator i klapę dymową (certyfikowane) należy włączyć w system sygnalizacji pożarowej.  
 

I.3.8.5. Instalacje elektryczne 
 

Budynek jest wyposażony w instalacje elektryczne gniazd wtykowych i oświetlenia, które zosta-
ną rozbudowane o nowe pomieszczenia użytkowe na piętrze i poddaszu, zasilanie projektowanego 
dźwigu osobowego oraz podświetlenie i oświetlenie elementów wystawy stałej. 
 W wyniku uzgodnień z Inwestorem i na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, iż instalacje elek-
tryczne w części parterowej budynku pozostają bez zmian. 

Nowe instalacje elektryczne przewidziano w częściach przebudowywanych i modernizowanych. 
Dotyczy to w szczególności instalacji elektrycznych oświetlenia na piętrze, poddaszu oraz części parte-
rowej związanej z ogrzewaniem grzejnikami elektrycznymi. 

Instalacje elektryczne dodatkowe wykonane będą przewodami YDY z osprzętem o IP20 i IP44. 
Na podstawie obliczeń stwierdzono, że moc w wysokości 66 kW, którą posiada Inwestor w 

umowie przyłączeniowej, nie ulegnie zmianie. 
Szczegóły – patrz: Teczka E. 
 

I.3.8.5. Instalacja piorunochronna 
 

Budynek jest wyposażony w instalację piorunochronną. 
 

I.3.8.6. Instalacje telekomunikacyjne, alarmowe i specjalistyczne 
 

Budynek jest wyposażony w instalację telekomunikacyjną, alarmową i instalację sygnalizacji 
pożaru. 

Ponadto dla budynku zaprojektowano instalacje niskoprądowe: 
- system sygnalizacji pożarowej 
- system sygnalizacji włamania i napadu 
- system monitoringu z kontrolą dostępu 
- system dźwiękowego systemu ostrzegawczego 
 

I.3.9. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku 
 
Zgodnie z art. 5, par.7, pkt. 1 Ustawy „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z później-

szymi zmianami) przepisów o wymogu sporządzenia oceny charakterystyki energetycznej budynków nie 
stosuje się do budynków podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami.  

 
I.3.10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowla-

nego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi 
I.3.10.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakość i sposób odprowadzania ścieków 

 
Obiekt zasilany jest w wodę z sieci wodociągowej miejskiej. Woda służy do celów higienicz-

nych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 
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Ścieki bytowe odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej –ilość i sposób bez 
zmian. 

Odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych i terenów utwardzonych do miejskiej kana-
lizacji deszczowej – ilość i sposób bez zmian. 

 
I.3.10.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, ich rodzaj, ilość 

i zasięg rozprzestrzeniania się 
 

 W budynku nie będzie wykorzystywany będzie gaz ziemny. 
 

I.3.10.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 
 
Bez zmian. 
 

I.3.10.4. 
Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowanie, w szczególności jo-
nizujące, pole elektromagnetyczne i inne zakłócenia, parametry tych czynników i zasięgu 
ich rozprzestrzeniania się 

 
 Podczas normalnego użytkowania obiektu nie będzie zachodzić emisja hałasu, wibracji i pro-
mieniowania oraz innych zakłóceń związanych z zaburzaniem środowiska akustycznego otoczenia. 
 

I.3.10.5. 
Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne 

 
Planowana inwestycja, jak i późniejsze jej użytkowanie nie będzie stanowić zagrożenia dla śro-

dowiska naturalnego. 
 

I.3.11. Racjonalne wykorzystanie wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopa-
trzenia w energię i ciepło 

 
Projekt nie przewiduje zmian w istniejącym układzie dostawy energii elektrycznej do obiektu. 

Racjonalne wykorzystanie wysokoefektywnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię i cie-
pło np. panele słoneczne, wiatraki itp. jest niemożliwe z uwagi na ochronę obiektu i terenu pod wzglę-
dem konserwatorskim i krajobrazowym.   

 
I.3.12. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

I.3.12.1. Informacje ogólne 
 

1. Przedmiotem opracowania są warunki ochrony przeciwpożarowej dla przebudowy wnętrz bu-
dynku – Muzeum Rybołówstwa w Helu przy ul. Bulwar Nadmorski 2. 

2. Działka znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską dziedzictwa kulturowego, a 
sam obiekt wpisany jest do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod nr 145. 

3. Funkcja obiektu bez zmian – muzeum. 
 

I.3.12.2. Dane liczbowe 
 
Powierzchnia zabudowy     Pz = 702,23 m2    
Powierzchnia użytkowa      Puż = 792,86 m2  
Powierzchnia wewnętrzna    Pwewn = 995,92 m2   
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Maksymalna długość budynku     L = 29,63 m 
Maksymalna szerokość budynku   S = 23,70 m 
Budynek trzy kondygnacyjny z dodatkowymi dwiema kondygnacjami wieży. 
Wysokość trzy kondygnacyjnej części budynku muzeum H1 = 17,02 m  
Wysokość wieży widokowej    H2 = 21,19 m 
Maksymalna wysokość budynku    H = 21,19 m 
Budynek zalicza się do budynków średniowysokich  SW 
Kubatura budynku     V = 5.526,00 m3 
 

I.3.12.3. Warunki usytuowania, odległość od obiektów sąsiadujących 
 

Budynek położony jest w zabudowie miejskiej, przy ul. Bulwar Nadmorski 2 w Helu, na działce o 
nr ewid. 246, obręb Hel, powiat Puck. 

Budynek wolnostojący, sąsiaduje na działce z dwoma budynkami W.C. (dawny budynek po-
grzebowy) i biurowy (dawny budynek grabarza). Budynek Muzeum położony jest w odległościach: 
- 4,8 m od naroża budynku W.C., ponad 6 m od okien obu budynków; 
- 9,0 m od budynku biurowego; 
oraz min. 13 m od budynków na sąsiednich działkach. 
Działki nr 246 i 247 stanowią teren należący do Muzeum, są ogrodzone i zadrzewione. Wjazd na teren 
bramą szer. 4,5m od strony północnej z ul. Wiejskiej. Od południa wejście piesze przez murowaną 
zwieńczoną bramą od ul. Bulwar Nadmorski 
 

I.3.12.4. Parametry pożarowe występujących substancji palnych 
 
 W pomieszczeniach rozpatrywanego budynku przewiduje się możliwość występowania niżej 
wymienionych materiałów palnych: 

- drewno i płyty drewnopochodne  
Używane w meblach, stolarce budowlanej, podłogach, sprzęcie sportowym. Temperatura zapalenia 

tych materiałów wynosi od 250 do 400 �C, w zależności od rodzaju, gatunku materiału i jego wilgotno-
ści. Drewno pochodzenia iglastego ma niższe temperatury zapalenia niż pochodzenia liściastego, a pły-
ty drewnopochodne wyższe. Szybkość rozwoju ognia zależy od grubości danych elementów (im mniej-
szy przekrój, tym większa szybkość spalania) oraz większy dostęp do nich powietrza. 

- tworzywa sztuczne  
Używane w obudowach urządzeń, izolacjach kabli elektrycznych, okładzinach meblowych, farbach, 

wykładzinach podłogowych, sprzęcie sportowym itp. Temperatura zapalenia waha się od 200 do 400 
�C, w zależności od rodzaju tworzywa. W czasie pożaru większość z nich topi się, tworząc krople. Dymy 
i gazy pożarowe powstałe w wyniku pirolizy i spalania są z reguły trujące, bądź drażniące. Część z nich 
jest bezbarwna. Szybkość palenia się tworzyw jest stosunkowo duża, ponieważ w warunkach pożaru 
zachowują się jak ciecze palne, tzn. palą się również ich palne pary. Spadające lub płynące krople przy-
czyniają się do szybkiego rozwoju pożaru.  

- tkaniny  
Używane w tekstyliach, ubraniach, zasłonach, firanach, wykładzinach dywanowych, itp. Temperatu-

ra zapalenia tkanin bawełnianych wynosi ok. 220 �C, a tkanin lnianych i jedwabnych ok. 300 �C. Tkani-
ny pochodzenia nieorganicznego (sztuczne), zapalają się powyżej 200 �C.  

- papier  
Używany do dokumentacji, w książkach, kartonach, itp. Temperatura zapalenia waha się od 230 �C 

(np. papier gazetowy) do 300 �C (kalki techniczne, tektura). Rozwój ognia jest ułatwiony w luźnych sto-
sach papieru.  

- pianka poliuretanowa  
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Używana jest w wykładzinach foteli, krzeseł, materacy, itp. temperatura zapalenia wynosi ok. 400 
�C. W warunkach pożaru pianki poliuretanowe wydzielają znaczne ilości gazów toksycznych ( np. cy-
janków, tlenek węgla, chlorowodór), powodujące w krótkim czasie zatrucie i śmierć organizmu. Tworzą 
również duże ilości ciemnego dymu, wypełniającego w krótkim czasie wnętrze obiektu.  
 

I.3.12.5. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 
 
       Ponieważ budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, nie zachodzi potrzeba obliczenia 
gęstości obciążenia ogniowego. 
 

I.3.12.6. 
Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczbę osób na każdej kondygnacji i w po-
szczególnych pomieszczeniach  

 
      Projektowana przebudowa budynku nie ma wpływu na zmianę sposobu dotychczasowego użytko-
wania. Budynek muzeum zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 
Przewidywane ilości ludzi przebywających na poszczególnych kondygnacjach: 
- parter – do 20 osób 
- piętro – do 10osób 
- poddasze – do 10 osób, w tym na wieży do 8 osób  
Łącznie w budynku może jednocześnie przebywać 45 osób w tym 5 pracowników. 
 

I.3.12.7. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 
 

W pomieszczeniach oraz przestrzeniach zewnętrznych budynku nie przewiduje się składowania i 
stosowania materiałów palnych, które mogą wytworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową. Pomiesz-
czenia budynku przyjmuje się, jako niezagrożone wybuchem. 

 
I.3.12.8. Podział obiektu na strefy pożarowe, oddzielenia pożarowe 

 
Cały budynek wraz z wieżą stanowi jedną strefę pożarową zaliczoną do kategorii zagrożenia 

ludzi ZL III o powierzchni wewnętrznej 995,92 m2 < 5.000 m2 dopuszczalnej powierzchni strefy pożaro-
wej. 
 

I.3.12.9. 
Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprze-
strzeniania ognia elementów budowlanych 

 
Pod względem odporności pożarowej budynek winien spełniać wymagania klasy „B” odporności. 
Wymagana klasa odporności ogniowej poszczególnych elementów budynku: 

klasa odporności pożaro-
wej budynku 

główna  
konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 
dachu 

strop 1) 
ściana  

zewnętrzna 
1), 2) 

ściana  
wewnętrzna 

1) 

przekrycie 
dachu 3) 

„B” R 120 R 30 R E I 60 
E I 60 
(o-i) 

R E I 30 R E I 30 

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) od-
powiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 
2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 
3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli 
otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20 % jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą 
kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone jak dla stropu. 
Wszystkie w/w elementy budynku powinny być nierozprzestrzeniające ognia (NRO).  
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Istniejące i projektowane elementy budynku spełniają wymagania niżej wymienionych klas odporności 
ogniowej: 
• główną konstrukcję nośną stanowią istniejące ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne, 

wykonane z cegły pełnej o grubościach od 70 cm do 120 cm, które spełniają wymagania co naj-
mniej klasy REI 240 odporności ogniowej, 

• istniejące ściany podziału wewnętrznego drewniane nie spełniają żadnej z klas odporności og-
niowej, 

• projektowane ściany warstwowe systemowe będą spełniały wymagania co najmniej klasy EI 30 
odporności ogniowej, 

• strop nad parterem w budynku w części nawy poprzecznej (transeptu) jest żelbetowy i spełnia 
wymagania klasy REI 60 odporności ogniowej, 

• dla przestropowania empory, na której może przebywać poniżej 10 osób, warunki techniczne nie 
stawiają wymogu odporności ogniowej, 

• istniejący strop drewniany belkowy z podbitką z desek, bez zabezpieczenia ogniochronnego nie 
spełnia wymagań żadnej z klas odporności ogniowej - strop ten jest elementem ścisłej ochrony 
konserwatorskiej i w ramach przebudowy nie będzie przedmiotem przebudowy,  

• projektowany strop nad piętrem (nad stropem podlegającym ochronie konserwatorskiej) będzie 
oparty na stalowych dwuteownikach, które zostaną zabezpieczone na działanie ognia, co naj-
mniej do klasy R 60 odporności ogniowej, a drewniane elementy stropu zostaną zabezpieczone 
do stopnia niezapalności (NRO), całość będzie posiadać klasę REI60 

• ściany obudowy klatki schodowej w wieży od kondygnacji piętra są drewniane i zostaną uodpor-
nione na działanie ognia do NRO, dotyczy to również drewnianych istniejących schodów i stro-
pów w wieży widokowej, 

• istniejąca klatka schodowa z poziomu parteru na piętro posiada biegi i spoczniki żelbetowe, które 
spełniają wymagania klasy R 60 odporności ogniowej, 

• konstrukcja drewniana dachu zostanie uodporniona na działanie ognia do NRO,  
• przestrzeń poddasza użytkowego zostanie wydzielona od konstrukcji dachu rozwiązaniem sys-

temowym ( wypełnienie między krokwiami wełną mineralną i płytą gips.-karton. ogniochronną o 
klasie EI30 od strony wnętrza)  

• krokwie, w tym nieosłonięte ich elementy, pod wpływem działania ognia i zwęglania przeniosą 
obciążenia przez 30 min.  

• pokrycie dachu dachówką ceramiczną będzie posiadać klasę RE30; 
• wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne dachów dostępne w czasie przebudowy przewiduje 

się uodpornić na działanie ognia preparatem ogniochronnym do granicy niezapalności materiału 
(NRO)  

Na podstawie istniejących i projektowanych elementów budowlanych w rozpatrywanym budynku obiekt 
nie będzie spełniał wszystkich wymagań klasy „B” odporności pożarowej. 

Z uwagi na występujące w budynku odstępstwa od przepisów dla „Przebudowy wnętrz 
budynku – Muzeum Rybołówstwa w Helu przy ul. Bulwar Nadmorski 2” została opracowana 
„Ekspertyza techniczna przeciwpożarowa” na podstawie, której zostało wydane przez Pomor-
skiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Postanowienie Nr 
Z.5595.21.3.2014.PW z dnia 27.02.2014 r. - zgoda na występujące w obiekcie odstępstwa. 

 
I.3.12.10. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe 

 
Z budynku będą prowadzą na zewnątrz trzy wyjścia z drzwiami: 

- dwuskrzydłowymi o szerokości 2 x 74 cm, otwierane na zewnątrz – wyjście ewakuacyjne, 
- jednoskrzydłowymi o szerokościach 90 cm, w tym jedna para otwierana do środka. 
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Przejścia ewakuacyjne (w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przeby-
wać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub na zewnątrz budynku) są następu-
jących długości: parter – 20 m, piętro 23 m, poddasze 24,5 m. 

Dla parteru i piętra opracowano projekt wystawy stałej, zaś na poddaszu przewiduje się wysta-
wy czasowe. Dopuszczalna długość przejść ewakuacyjnych na poszczególnych kondygnacjach wynosi 
32 m. Warunek spełniony. 

Dojścia ewakuacyjne (długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na zewnątrz bu-
dynku) są następujące: parter z pomieszczenia wystawienniczego 4,5 m; piętro z pomieszczenia wy-
stawienniczego 19,0 m; poddasze z pomieszczenia wystawienniczego 38,0 m, przy dopuszczalnej dłu-
gości przy jednym dojściu 30 m, w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacji, a co za tym 
idzie dojście ewakuacyjne z poddasza nie spełnia warunków. 

Drogi ewakuacyjne: 
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne obudowy wieży, stanowiącej drogę ewakuacji pionowej, są 

wykonane z desek drewnianych mocowanych do szkieletu drewnianego o wymiarach grubości od 
28x28 cm do 17x17 cm i nie spełniają wymagań żadnej z klas odporności ogniowej.   

Schody drewniane drabiniaste na wieżę nie spełniają żadnej z klas odporności ogniowej oraz 
wymiarów szerokości schodów, stopni i spoczników. 

Istniejące schody żelbetowe z parteru na piętro posiadają szerokość biegu 98 cm i 111 cm oraz 
spocznika 104 cm, również nie spełniają wymogów. 

Projektowane ścianki działowe na drogach ewakuacji lekkie gips.-karton. i szklane EI30. 
 
I.3.12.11. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych  

 
Wszystkie instalacje (wod.-kan., elektryczna i niskoprądowa) nowoprojektowane zgodnie z 

obowiązującymi normami i przepisami. 
 

I.3.12.11.1. Instalacja elektroenergetyczna  
 
Budynek zostanie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.  
W budynku zaprojektowano instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego na schodach w 

wieży i w salach wystawienniczych o natężeniu 2 lx, a w rejonach zainstalowanych urządzeń przeciw-
pożarowych o natężeniu 5 lx.  

Projekt instalacji elektrycznej przewiduje również wykonanie nowej instalacji zasilającej piece 
akumulacyjne i listwy grzewcze do ogrzewania pomieszczeń.  

Budynek jest wyposażony w instalację odgromową. 
 

I.3.12.11.2. Instalacje wod.-kan.i c.o.  
 
Instalacje wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej istniejące. 
Ogrzewanie budynku zapewnią w parterze piece akumulacyjne elektryczne, na piętrze i podda-

szu listwy grzewcze elektryczne. 
 

I.3.12.11.3. Instalacje gazowe 
 
Budynek nie jest wyposażony w instalację gazową. 
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I.3.12.11.4. Instalacje wentylacji 
 
Budynek nie posiada wentylacji grawitacyjnej. Projekt przewiduje wykonanie w budynku wenty-

lacji grawitacyjnej realizowanej poprzez indywidualne kanały z rur „spiro” z pełną izolacją wykonaną z 
wełny mineralnej na całej wysokości. 

 
I.3.12.12. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie 

 
Projekt przewiduje przebudowę istniejącej instalacji hydrantowej z lokalizacją hydrantów HP-25 

z wężem półsztywnym o długości 30 m, zlokalizowanych na każdej z trzech kondygnacji budynku w po-
bliżu klatki schodowej. W rejonie  

 
I.3.12.13. Stałe instalacje przeciwpożarowe 

 
Projekt przewiduje wykonanie nowych instalacji 

- system sygnalizacji pożaru (SSP) z monitoringiem do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Pucku. 
- dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) we wszystkich pomieszczeniach, jako środek zastępczy 
zgodnie z zaleceniem Ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej oraz Postanowieniem PSP w Gdańsku  
- oddymianie klatki schodowej w ograniczonym zakresie z uwagi na występujące uwarunkowania bu-
dowlane. 
Projekt nie przewiduje się oddzielenia klatki schodowej od sal wystawienniczych drzwiami spełniającymi 
wymagania klasy EI 30 odporności ogniowej. W związku z występującymi trudnościami technicznymi w 
zapewnieniu napowietrzania klatki schodowej przewiduje się zastosowanie wentylatora napowietrzają-
cego z zapasowym źródłem zasilania w energię elektryczną (UPS w pomieszczeniu technicznym).  
Usuwanie zadymienia w wieży przewiduje się poprzez klapę otwieraną automatycznie.   
 
I.3.12.14. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy 

 
W obiekcie wymagane jest wyposażenie w gaśnice ABC o wielkości środka gaśniczego 2 kg 

(lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku.  
Na każdej kondygnacji budynku przewiduje się co najmniej w trzy gaśnice proszkowych zawie-

rające każda 4 kg środka gaśniczego przeznaczonego do gaszenia pożarów grup A,B,C. 
 

I.3.12.15. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru  
 

Zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. U. 
124, poz. 1030) w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych dla 
rozpatrywanego budynku należy zapewnić zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w 
ilości 20 dm3/s z co najmniej dwóch hydrantów zewnętrznych o średnicy 80 mm. 

Najbliższy podziemny hydrant zewnętrzny znajduje się na ul. Wiejskiej w odległości 24 m od 
budynku. Drugi hydrant znajduje się na ul. Morskiej w odległości około 57 m od budynku. 

 
I.3.12.16. Drogi pożarowe 

 
Istniejące ul. Morska i ul. Wiejska stanowią dojazd pożarowy dla budynku muzeum. Istniejący 

dojazd do budynku od ul. Morskiej w zasięgu odległości 15 m zapewnia dostęp tylko dla 33 m obwodu 
budynku co stanowi 28,2 % długości obwodu obiektu. Natomiast z ul. Wiejskiej istnieje możliwość 
dostępu do 17 m obwodu budynku. Łącznie z obu ulic jest zapewniony dostęp do 42,7% długości 
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obwodu budynku. Teren działki od obiektów sąsiednich i wymienionych ulic jest odgrodzony 
historycznym murem z cegły o wysokości od 1,2 m od strony ul. Wiejskiej do około 2 m od strony ul. 
Morskiej.  Rozpatrywany budynek średniowysoki o szerokości 23,7 m ma zapewniony dostęp o długości 
przekraczającej 30% obwodu. Wyjście główne z budynku jest oddalone od ul. Morskiej na odległość 
około 12m i połączone jest dojściem ewakuacyjnym o nawierzchni utwardzonej o szerokości ponad 2 m. 
Od strony ul. Wiejskiej istnieje brama wjazdowa o szerokości około 4,5 m  przez , którą istnieje 
możliwość wjazdu i zbliżenia się do ścian budynku. Istniejące nawierzchnie utwardzone na działce wy-
trzymują nacisk kół wozów PSP.  
 
 

I.4. UWAGI  KOŃCOWE 
 
• Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie ze Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych opracowana dla niniejszego projektu. W przypadkach nie objętych w/w Specyfikacją 
należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru 
robót budowlano-montażowych” Instytutu Techniki Budowlanej  
• Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać uwag i zaleceń podanych w instrukcjach technicz-
nych materiałów stosowanych firm. 
• Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zgodnie z art. 
10 ust. 2 pkt.1 ustawy Prawo budowlane dopuszczone są na podstawie: 
- certyfikatu na znak bezpieczeństwa lub 
- certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną oraz 
posiadać świadectwa Państwowego Zakładu Higieny, których aktualność należy sprawdzić przed wbu-
dowaniem lub zastosowaniem w obiekcie. 
• W związku z przebudową istniejącego obiektu, w trakcie prac budowlanych wystąpić mogą nie-
przewidziane projektem roboty dodatkowe lub niezbędne zmiany w stosunku do projektu. Wszelkie wąt-
pliwości lub niezgodności z niniejszym opracowaniem niezwłocznie należy zgłaszać projektantowi ce-
lem wyjaśnienia w ramach nadzoru autorskiego.  
 
 
 
 
Luty, 2014 r.      Opracowała: 
 
 
     mgr inż. arch. Małgorzata Waśniewska 
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I. 
 

 

 
OPIS TECHNICZNY 

DO BUDOWLANEGO PROJEKTU BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ  
PRZEBUDOWY WNĘTRZ BUDYNKU – MUZEUM RYBOŁÓWSTWA 

MIESZCZĄCEGO SIĘ W POEWANGELICKIM BUDYNKU KOŚCIOŁA 
P.W.  ŚW. PIOTRA I PAWŁA W HELU                                                             
PRZY UL. BULWAR NADMORSKI 2                                   

 
 

I.1. PODSTAWA  OPRACOWANIA 
 

1. Umowa zawarta w dniu 06.12.2013r. w Gdańsku pomiędzy Centralnym Muzeum Mor-
skim w Gdańsku (obecnie od 12.12.2013r. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku )  
a Biurem Usług Projektowo Inwestorskich „ Inwestpol” Sp. z o.o. w Gdańsku na opra-
cowanie kompletnej dokumentacji projektowej – wielobranżowej p.n. „ Projekt Budow-
lany przebudowy wnętrz budynku – Muzeum Rybołówstwa mieszczącego się w poe-
wangelickim budynku kościoła pw.Św. Piotra i Pawła w Helu , przy ul. Bulwar Nadmor-
ski 2 ” 

2. „ Koncepcja przebudowy wnętrz budynku – Muzeum Rybołówstwa w Helu , przy ul. 
Bulwar Nadmorski 2 ” wykonane przez jednostkę projektową – Biuro Usług Projektowo 
– Inwestorskich „ Inwestpol”  Sp. z o.o.  z października 2013r.  

3. „ Ekspertyza techniczna mykologiczno – budowlana i projekt budowlany branza kon-
strukcyjna dotycząca budynku byłego kościoła ewangelickiego p.w. Św. Piotra i Pawła 
adaptowanego na Muzeum Rybołówstwa w Helu” – opracowana we wrześniu 
2008r.przez Zakład Usługowy Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Oceny Stanu 
Technicznego Budynków inż. Ryszard Kowalski. 

4. Opinia geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych dla projektu windy 
osobowej – lokalizacja : Hel  Dz.nr 246 – kościół gotycki , wykonana przez „ UNIGEO” 
Badania geotechniczne – Tomasz Oktaba – listopad 2013r. 

5. Ekspertyza techniczna przeciwpożarowa dla tematu „ Przebudowa wnętrz budynku 
Muzeum Rybołówstwa w Helu ” opracowana przez Rzeczoznawcę d/s Zabezpieczeń 
Przeciwpożarowych mgr Włodzimierza Matysiaka  

6. Projekt techniczny konstrukcyjny przebudowy dawnego Kościoła  Ewangelickiego w 
Helu na Muzeum Rybackie – inż. Bogusław Hanuszkiewicz, listopad 1969r. 

7. Inwentaryzacja budynku wykonana dla celów niniejszego projektu. 
8. Obowiązujące normy projektowe 
9. Projekty branży : 

 
  -   architektonicznej 
  -   sanitarnej  
  -   elektrycznej 
  -   niskoprądowych 
opracowywanych równolegle w BUP-I „ Inwestpol ” 
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I.2. ZAKRES  OPRACOWANIA 

 
          Projektowana przebudowa w branży konstrukcyjnej obejmuje swym zakresem : 
 
 1 -  wprowadzenie do budynku dźwigu osobowego  
 2 -  powiększenie powierzchni ekspozycyjnej Muzeum poprzez wykonanie empory przy  
                        ścianie północnej w prezbiterium kościoła. 
 3 -  wzmocnienie nośności stropów poddasza z ich przystosowaniem na cele 
                        ekspozycyjne i magazynowe 
 

Ad.1 -   Zgodnie z postanowieniem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
nowoprojektowane elementy szybu dźwigu osobowego zaprojektowano w sposób charak-
terystyczny dla współczesnych rozwiązań architektonicznych w oparciu o metal i szkło. 
Projektuje się całkowicie przeszklony szyb dźwigu w konstrukcji stalowej . Na narożach 
otworu wykonanego w istniejącym żelbetowym stropie przewiduje się cztery słupy z profili 
HEB 150 zakotwione w ścianach podszybia i wieńcu okalającym wykuty otwór na przejście 
dźwigu . Analogicznie na poziomie I piętra  cztery słupy w tych samych co na parterze 
osiach utrzymują drewniany historyczny strop przecięty koniecznym otworem na szyb 
dźwigowy. 
Ad.2 -  Wzdłuż ściany północnej w prezbiterium projektuje się emporę trapezowego kształ-
tu , na  którą dostęp będzie z istniejącego żelbetowego stropu nad transeptem. Elementa-
mi nośnymi empory będzie układ stalowych belek z kształtowników walcowanych dwute-
owników I 200, na których w ramkach ułożone płyty szklane z sitodrukiem stanowić będą 
posadzkę . Całość empory oparto z jednej strony na ścianie północnej , z drugiej podwie-
szono na cięgnach mocowanych do belek stropu w poziomie stropodachu części przezna-
czonej na magazyn. 
Ad.3.-  Ekspertyza mykologiczna [3] z roku 2008 wykazuje znaczną degradację biologicz-
ną elementów drewnianych stropu poddasza. Świadczą o tym również liczne wzmocnienia 
i podwieszenia istniejących belek stropu drewnianego nad transeptem i prezbiterium. Po-
dobnie jak w przypadku Ad.1  zalecenia konserwatorskie narzucają w tym wypadku „ ist-
niejące stropy nad transeptem i prezbiterium pozostawić bez zmian z uwagi na ich zabyt-
kowy charakter ”.  
             Projektowana w poziomie poddasza powierzchnia wystawiennicza ( nad transep-
tem ) i magazynowa ( nad prezbiterium ) wymaga nowych elementów nośnych przejmują-
cych obciążenia wynikające z funkcji pomieszczeń. 
             Wielkość belek przeliczono dla obciążeń wynikających z obciążeń stałych projek-
towanego stropu oraz obciążeń użytkowych przyjętych w oparciu o Polską Normę PN-
EN1991-1-1 z października 2004r. „ Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje; Część 1-1 : 
Oddziaływanie ogólne, Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenie użytkowe w budyn-
kach ”. 
            Kategorię użytkowania przyjęto zgodnie z Tablicą 6.1. jako „C3” dla powierzchni 
bez przeszkód utrudniających poruszanie się ludzi, np. powierzchnie w muzeach, salach 
wystaw itd. W wielkości obciążeń qk = 3,0 kN/m2  
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I.3. OPIS BUDYNKU 
 
 
 Budynek byłego kościoła ewangelickiego jest obiektem murowanym o ścianach 
grubości do 1,20m posadowionych na ścianach fundamentowych z kamienia polnego gra-
nitowego. Nad transeptem i prezbiterium drewniany historyczny strop oddzielający sacrum 
od przestrzeni dachowej . Więźba dachowa drewniana :  
 
 -   nad transeptem  – współczesna - jętkowa, wiązarowa , dwuwieszakowa 

   -   nad prezbiterium – historyczna więźba storczykowa zredukowana podłużnie; 
           więźba jednostorczykowa, trój jętkowa ze storczykiem w  

          co drugim wiązarze zawieszonym parą zastrzałów . Rama  
                      storczykowa dwuryglowa , w dwóch poziomach stężona  
          zastrzałami w postaci krzyży Św. Andrzeja 

                  
  Połać dachowa kryta dachówką ceramiczną mnich – mniszka. 
  Przy budynku wieża drewniana służąca turystom jako punkt widokowy. 
  Na potrzeby zakresu prac projektowych uwzględniających zmianę obciążeń z  
 połaci dachowej i ze stropów opracowano „ Orzeczenie techniczne dla prac przebudowy  
 wnętrz poewangelickiego kościoła p.w. Św.  Piotra i Pawła  - Muzeum Rybołówstwa , w 
którym przeprowadzono analizę konstrukcyjno- wytrzymałościową budowlanych elementów zabytkowej 
budowli. Orzeczenie przedstawiono w niniejszym projekcie jako część II opisu. 
 

I.4. STAN  ISTNIEJĄCY 
 

   „ Ekspertyza techniczna mykologiczno - budowlana…” [3] w punkcie 4 analizuje 
stan istniejący i występujące uszkodzenia zaobserwowane w roku 2008.  Ocenia stan 
techniczny murów jako dobry a nieliczne zarysowania o szerokości rozwarcia rys docho-
dzących do 0,2 mm kwalifikuje do „ grupy materiałowo – fizykalnej  obejmującej skurcz i 
pęcznienia na skutek  amplitudy temperatur i zmiennej wilgotności”. Wszystkie zauważone 
i powstałe w roku 2008 spękania i rysy zostały usunięte w ramach prac zakończonych w 
2013r. na podstawie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych ( Decyzja nr AB/KO-
7351/156/2008/H  z dnia 25.11.2008r. udzielonego przez Starostę Puckiego. Prace bu-
dowlane obejmowały rewaloryzację i konserwację elewacji  , wymianę pokrycia dachowe-
go na nową dachówkę ceramiczną typu ,mnich – mniszka ,wzmocnienie konstrukcji obiek-
tu. 

  W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku wykonano nad transeptem strop 
żelbetowy płytowo – żebrowy oparty na podciągach na obciążenia użytkowe                      
p = 400 kg/m2 . Strop oparto częściowo na ścianach budynku oraz na słupach żelbetowych 
usytuowanych w środku obiektu .W punkcie 4.4. „ Ekspertyza…” [3] ocenia : „ strop znaj-
duje się w dobrym stanie technicznym”. 

  Drewniane stropy nad transeptem i prezbiterium zostały omówione w Ad.3 
punktu 1.2  niniejszego opisu . Dodać należy , że po odkryciu istniejących belek stropo-
wych o wymiarach 25x30cm w listopadzie 2013r. stwierdzono , że ich porażenie biologicz-
ne całkowicie wyklucza uwzględnienie ich jako elementy nośne .  

 Aktualny stan belek pozwala -  po zabezpieczeniu  - ich pozostawienie jako „ autentyczną 
substancję” nadającą klimat pomieszczeniu znajdującej się poniżej sali wystawienniczej . 
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 Więźba dachowa podlegająca oględzinom i ocenie „ Ekspertyzy” [3]  została oceniona pod 
względem nośności i stanu porażenia biologicznego . 

 Przeprowadzone obliczenia kontrolne wykazały znikome wykorzystanie nośności po-
szczególnych przekrojów. Wskazano i zlokalizowano miejsca porażenia przez owady i 
grzyby. Zalecono impregnację i zabezpieczenie ogniochronne. Wszystkie zalecenia zosta-
ły wykonane w czasie remontu zakończonego w grudniu 2013r.  

  Dla potrzeb obecnego projektu przebudowy wnętrz muzeum w „Orzeczeniu …..” 
zawartym w punkcie II mniejszego opisu przeprowadzono obliczenia statyczne uwzględ-
niające obciążenie  wynikające z ocieplenia połaci dachowej. 

 
I.5. WARUNKI  GRUNTOWO - WODNE 
 
  W listopadzie 2013r. przeprowadzone zostały prace geotechniczne dla określe-

nia warunków posadowienia fundamentów windy osobowej w Muzeum Rybołówstwa w 
Helu . Celem badań było rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych i ustalenie parame-
trów geotechnicznych . Jak wynika z analizy wyników badań terenowych w poziomie po-
sadowienia projektowanych fundamentów dźwigu osobowego zalegają piaski drobne na-
wodnione średnio zagęszczone o następujących parametrach  :  podwarstwa  I b 

 
• ciężar objętościowy       γ(n)  = 19,0 kN/m3 
• kąt tarcia wewnętrznego ø(n) = 340  
• stan gruntu            JD  = 0,60 

 
 Zwierciadło wody gruntowej występuje na głębokości 1,5m poniżej poziomu 
rzędnej posadzki parteru budynku Muzeum. 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. ( Dz.U. Nr 81, poz. 463 ) w sprawie ustalenia geotech-
nicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych , omawiany obiekt należy zali-
czyć do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych . 
 

I.6. ZABEZPIECZENIE P-POŻ 
 

  Problemy zabezpieczenia budynku z uwagi na ochronę przeciwpożarową zosta-
ły szczegółowo omówione w punkcie I.3.12. opisu do projektu branży architektonicznej. 

  Wszystkie stalowe elementy konstrukcyjne jak słupy i belki stropowe muszą być 
zabezpieczone na działanie ognia do klasy min. R60 odporności ogniowej, za wyjątkiem 
stalowej konstrukcji projektowanej empory, której konstrukcja -zgodnie z Postanowieniem 
WZ.5595.21.3.214.PW  Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej w Gdańsku z dnia 27 lutego 2014r. - może być wykonana z materiałów nie roz-
przestrzeniających ognia . 

 Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne więźby dachowej zabezpieczyć ogniochron-
nie do stopnia niezapalności w sposób spełniający wymagania NRO - nie rozprzestrzenia-
nia ognia 
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I.7. MATERIAŁY 
 

  Beton  :     •  podszybia dźwigu osobowego  C20/25 
                                                     hydrotechniczny                            W-4 
 
  Stal    :      •  zbrojeniowa :  AO – StOS               Ra = 190 MPa 
                                                  •  A III N        :  RB 500W                   Ra = 375 MPa 
 
                   •  profilowa : 
                                     dwuteowniki  I 220 ; 260 , HEB 160 ; St3SX ,  
                                                                          I 300 ,                          St3SY 
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II. 

 
ORZECZENIE TECHNICZNE 

DLA PROJEKTU BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ PRZEBUDOWY  
WNĘTRZ BUDYNKU – MUZEUM RYBOŁÓWSTWA W HELU 

 
 

II.1. OKREŚLENIE CELU ORZECZENIA 
 
  Celem orzeczenia jest :  
 

1. wykazanie wpływu zamierzonych projektem realizacji stropu w po-
ziomie poddasza na konstrukcję budynku  

2. analiza wytrzymałościowa elementów konstrukcyjnych więźby drewnianej 
obciążonej warstwami izolacji termicznej z uwzględnieniem wpływu 
zmniejszenia przekrojów elementów konstrukcyjnych w wyniku zwęgle-
nia w warunkach hipotetycznego pożaru. 
 

II.2. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PRZYJĘTYCH ZA PODSTAWĘ WYWO-
DÓW 

 
  Do dalszej analizy przyjęto następujące założenia :  
 
 •   jeżeli obciążenia przejmowane przez mury wynikające z przebudowy nie prze- 
                        kroczą 20 % obciążeń działających na mury przed przebudową , to zgodnie z 

 p. 3 normy PN-81/B-03020  Grunty budowlane . „ Posadowienie bezpośrednie 
budowli . Obliczenia statyczne i projektowanie” spełniony zostanie warunek 
 
                      q r max  ≤  1,2 qrs 

 
  gdzie :  -  q r max - maksymalne obliczeniowe obciążenie jednostkowe podłoża  
                   pod fundamentem  ( kPa) 
                                    -  qrs      - średnie obliczeniowe obciążenie jednostkowe podłoża  
         pod fundamentem ( kPa ) 
 
 •  zgodnie z „ Ekspertyzą …” [3] - ( p. 4.5 )  przyjęto obciążenie użytkowe stropu 
                        drewnianego nad transeptem w  wysokości 1,5 kN/m2  ,  a ocieplenie  pułapu 
                        między belkami supremą. 

  Z uwagi na brak możliwości określenia grubości supremy w okresie opracowa-
nia ekspertyzy [3] przyjęto do obliczeń minimalną grubość supremy 2 cm. 
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II.3. OBCIĄŻENIA BUDOWLI PRZED PRZEBUDOWĄ 
 
II.3.1. Obciążenie z połaci dachowej 
 
  Zgodnie z PN-82/B-02001  „ Obciążenia budowli. Obciążenia stałe”  Tablica                 

Z 2-1  ciężar pokrycia dachowego na jednostkę powierzchni dachu z uwzględ-
nieniem krokwi , łat, deskowań, płatwi przyjmować można w wysokości :  

 
  

                                                                                  gk γf go 

 
•    pokrycie dachowe ceramiczne  dachówka  
      mnich – mniszka ( klasztorna )                       0,90 

  
  
 1,2 
  
 

  
       
      1,08 kN/m 

       
 

  
 •   obciążenie na 1mb obciążonej ściany z połaci dachowej     
 
     q3-1    =  9,8 ⋅ 1,08 ≅ 10,6 kN/mb 

 

    
II.3.2. Obciążenie ze stropu poddasza 

 
   

                                                                                  gk 

                                                                                                          kN/m2 
γf go 

kN/m2 

  
 -  deski podłogowe    0,032 ⋅ 6,5                            0,21 
 -  legary                     0,08 ⋅ 0,20 : 1,9 ⋅ 6,5            0,05                                             
 -  nadciąg drewniany w środku rozpiętości belek  
    stropowych            0,25 ⋅ 0,25 ⋅ 6,5 : 9,0             0,09  
-   suprema 2 cm ułożona pomiędzy belkami 
    stropu                     0,75 ⋅ 0,02 ⋅ 4,5                     0,07 
-   belka stropowa      0,25 ⋅ 0,30 ⋅ 6,5                     0,49 
-   listwy do wsuwki  2 ⋅ 0,04 ⋅ 0,04 ⋅ 6,5                0,02 
-   wsówki z desek 0,75 ⋅ 0,025 ⋅ 6,5                        0,12 

  
 1,2 
 1,2 
 
 1,2 
  
 1,3 
 1,1 
 1,2 
 1,2 

        
         0,25  
         0,06 
 
         0,11 
 
         0,09 
         0,54 
         0,03 
         0,15 
 

 
•  obciążenie stałe                                            g =  1,05  

•  obciążenie użytkowe                                    p =  1,50 

 

   
 1,2  
 1,4 

  
         1,23 
         2,10 
 

 
• obciążenie całkowite                                    q  =  2,55 

 
1,31 

 
         3,33 

 
 
 obciążenie na ścianę   q3.2 = 0,5 ⋅ 3,33 ⋅ 9,0 ≅ 15,0 kN/mb 
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II.3.3. Obciążenie z istniejącego stropu żelbetowego nad transeptem 
  

                                                                                  gk 

                                                                                                          kN/m2 
γf go 

kN/m2 

  
-   płyty murowane gr. 3 cm   0,03 ⋅ 27,0                0,81 
-   podkład z zaprawy cementowej  
                                               0,03 ⋅ 21,0                0,63 
-   płyta żelbetowa konstrukcyjna  
                                               0,07 ⋅ 24,0                1,68 
-   tynk cement- wapienny     0,02 ⋅ 19,0                0,38  
 

  
 1,2 
  
 1,3 
 
 1,1 
 1,3  
 

        
         0,97  
         
         0,82 
 
         1,85 
         0,49         

 
•  obciążenie stałe                                            g =  3,50  

•  obciążenie użytkowe                                    p =  4,0 

 

   
1,18  
1,3 

  
         4,13 
         5,20 
 

 
• obciążenie całkowite                                    q  =  7,50 

 
1,24 

 
         9,33 

     
     q 3.3 = 0,5 ⋅ 9,33 ⋅ 4,5 ≅ 21,0 kN/mb 

 

II.3.4. Obciążenie murem budowli kościoła  
 

                                                                                  gk 

                                                                                                          kN/m2 
γf go 

kN/m2 

  
-   mur z cegły ceramicznej grubości średnio 
    0,85 m  i wysokości 8,0 m  0,85 ⋅ 18,0 ⋅ 8,0       122,4 
-   tynk wapienny                    0,03 ⋅ 18,0 ⋅ 8,0           4,3 

  
  
 1,1  
 1,3 
 

        
          
         134,6          
         5,6          
     

                                                                                            

                                                                                                          126,7 
 
 1,1 

 

           140,2 
 

II.4. OBCIĄŻENIE BUDOWLI PO PRZEBUDOWIE 
 

II.4.1 Obciążenie połaci dachowej 
 

                                                                                  gk 

                                                                                                          kN/m2 
γf go 

kN/m2 

  
-    z poz. II.3.1.                                                       0,90 
-    ocieplenie z wełny mineralnej gr. 10 cm           0,12 
-   obudowa systemowa gips-karton                        0,30 

  
 1,2  
 1,3 
 1,2 
 

        
         1,08          
         0,16 
         0,36        

                                                                                                           1,32 1,21          1,60 
 

 •   obciążenie na 1mb obciążonej ściany z połaci dachowej  
 
    q4.1.= 9,8 ⋅ 1,60 ≅ 15,7 kN/mb 
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II.4.2. Obciążenia dodatkowe z projektowanego stropu poddasza 
 

                                                                                  gk 

                                                                                                          kN/m2 
γf go 

kN/m2 

 -   wykładzina grubości 4 mm                                  0,08 
 -   deski podłogowe 32 mm                                      0,21  
 -   legary podłogowe    0,10 ⋅ 0,10 ⋅ 6,5 :0,7            0,10 
 -   izolacje z wełny mineralnej 10 cm                      0,12  
 -   płyta OSB grub. 15 cm                                        0,09 
 -   belki stropowe stalowe średnie I 260 
     w rozstawie   ∼ 90 cm 0,419 : 0,9                        0,46 
 -   natrysk p-poż. Grub. Min 32 mm                   ∼   0,10 

 1,2 
 1,2 
 1,1 
 1,3 
 1,2 
 
1,1 
1,3 
 

        0,10  
        0,25 
        0,11 
        0,16 
        0,11 
 
        0,51 
        0,13        

 
•  obciążenie stałe                                                    1,16 

•  obciążenie użytkowe                                            3,0 

 

   
1,18  
1,3 

  
         1,37 
         3,90 
 

• obciążenie całkowite                                            4,16 1,27          5,27 

 

                       obc. na ścianę 
 
     q4.2 = 0,5 ⋅ 5,27 ⋅ 9,0 = 23,7 kN/mb 

 

 

II.5. PORÓWNANIE OBCIĄŻEŃ ISTNIEJĄCYCH Z PROJEKTOWANYMI 
 
 

Lp.                 Obciążenia           Pierwotne    Po przebudowie 
                             kN/mb 
1. z połaci dachowej              10,6             15,7 
2. ze stropu  poddasza             15,0             23,7 
3. z ist. stropu żelbetowego nad transeptem             21,0             21,0 
4. ciężar muru           140,2           140,2 
                                                      Razem           186,8           200,6 
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II.6. SPRAWDZENIE WARUNKU NORMOWEGO 
 
  Przyrost dopuszczalnych normowych obciążeń dla warunku podanego w p. II.2 
 niniejszego orzeczenia  
 
    qrs max = 1,2 ⋅ 186,8 = 224,2 kN/mb > 200,6 kN/mb 
 
 faktyczne  „ przeciążenie” budowli w % wynosi : 
 

                              
���,�����,�

���,�
	⋅	100% = 7,4	% < 20	% 

 
Wniosek :  budowla bezpiecznie przeniesie dodatkowe obciążenie wynikające 
                                           z projektowanej przebudowy   

 
 

 
II.7. 

ANALIZA  WYTRZYMAŁOŚCIOWA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 
WIĘŹBY DREWNIANEJ DOCIĄŻONEJ  WARSTWAMI  IZOLACJI  TER-
MICZNEJ  

 
 
II.7.1. Zebranie obciążeń.  
 
•   obciążenie ciężarem własnym konstrukcji 

Wygenerowane automatycznie przez program Autodesk Robot Structural Analysis  

Professional 2012 (nr seryjny: 392-46445964; klucz produktu: 547D1). 
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 Do obliczeń statycznych przyjęto drewno iglaste klasy C24. Wprowadzono 

przekroje elementów drewnianych konstrukcji zainwentaryzowane w lipcu 2013 przez 

Autora niniejszego orzeczenia.  

Do modelu wprowadzono również elementy stalowe w postaci nadciągów wy-

konanych z dwuteowników i ceowników walcowanych na gorąco. Przyjęto elementy 

profilowe ze stali St3SX. 

•   obciążenie ciężarem projektowanego poszycia dachu 

wg PN – 82 / B – 02001  „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe” 

 - pokrycie dachów naw głównych i bocznych 

 dachówka mnich-mniszka wraz z łaceniem   0,90 ⋅ 1,2 = 1,08 kN/m2 

 folia paroprzepuszczalna    0,02 ⋅ 1,2 = 0,02 kN/m2   
 wełna mineralna   22 cm    0,22 ⋅ 1,2 ⋅ 1,3 = 0,32 kN/m2   
 obudowa systemowa gips-karton   2x1,5 cm  0,30 ⋅ 1,2 = 0,36 kN/m2   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
        q1 =1,48 ⋅ 1,20 = 1,78 kN/m2 
 
•   obciążenie wiatrem 

wg   PN – 77 / B – 02011 / Az 1:2009  „Obciążenia w obliczeniach statycznych. 

                  Obciążenie wiatrem” 

      teren A wysokość  z1 = 17,00 m z2 = 21,50 m  strefa  II 
 
 L = 28,00 m   B = 21,00 m   H1 = 1,70 m  H2 = 10,0 m 
 
    α1 = 60°  α2 = 30° 
  
 charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru:  qk = 0,42 kN/m2 
  
 logarytmiczny dekrement tłumienia dla konstrukcji drewnianych:   ∆ = 0,15 
 
 konstrukcja niepodatna na działanie porywów wiatru: β = 1,8  
 
 współczynnik ekspozycji: 
 
  - nawa główna i prezbiterium:  Ce1 = 0,8 + 0,02 ⋅ z1 = 1,14 
  - wieża nad kruchtą:    Ce2 = 0,9 + 0,015 ⋅ z2 = 1,22 
 
 współczynnik aerodynamiczny: 
 
  - dach dwuspadowy nad nawą główną i boczną - α1 = 60° 

   strona nawietrzna: 

    Cz1 = 0,015 · 60 - 0,2 = 0,70 
    p1k = qk ⋅ Ce1 ⋅ Cz1 ⋅ β  
    p1k = 0,42 ⋅ 1,14 ⋅ 0,70 ⋅ 1,8  = 0,60 kN/m2 
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   strona zawietrzna: 

    Cz2 = - 0,4 
    ps1k = qk ⋅ Ce1 ⋅ Cz2 ⋅ β  
    ps1k =  - 0,42 ⋅ 1,14 ⋅ 0,4 ⋅ 1,8  = - 0,34 kN/m2 

 

  - wieża nad kruchtą: 
 
    Cx = k ⋅ C∞ 

    k = 0,26 – 0,38 ⋅ log ( Dśr / 2 ⋅ H2 )  
    k ≥ 0,6 
    C∞ = 2,00  dla przekroju kwadratowego 
 
   -  szczyt dachu wieży: 
 
    Dśr1 = 0,20 m 
    k1 = 0,73  Cx1  = 1,46 
  
    parcie wiatru:  
 
    Cz3 = 0,7 
    p2k = qk ⋅ Ce2 ⋅ Cx1 ⋅ Cz3 ⋅ β 
    p2k = 0,42 ⋅ 1,22 ⋅ 1,46 ⋅ 0,7 ⋅ 1,8  = 0,94 kN/m2 

  

    ssanie w kierunku równoległym do działania wiatru: 
 
    Cz4 = - 0,6 
    ps2k = qk ⋅ Ce2 ⋅ Cx1 ⋅ Cz4 ⋅ β 
    ps2k = - 0,42 ⋅ 1,22 ⋅ 1,46 ⋅ 0,6 ⋅ 1,8  = - 0,81 kN/m2 

  
    ssanie w kierunku prostopadłym do działania wiatru: 
 
    Cz5 = - 0,35 
    ps3k = qk ⋅ Ce2 ⋅ Cx1 ⋅ Cz5 ⋅ β 
    ps3k = - 0,42 ⋅ 1,22 ⋅ 1,46 ⋅ 0,35 ⋅ 1,8  = - 0,47 kN/m2 

 

   -  ściany ryglowe wieży: 
 
    Dśr2 = 4,50  m 
    k2 = 0,60 Cx2  = 1,20 
  
    parcie wiatru:  

    Cz6 = 0,7 
    p3k = qk ⋅ Ce1⋅ Cx2 ⋅ Cz6 ⋅ β 
    p3k = 0,42 ⋅ 1,14 ⋅ 1,20 ⋅ 0,7 ⋅ 1,8  = 0,72 kN/m2 

  

    ssanie w kierunku równoległym do działania wiatru:  

    Cz7 = - 0,6 
    ps4k = qk ⋅ Ce1 ⋅ Cx2 ⋅ Cz7 ⋅ β 
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    ps4k = - 0,42 ⋅ 1,14 ⋅ 1,20 ⋅ 0,6 ⋅ 1,8  = - 0,62 kN/m2 

  
    ssanie w kierunku prostopadłym do działania wiatru: 

    Cz8 = - 0,35 
    ps5k = qk ⋅ Ce1 ⋅ Cx2 ⋅ Cz8 ⋅ β 
    ps5k = - 0,42 ⋅ 1,14 ⋅ 1,20 ⋅ 0,35 ⋅ 1,8  = - 0,36 kN/m2 

  
 Obciążenie wiatrem zostało opracowane w trzech przypadkach: 
  
  - wiatr od strony wschodniej (ściana szczytowa prezbiterium): 

    p1 = 0,60 ⋅ 1,5 = 0,90 kN/m2  
γf = 1,5 

    p2 = 0,94 ⋅ 1,5 = 1,41 kN/m2 

    p3 = 0,72 ⋅ 1,5 = 1,08 kN/m2 

    ps1 =  - 0,34 ⋅ 1,5 = - 0,51 kN/m2 

    ps2 =  - 0,81 ⋅ 1,5 = - 1,21 kN/m2 
    ps3 = - 0,47 ⋅ 1,5 = - 0,71 kN/m2 

    ps4 = - 0,62 ⋅ 1,5 = - 0,93 kN/m2 

    ps5 = - 0,36 ⋅ 1,5 = - 0,54 kN/m2 
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- wiatr od strony zachodniej (ściana frontowa): 

    p1 = 0,60 ⋅ 1,5 = 0,90 kN/m2  
γf = 1,5 

    p2 = 0,94 ⋅ 1,5 = 1,41 kN/m2 

    p3 = 0,72 ⋅ 1,5 = 1,08 kN/m2 

    ps1 =  - 0,34 ⋅ 1,5 = - 0,51 kN/m2 

    ps2 =  - 0,81 ⋅ 1,5 = - 1,21 kN/m2 
    ps3 = - 0,47 ⋅ 1,5 = - 0,71 kN/m2 

    ps4 = - 0,62 ⋅ 1,5 = - 0,93 kN/m2 

    ps5 = - 0,36 ⋅ 1,5 = - 0,54 kN/m2 

 

 
 

 

 - wiatr od strony południowej (ściana boczna): 

    p1 = 0,60 ⋅ 1,5 = 0,90 kN/m2  
γf = 1,5 

    p2 = 0,94 ⋅ 1,5 = 1,41 kN/m2 

    p3 = 0,72 ⋅ 1,5 = 1,08 kN/m2 

    ps1 =  - 0,34 ⋅ 1,5 = - 0,51 kN/m2 

    ps2 =  - 0,81 ⋅ 1,5 = - 1,21 kN/m2 
    ps3 = - 0,47 ⋅ 1,5 = - 0,71 kN/m2 

    ps4 = - 0,62 ⋅ 1,5 = - 0,93 kN/m2 

    ps5 = - 0,36 ⋅ 1,5 = - 0,54 kN/m2 
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•   obciążenie śniegiem 

wg   PN – 80 / B – 02010 / Az 1:2006  „Obciążenia w obliczeniach statycznych. 

                  Obciążenie śniegiem” 

  strefa  3  α1 = 60° α2  = 30°  
 
charakterystyczne obciążenie śniegiem gruntu:  Qk = 1,2 kN/m2 
 
 - dla dachu dwuspadowego nawy głównej i bocznej:   α1  = 600 

 
Z uwagi na nachylenie połaci dachu α1  = 600 obciążenie śniegiem nie występuje. 

 
 - dla dachu namiotowego wieży: α2  = 30° 
 

2
2

60
1,2

30
C

α− = ⋅ = 
 

1,20 

sk = 1,2 ⋅ 1,20 = 1,44 kN/m2 

γf = 1,5 

    s = 1,44 ⋅ 1,5 = 2,16 kN/m2 
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II.7.2. Analiza nośności drewnianej konstrukcji kościoła.  
 
 Przestrzenną analizę statyczną wykonano za pomocą programu Autodesk Robot  

Structural Analysis Professional 2012. 
 

Wytężenia przekrojów elementów drewnianych 

 

 Generalnie elementy pod wpływem normowych kombinacji obciążeń wykazują 

wytężenia poniżej 60%. Jedynie przekroje zaznaczone kolorem niebieskim są wytężone 

w granicach 60 ÷ 80 % i są to: 

Nr Rodzaj elementu Profil Materiał Wytężenie 

658 Krokiew koszowa 15x15 C24 80 % 

661 Krokiew koszowa 15x15 C24 80 % 

660 Krokiew koszowa 15x15 C24 76 % 
659 Krokiew koszowa 15x15 C24 74 % 
451 Krokiew drewniana 15x20 C24 69 % 
558 Krokiew drewniana 15x20 C24 66 % 
452 Krokiew drewniana 15x20 C24 65 % 
560 Krokiew drewniana 15x20 C24  62 % 
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II.7.3. Analiza przemieszczeń i ugięć drewnianej konstrukcji więźby dachowej.  
 

 
 

 Powyżej przedstawiono kształt deformacji konstrukcji drewnianej pod wpływem 

kombinacji obciążeń normowych. Punkt oznaczony kolorem zielonym wykazuje mak-

symalne przemieszczenie, natomiast punkt oznaczony kolorem niebieskim znajduje się 

na  

elemencie o maksymalnym ugięciu (krokiew koszowa). 
 
 - maksymalne przemieszczenie:      umax = 1,5 cm 
 
 - miarodajne przemieszczenie dopuszczalne:  udop = H/250 =850/250 = 3,4 cm 
 
  Jako miarodajną wartość porównawczą przyjęto dopuszczalne przemieszczenie 

dla konstrukcji stalowej jednokondygnacyjnej z obudową wrażliwą na pękanie (z uwagi 

na obudowę z płyt gips-karton).  

umax = 1,5 cm < udop = 3,4 cm 

 
 - maksymalne ugięcie:    fmax = 0,9 cm 
 
 - miarodajne ugięcie dopuszczalne:  fdop = L/200 =1030/200 = 5,2 cm 
 
 
 Jako miarodajną wartość porównawczą przyjęto dopuszczalne ugięcie dla kro-

kwi, płatwi i innych elementów wiązań dachowych. 

fmax = 0,9 cm < fdop = 5,2 cm 
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 Normowe warunki Stanów Granicznych Nośności są spełnione. Konstruk-

cja bezpiecznie przenosi zadane obciążenia. Stateczność obiektu jest zachowana.  

 Normowe warunki Stanów Granicznych Użytkowania są spełnione. Kon-

strukcja nie wykazuje przemieszczeń przekraczających wartości dopuszczalne.  

 

II.7.4. Reakcje z więźby dachowej na strop drewniany nad nawą główną i pre-
zbiterium.  
 
 W celu określenia dopuszczalnej wartości projektowanego obciążenia użytko-

wego stropu drewnianego sprowadzono siły z więźby dachowej w postaci reakcji pod-

porowych na belki stropu.  

 

II.7.5. Analiza nośności pożarowej drewnianej konstrukcji więźby dachowej.  
 
 W celu określenia nośności pożarowej wykorzystano metodę zredukowanego 

przekroju wg PN-EN 1995-1-2:2008 – Eurokod 5: Projektowania konstrukcji drewnia-

nych. Część 1-2: Postanowienia ogólne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki 

pożarowe. 

Przekrój konstrukcji dachu wraz z warstwami wykończeniowymi 

 
 

Wymagana klasa odporności ogniowej konstrukcji dachu: R30 
 
 Przyjęto, iż w warunkach pożaru jedynym zabezpieczeniem krokwi jest warstwa 

wełny mineralnej gr. 10 cm. Ustalono wartość obciążenia warstwami wykończeniowy-

mi oraz wymiarów krokwi według poniższego przekroju dachu w warunkach pożaro-

wych: 
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•   obciążenie ciężarem warstw wykończeniowych w warunkach pożaru 

 dachówka mnich-mniszka wraz z łaceniem   0,90 ⋅ 1,2 = 1,08 kN/m2 

 folia paroprzepuszczalna    0,02 ⋅ 1,2 = 0,02 kN/m2   
 wełna mineralna   10 cm    0,10 ⋅ 1,2 ⋅ 1,3 = 0,16 kN/m2   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
        q =1,04 ⋅ 1,21 = 1,26 kN/m2 
 
•   ustalenie wymiarów krokwi w warunkach pożaru 
 
 początkowe wymiary krokwi:   b = 15 cm h = 20 cm 
  
 grubość warstwy o założonej zerowej wytrzymałości i sztywności:    d0 = 7 mm 
 
 współczynnik dla powierzchni niezabezpieczonych (t > 20 min):     k0 = 1,0 
 
 prędkość zwęglania z uwzględnieniem wpływu na zaokrąglenia narożników 

 dla drewna litego o gęstości charakterystycznej > 290 kg/m3: βn = 0,8 
mm/min 
 
 hipotetyczna głębokość zwęglenia: dchar,n = βn · t = 0,8 · 30 = 24 mm 
 
 efektywna głębokość zwęglenia: def = dchar,n + k0 · d0 = 24 + 1,0 · 7 = 31 mm 
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 efektywne wymiary krokwi:     
 
 
       bp = b – 2 · def = 8,8 cm 
 
       hp = h – def = 16,9 cm 
 
 
 
 
•   ustalenie wymiarów pozostałych elementów drewnianych w warunkach pożaru 
 
 Wszystkie elementy drewniane nie osłonięte przed działaniem ognia (słupy, 

miecze, zastrzały, płatwie, kleszcze),  w warunkach pożarowych zwęglają się równo-

miernie ze wszystkich stron. Wymiary przekrojów w warunkach normalnych i oddzia-

ływania pożaru zestawiono w poniższej tabeli: 

Rodzaj elementu 

Przekrój 

w warunkach normal-

nych 

Przekrój 

w warunkach pożarowych 

Słup drewniany 28x28 21,8x21,8 

Słup drewniany 23x23 16,8x16,8 

Słup drewniany 20x20 13,8x13,8 

Słup drewniany 20x18 13,8x11,8 

Płatew drewniana 19x17 12,8x10,8 

Płatew drewniana 18x19 11,8x12,8 

Płatew drewniana 19x19 12,8x12,8 

Płatew drewniana 15x18 8,8x11,8 

Płatew drewniana 15x22 8,8x15,8 

Płatew drewniana 18x21 11,8x14,8 

Miecz drewniany 16x16 9,8x9,8 

Zastrzał drewniany 15x20 8,8x13,8 

Zastrzał drewniany 16x20 9,8x13,8 

Zastrzał drewniany 7x24 0,8x17,8 

Kleszcze drewniane 2x7x20 2x0,8x13,8 

Kleszcze drewniane 2x12x21 2x5,8x14,8 

 
Elementy oznaczone kolorem pomarańczowym przyjęto jako całkowicie zniszczone  

i usunięto je z modelu obliczeniowego dla warunków pożarowych. 
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•   analiza nośności konstrukcji drewnianej w warunkach pożaru 
 
 Przestrzenną analizę statyczną wykonano za pomocą programu Autodesk Robot 

Structural Analysis Professional 2012 wprowadzając zredukowane przekroje elementów 

oraz usuwając elementy uznane za całkowicie zniszczone. 
 
 

Wytężenia przekrojów elementów drewnianych w warunkach pożaru 

 

 Generalnie elementy pod wpływem wyjątkowej kombinacji obciążeń wykazują  

wytężenia poniżej 80% . Jedynie przekroje zaznaczone kolorem niebieskim są wytężone 

w  

granicach 95 ÷ 85 % i są to: 
 

Nr Rodzaj elementu Profil pożarowy Materiał Wytężenie 

658 Krokiew koszowa 8,8x16,9 C24 95 % 

661 Krokiew koszowa 8,8x16,9 C24 95 % 

660 Krokiew koszowa 8,8x16,9 C24 93 % 
659 Krokiew koszowa 8,8x16,9 C24 93 % 
451 Krokiew drewniana 8,8x16,9 C24 85 % 
558 Krokiew drewniana 8,8x16,9 C24 85 % 
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•   analiza stateczności konstrukcji drewnianej w warunkach pożaru 
 

 
 

 Powyżej przedstawiono kształt deformacji konstrukcji drewnianej w warunkach  

pożaru. Punkt oznaczony kolorem zielonym wykazuje maksymalne przemieszczenie,  

natomiast punkt oznaczony kolorem niebieskim znajduje się na elemencie o maksymal-

nym  

ugięciu (krokiew koszowa). 
 
 - maksymalne przemieszczenie:     umax = 1,9 cm 
 
 - miarodajne przemieszczenie dopuszczalne: udop = H/250 =850/250 = 3,4 cm 
 
  Jako miarodajną wartość porównawczą przyjęto dopuszczalne przemieszczenie 

dla konstrukcji stalowej jednokondygnacyjnej z obudową wrażliwą na pękanie (z uwagi 

na obudowę z płyt gips-karton).  

umax = 1,9 cm < udop = 3,4 cm 

 - maksymalne ugięcie:    fmax = 1,6 cm 
 
 - miarodajne ugięcie dopuszczalne:  fdop = L/200 =1030/200 = 5,2 cm 
 
 Jako miarodajną wartość porównawczą przyjęto dopuszczalne ugięcie dla kro-

kwi, płatwi i innych elementów wiązań dachowych. 

  
fmax = 1,6 cm < fdop = 5,2 cm 
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W warunkach pożaru konstrukcja bezpiecznie przenosi obciążenia od kombinacji  

wyjątkowej oraz zachowuje stateczność pomimo redukcji przekrojów elementów 

oraz  usunięcia z modelu obliczeniowego zastrzałów i kleszczy całkowicie   

zniszczonych w  warunkach pożaru. 

 
 
 Szczegółowe wyniki analizy przestrzennej konstrukcji drewnianej dostępne są w 

archiwum Biura Usług Projektowo – Inwestorskich „INWESTPOL” Sp. z o.o. w Gdań-

sku. 

 
 
 
Obliczył:     Autor orzeczenia: 
 
mgr inż. Michał Gawin   Andrzej Bela 
 
 
Grudzień 2013 r. 
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I. 

 

OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU  BUDOWLANEGO  

WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI  P-POŻ 
MUZEUM RYBOŁÓWSTWA W HELU 

 

I.1. INFORMACJE OGÓLNE 
I.1.1 Przedmiot i cel opracowania  

 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji p-poż. dla 
Muzeum Rybołówstwa w Helu. Celem projektu jest opracowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania 
pozwolenia na budowę. 
 

I.1.2 Zakres opracowania 
 
 Zakresem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji wodociągowej zasilającej 
projektowane hydranty od punktu „A” znajdującego się za istniejącym zestawem wodomierzowym. 
 

I.1.3 Podstawa opracowania  
 
 -   umowa nr  359i/2014 
 -   warunki techniczne  
 -   bieżące ustalenia z Inwestorem  
 -   równoległe projekty branżowe 
 -   normy, normatywy, literatura 
 

I.1.4 Inwestor 
 
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku 
ul. Ołowianka 9-13,  80 – 751 Gdańsk 
 

I.1.5 Lokalizacja 
 
Hel, ul. Bulwar Nadmorski 2 
 

I.2. STAN ISTNIEJĄCY 
 
 Budynek posiada przyłącze wodociągowe ∅65 z zestawem wodomierzowym w skład, którego 

wchodzi wodomierz ∅50. 

Istniejący zestaw wodomierzowy znajduje się w istniejącym pomieszczeniu WC. Istniejące przyłącze 
wodociągowe zasila urządzenie sanitarne oraz dwa hydranty. 
 

I.3. INSTALACJA  ZIMNEJ  WODY  
 
 Istniejący przewód wodociągowy ∅ 50 stal od punktu „A” do punktu „B” przebiegający na 

powierzchni ściany przez pomieszczenie WC, przebiegający na powierzchni ściany przez 
pomieszczenie WC, należy poprowadzić w bruzdach ściennych w osłonach typu peszel. 
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 Istniejące hydranty oraz przewody je zasilające od punktu „B” należy zdemontować. 
 

I.4. INSTALACJA P-POŻ 
I.4.1. Projektowana instalacja p-poż 

 
 W celu ochrony budynku przed pożarem zaprojektowano hydranty p-poż HP-25, usytuowane po 
jednym na każdej kondygnacji. W miejscach prowadzenia przewodów stalowych przez stropy należy 
obsadzić tulejki ochronne z rur o większej średnicy, które umożliwią swobodne wydłużenie się 
przewodów. Miejsce między tulejami a przewodem wodociągowym przechodzącym przez stropy 
zabezpieczyć elastyczna masą ( np. system Hilti lub inny równoważny). Przewody stalowe prowadzone 
poza obrębem ścian należy zaizolować prefabrykatami otulinami ( np. Thermaflex lub inny równoważny 
). Instalację z rur stalowych należy mocować do konstrukcji za pomocą typowych uchwytów. 
Instalację z rur stalowych należy izolować: 
 -   dla rur ∅ 15  -   20 mm 

 -   dla rur ∅ 25 i ∅ 32  -   30 mm 

 -   dla rur ∅ 40   -   40 mm 

W celu zapobieżenia zagniwaniu wody instalacji p-poż. należy przewód zasilający ostatni 
hydrant doprowadzić do dolnopłuku. 

Przewód wodociągowy przebiegający w posadzce parteru ułożyć w rurze ochronnej  200 PCV. 
Po wykonaniu instalacji zimnej wody należy przeprowadzić próby szczelności, ciśnieniowe oraz 

przeprowadzić dezynfekcję. Badania szczelności należy wykonać w temperaturze powietrza 
wewnętrznego powyżej 00 C, przed zakryciem bruzd i kanałów, przed robotami malarskimi, 
wykonaniem izolacji. Ciśnienie próbne wykonać na 1,5 wartości ciśnienia roboczego, lecz nie 
mniejszym niż 0,9 MPa. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku 
ciśnienia. 
 

I.4.2. Wydajność nominalna hydrantów 
 

Nominalna wydajność hydrantu wewnętrznego Hp – 25wynosi – 1,0 dm3/s, przy ciśnieniu 
nominalnym 0,2 MPa. 

 

I.4.3. Jednoczesność poboru wody  
 

Ilość wody przy jednoczesnym poborze wody z dwóch hydrantów wynosi: 
Q= 2 x 1,0 dm3/s = 2,0 dm3/s 

 

I.5. WENTYLACJA  ODDYMIAJACA  KLATKI  SCHODOWEJ 
I.5.1. Projektowany wentylator  

 
Dla zapewnienia usuwania dymu w czasie pożaru z klatki schodowej na wieży zaprojektowano 

wentylator nawiewny osiowy jednofazowy kanałowy COMPACT, typ TCFB/4-250 usytuowany na 
przewodzie. Wentylator sprzężony będzie z systemem sygnalizacji pożarowej (SSP). 
 

I.5.2. Zabezpieczenie przed hałasem i izolacja cieplna  
 

Przewidziano izolacje cieplna przewodu wentylacyjnego poprzez płaszcz z wełny mineralnej gr. 
30 mm w otulinie z folii PCV. 
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I.5.3. Ilość powietrza dla wentylacji instalacji oddymiającej klatki schodowej  
 

Zgodnie z „Techniczną Ochroną Przeciwpożarową w Budownictwie” – Rozporządzenie Ministra  
Infrastruktury z dn. 10.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) przyjęto 10-krotną wymianę powietrza na 
godzinę. 
Kubatura zamkniętej przestrzeni klatki schodowej do oddymiania wynosi 92,0 m3 
Ilość powietrza: V=92 x 10 = 920 m3/h = 0,26 m3/h 

Przyjęto wentylator osiowy kanałowy COMPACT, typ TCFB/4-250 (lub inny równoważny), 
wydajność 1150,0 m3/h, jednofazowy, o mocy N=60 W, n=1330 obr/min., natężenie prądu 0,30 A, ilość 
biegunów 4. 
 

I.6. WSPOMAGANIE  WENTYLACJI  POZOSTAŁYCH POMIESZCZEŃ 
I.6.1. Wentylacja pomieszczenia ochrony 

 
W pomieszczeniu ochrony (Nr 1.06.) zaprojektowano nagrzewnicę wstępną na kanale 

wlotowym.  
Kubatura pomieszczenia V = 8,14 x 2,5 = 20,35 m3 
Ilość powietrza = 20,35 x 2 = 40,7 ~  50,0 m3 
Moc nagrzewnicy Q = 0,35 x 50 x 10 = 175 W 
Dobrano nagrzewnicę wstępną o mocy 0,4 kW, zasilaniu 230 V, montowaną na kanale ∅125. 

Nagrzewnica załączana ręcznie przyciskiem w pomieszczeniu. 
 

I.6.2. Wentylacja pomieszczenia technicznego 
 
W pomieszczeniu technicznym (Nr 1.04.) na kanale wylotowym zamontować wentylator osiowy 

kanałowy dostosowany do pracy ciągłej. 
 

I.7. UWAGI  KOŃCOWE 
 

-   Prace budowlane prowadzić zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
    robót budowlano – montażowych” Instytutu Techniki Budowlanej. 
-   Przy wykonaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane , które  zgodnie z art.10 ust.   
    2 pkt.1 ustawy „ Prawo Budowlane ” dopuszczone są na podstawie: 

• Certyfikatu na znak bezpieczeństwa lub  

• Certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności z PN lub aprobatą techniczną oraz posiadać 
świadectwo Państwowego Zakładu Higieny, których aktualność należy sprowadzić przed 
wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie. 

- Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać uwag i zaleceń podanych w instrukcjach danej firmy.  
 
 
 
Luty, 2014 r.      Opracowała:  
 

mgr inż. Renata Wieczorek 
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I. 
 

 

OPIS TECHNICZNY 
DO  PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

 

I.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
                     -   Zlecenie Inwestora 
 -   Projekt architektoniczno – budowlany  
 

I.2. ZAKRES  ROBÓT 
 
 -   Wykonywanie WLz 
 -   Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy głównej RG 
 -   Instalacja oświetlenia 
 -   Instalacja podświetlenia gablot ekspozycyjnych 
 -   Instalacja ogrzewania elektrycznego  pomieszczeń 
 -   Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 
 

I.3. INFORMACJE OGÓLNE 
 

 Przedmiotem opracowania zgodnie z zamówieniem jest dokumentacja budowlano – wy-
konawcza instalacji elektrycznych wewnątrz budynku. Budynek istniejący 
 

I.4. WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE   ( WLz) 
 
 WLz wykonana jest kablem YAKY4 x 70 mm2 w ziemi od złącza pomiarowo - zasilają-
cego do rozdzielnicy głównej RG. 
W/w kabel ułożony jest wg informacji Inwestora częściowo w rurze i pozostaje bez zmian. 
W ramach niniejszego opracowania należy wykonać dwie linie wewnętrzne zasilające 
urządzenie grzejne na I p. (RE-I) – YDY5x6 mm2  i na poddaszu  RE-2- YDY5x4 
Również w niniejszym projekcie ujęto zasilanie rozdzielnicy przeznaczonej dla urządzeń 
zabezpieczających (RE-3) – YDY 5x2,5 mm2 usytuowanej na parterze 
Trasy przewodów zasilających rozdzielnice wewnętrzne podano na planach instalacyjnych, 
natomiast kabel YAKY 4x70 mm2 przyjęto na podstawie informacji użytkownika. 
Zwraca się uwagę, iż układ pomiarowy i zasilający budynek pozostaje bez zmian, co zosta-
ło potwierdzone w części obliczeniowej opracowania. 
 

I.5. OCHRONA  PRZECIWPRZEPIĘCIOWA  
 
 Ochronę przeciwprzepięciową stanowi ochronnik klasy B + C typu 1+2; 1,5 kV; 15kA za-
montowany w rozdzielnicy głównej RG w pobliżu wyłącznika głównego DPx160 i zgodnie z 
PN-EN 61643. 
 

I.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU 
 
 Wyłączniki p-poż (przyciski) zlokalizowano przy wyjściach z budynku. Typ przycisków 
ROP-63H na napięcie 24V. 
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Przycisk zamontowany w puszce zamykanej oszklonej i z napisem „ p-poż. 
Zastosowany wyłącznik główny DP X 160/125 wyposażony w cewkę wybijakową 24V zain-
stalowany jest w rozdzielnicy głównej RG. 
Połączenie przycisków z wyłącznikiem wykonać przewodem HDG5 3x1,5 mm2. 
 

I.7. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 
 
 Ochrona przeciwporażeniowa zrealizowana będzie przez :  
-   urządzenia ochronno – przetężeniowe – wyłączniki nadprądowe 
-   urządzenia różnicowo – prądowe – wyłączniki różnicowo – prądowe 
 
 Przyjęto czasy wyłączania: 
 t < 0,2 s  dla instalacji 
 t < 0,5 s dla WLz 
 
 W obwodach gniazd wtykowych zastosowano wyłączniki różnicowo – prądowe o prą-
dzie zadziałania 30 mA. 
 

I.8. ROZDZIELNICA  GŁÓWNA  RG 
 
 Rozdzielnica główna wnękowa istniejąca posiada różnego rodzaju aparaturę zabezpie-
czającą dla istniejących obwodów. 
W rozdzielnicy jest miejsce dla zamontowania aparatów związanych z dodatkowym wyposa-
żeniem, którego należy dokonać zgodnie ze schematem strukturalnym. 
Do rozdzielnicy należy dobudować skrzynkę dla wyposażenia aparatów związanych z 
ogrzewaniem pomieszczeń, co pokazano na rys. 10. 
Również w rozdzielnicy należy dokonać wyposażenia związanego z zasilaniem instalacji 
oświetlenia ewakuacyjnego. 
W/w wyposażenie wykonać również zgodnie ze schematem strukturalnym.  
Zwraca się uwagę, iż na zasilaniu należy zamontować wyłącznik główny wyposażony w 
cewkę wybijakową dla umożliwienia wyłączenia zdalnego przyciskami p-poż. 
Poza tym w rozdzielnicy głównej znajdować się będą wszystkie zabezpieczenia dodatko-
wych obwodów oświetleniowych i gniazd wtykowych 1-no i 3 fazowych. 
Na schemacie strukturalnym podano wielkości zabezpieczeń oraz typy aparatów opierając 
się np. na urządzeniach firmy LEGRAND. 
 

I.9. INSTALACJA  ODBIORCZA 
 
 Projektowaną instalację odbiorczą stanowią odbiorniki zasilane przez gniazda wtykowe, 
urządzenia grzewcze (grzejniki akumulacyjne i promiennikowe) podświetlenie gablot i oświe-
tlenie ogólne pomieszczeń. 
Ogrzewanie pomieszczeń na parterze budynku wykonane będzie przy pomocy grzejników 
akumulacyjnych i zasilane przewodami YDY 5x2,5 i sterowniczymi YDY 3 x 1,0 i 2 x 1,0 
mm2. 
Przewody te należy układać w cokołach nie naruszając istniejących obwodów, które wyko-
rzystane będą dla podświetlenia gablot ekspozycyjnych oraz innych urządzeń przenośnych. 
W wyniku uzgodnień z użytkownikiem na I – szym piętrze oraz poddaszu zastosowano 
ogrzewanie promiennikowe zasilane przewodami YDY 3 x 2,5 mm2. Zamontowanie i stero-
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wanie dokona dostawca grzejników, rozdzielając ich część na tzw. taryfę nocną . Podział ten 
winien być uzgodniony z użytkownikiem w trakcie montażu. 
Instalacja oświetleniowa na parterze i na I –szym piętrze wykonana będzie przy pomocy 
okrętowych lamp pozycyjnych ze źródłem światła 1 x 25W i 2 x 25 W.  
Oprawy te rozmieszczono na rysunkach rzutu parterze i I – go piętra.  
Oświetlenie na poddaszu z uwagi na charakter konstrukcji stropu zastosowano szynoprze-
wody z oprawami LED umiejscowionymi na szynoprzewodach. 
Załączanie obwodów oświetleniowych i obwodow gniazd wtykowych dla podświetlenia ga-
blot zgodnie z życzeniem użytkownika wykonane będzie z pomieszczenia ochrony przy po-
mocy wyłączników instalacyjnych n/t osadzonych w ramkach ochronnych. 
Przy wejściu do budynku załączanie oświetlenia pozostaje bez zmian, gdyż instalacja jest 
nowa i odpowiada obowiązującym normom  
Zwraca się uwagę, iż oświetlenie pomieszczeń oprócz oświetlenia ogólnego będzie również 
stanowiło podświetlenie gablot ekspozycyjnych oraz podświetlenie eksponatów (wg oddziel-
nego opracowania), co stworzy natężenie w granicach 50 ÷100 lx.  

W pomieszczeniach przewidziano również instalację oświetlenia ewakuacyjnego. 
Obliczenia te przeprowadzono metodą DIALUX,  
Rozmieszczenie opraw podano na rysunkach 9÷12.  

Instalację przewodową oświetlenia ewakuacyjnego wykonać przewodami YDY 1,5 mm2  o 
ilościach żył podanych na planach instalacyjnych. 
Osprzęt na wszystkich kondygnacjach dla ujednolicenia stosować o JP44 a przewody 1,5 
mm2 oraz zabezpieczenia 10A z uwagi na instalację częściowo wykonywaną na drewnie. 
Na rzucie parteru podano również uwagi dotyczące wykonania instalacji na wszystkich kon-
dygnacjach. 
 

I.10. INFORMACJA DO PLANU BIOZ 
 
 Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1944r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2010r. Nr 243 
poz.1623 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126) dla powyższych 
robót wymagane jest sporządzenie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie. 
W/w plan sporządzony będzie przez kierownika budowy na podstawie Informacji do planu 
BiOZ (patrz: teczka BiOZ). 
 

I.11. UWAGI KOŃCOWE 
 

1. Roboty elektryczne należy wykonywać zgodnie z niniejszy opracowaniem, obowią-
zującymi przepisami, normami (także BHP) oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru 
Robót Elektrycznych. 

2. Jako materiał pomocniczy wykorzystywać „ Warunki Techniczne Wykonania i Od-
bioru Robót Budowlano – Montażowych Instalacje Elektryczne”. 

3. W instalacjach należy stosować kolorystykę żył przewodów zgodnie z PNE. Szcze-
gólnej staranności wymaga oznakowanie przewodów N i PE poprzez stosowanie 
oryginalnych barw izolacji lub taśmowania końcówek przewodów: 
  Kolor niebieski dla N 
  Kolor żółto zielony dla PE  
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4. W wykonawstwie należy stosować materiały i urządzenia posiadające atesty i certy-
fikaty 

5. Dopuszcza się stosowania zamienników materiałowych i równorzędnych lub wyż-
szych parametrach technicznych.  Stosowanie zamienników nie może powodować 
wzrostu kosztów inwestycji. 

6. Z uwagi na wykonanie instalacji na konstrukcji drewnianej w projekcie przewidziano 
zwiększone przekroje przewodów i zwiększone wielkości zabezpieczeń o jeden sto-
pień oraz osprzęt o JP44. 

7. Wszelkie zmiany i wątpliwości w trakcie wykonawstwa należy uzgodnić z Inspekto-
rem Nadzoru Robót Elektrycznych i przyszłym użytkownikiem obiektu.  

8. Osłonę przewodów instalacji elektrycznych w wieży wykonać  
wg BD2-PN-JEC 60364-5-56 pkt.482.1. 

 
 
 
 
  Luty, 2014 r.    Opracowała: 
 
       mgr inż. Joanna Stachura 
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II. 
 

 

OBLICZENIA TECHNICZNE 
DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

W MUZEUM RYBOŁÓWSTWA W HELU 
 

II.1. CZĘŚĆ DOT. OGRZEWANIA  
II.1.1. Zasilanie rozdzielnicy RE – 1 – I p. 

 
       Moc zainstalowana urządzeń grzewczych: 
  Pi = 25,2 kW    Współczynnik jednoczesności ( zapotrzebowania )    
       kj = 0,9;   moc zapotrzebowana 
  Pz = 25,2 kW x 0,9 = 22,68 kW 
 
   Prąd obliczeniowy: 

J0  

 
Przyjęto zabezpieczenie w rozdzielnicy RG – w wysokości 40A. 
Przewód zasilający YDY 5x6 mm2 dla którego Jdd = 51A. 
Ze względu na krótką odległość spadek napięcia pominięto. 

 

II.1.2. Zasilanie rozdzielnicy RG-2- PODDASZE 

 
Pi   = 15,6 kW  ;           kj = 1 
Pz  = 15,6 kW x 1 = 15,6 kW 

 

J0  

 
Przyjęto zabezpieczenie w RG w wysokości Jb = 35A. 
Przewód zasilający YDY 5 x 4 mm2   dla którego Jdd = 40A. 

 

II.1.3. 
Połączenie wewnętrzne (w RG) oraz zabezpieczenie części wydzielonej do ogrzewania 
budynku 

 
Moc całkowita ogrzewania wynosi 68,2 kW 
Współczynnik jednoczesności  kj = 0,9 

 Pz = 68,2 x 0,9 = 61,4 kW 

J0  

 
Przyjęto zabezpieczenie części grzewczej w wysokości Jb = 100A. 

 
       UWAGA :       dostawca urządzeń grzewczych rozdziela zużycie energii na taryfę dzienną i 
                             tzw. nocną co umożliwia zmniejszenie jednorazowe zużycie energii. 

W ramach spisanej z ZE ENERGA umowy dostarczenia energii . 
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II.2. SPRAWDZENIE KABLA ZASILAJĄCEGO BUDYNEK I ZABEZPIECZEŃ 
II.2.1. Zapotrzebowanie mocy 

 
Moc oświetlenia                               Pio       =   2,1 kW 
Ogrzewanie elektryczne       P iog   =             68,2 kW 
Podświetlenie gablot                        Pig       =    2,0 kW 
Gniazda wtykowe ogólnego użytku  Piug     =                                   6,0 kW 
Winda        5,0 kW 
Oświetlenie zewnętrzne                    Pz     =   1,5 kW 
Podświetlenie budynku                     P      =                1,5 kW 
Moc rezerwowa         Prez    =        3,7 kW 

       ------------------------------ 
90 kW 

Współczynnik zapotrzebowania: 
Kz = 0,65 

Moc zapotrzebowana wyniesie: 
Pz = ( 90 kW x 0,65 ) + 5 kW dźwig = 63,5 kW 

Prąd obliczeniowy    

J0  

 
Wg informacji użytkownika  Jb  w złączu wynosi  Jb = 125A. 
Moc przyłączeniowa (zapotrzebowana) aktualnie wynosi 66 kW. 
Kabel zasilający budynek aktualnie:  YAKY 4x70 mm2 dla którego Jdd = 160A. 
Biorąc pod uwagę w/w dane układ zasilania i pomiarowy nie ulega zmianie. 
(Patrz załącznik Nr 6 do umowy kompleksowej NR) 

 
II.2.2. Obliczenie natężenia oświetlenia w pomieszczeniu 1.08 (kierownika) 

 
Dane pomieszczenia: 
l =    6,4 m  -  długość pomieszczenia 
b =   4,0 m  -  szerokość pomieszczenia 
h =   3,8 m  -  wysokość pomieszczenia 
s = 26,6 m2 - powierzchnia pomieszczenia 
 
Wskaźnik pomieszczenia:  

W =  

 
Współczynnik odbicia: 

     ścian    = 0,5 
     sufitu    = 0,5 
     współczynnik zapasu k   = 1,4 
     sprawność oświetlenia η= 0,31 
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Strumień świetlny obliczeniowy: 
 

∅o =  

 
Przyjęto 6 opraw ze źródłami światła 2x25W o łącznym strumieniu 22560 lm. 
Natężenie  

Erz   = 300    

 
Dla doświetlenia miejsca pracy (biurko) należy zastosować dodatkową lampę oświetlenia miej-
scowego (biurkową) ze źródłem światła energooszczędnym min. 18 W. 

 

II.2.3. Pomieszczenie kasy 

 
   W pomieszczeniu kasy należy na stropie zamocować 2 oprawy ze źródłami światła   

 2 x 25W i dodatkowo oświetlenie miejscowe (biurkowe) ze źródłem światła min. 18 W. 
 

II.2.4. Pomieszczenie ochrony 

 
j.w. 

 
 
 
 
  Luty, 2014 r.    Opracowała: 
 
       mgr inż. Joanna Stachura 
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PROJEKTANCI    
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zakres proj. podlega-
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specj. upr.  bud. nr upr. bud. nr członkowski izby podpis 

mgr inż. arch. 
 Małgorzata Waśniewska  

architektura architektura 5177/Gd/92 PO-0542 
 
 
 

inż. 
 Andrzej Bela 

konstrukcja konstrukcja 
GT-III-

630/137/75 
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0196/01 

 
 
 

inż.  
Renata Wieczorek 
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II. 

 

INFORMACJA   
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

II.1. Przedmiot i cel opracowania 
  

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze 
względu na specyfikę projektowanych robót budowlanych, stwarzających podczas ich realizacji zagro-
żenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Informacja służy do opracowania przed rozpoczęciem robót budowlanych planu bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę robót i warunki ich prowadzenia. 

 
Zakres opracowania informacji: 
Informacja dotyczy robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pt. „Przebudowa (mo-

dernizacja) z częściową zmianą sposobu użytkowania wnętrz budynku – Muzeum Rybołówstwa miesz-
czącego się w poewangelickim budynku kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Helu, przy ul. Bulwar Nad-
morski 2, na terenie działek nr 246 i 247 w obrębie ewidencyjnym Hel, powiat Puck” – Projekt budowla-
ny. 

 
II.2. Podstawa opracowania 

 
- Umowa zawarta w dniu 06.12.2013 r. pomiędzy Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku ul. 
Ołowianka 9-13; 80 – 751 Gdańsk a Biurem Usług Projektowo – Inwestorskich „Inwestpol” Sp. z o.o. z 
siedzibą w Gdańsku przy ul. Rakoczego 31, 80–288 Gdańsk na wykonanie „Projektu budowlanego 
przebudowy wnętrz budynku – Muzeum Rybołówstwa mieszczącego się w poewangelickim budynku 
kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła w Helu, przy ul. Bulwar Nadmorski 2 – branża architektura i konstruk-
cja” zarejestrowana w BUP-I „Inwestpol” pod numerem 359/2013.  
- Umowa zawarta w dniu 07.01.2014 r. pomiędzy Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku ul. 
Ołowianka 9-13; 80 – 751 Gdańsk a Biurem Usług Projektowo – Inwestorskich „Inwestpol” Sp. z o.o. z 
siedzibą w Gdańsku przy ul. Rakoczego 31, 80–288 Gdańsk na wykonanie „Projektu budowlanego 
przebudowy wnętrz budynku – Muzeum Rybołówstwa mieszczącego się w poewangelickim budynku 
kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła w Helu, przy ul. Bulwar Nadmorski 2 – w branżach: instalacje elek-
tryczne, instalacje hydrantowe, ogrzewanie, instalacje niskoprądowe ” zarejestrowana w BUP-I „Inwe-
stpol” pod numerem 359i/2014.  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. nr 1409 z 
późniejszymi zmianami); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 
120 poz. 1126); 
- niniejszy projekt budowlany  
 

II.3. Zakres robót oraz kolejność ich realizacji 
 
- powiększenie powierzchni ekspozycyjnej Muzeum o budowę antresoli na piętrze nad dawnym 
prezbiterium oraz wykorzystanie powierzchni poddasza; 
- wprowadzenie windy osobowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, obsługują-
cej wszystkie poziomy ekspozycji Muzeum oraz wieżę widokową; 
- przebudowę wejścia głównego z wykonaniem wiatrołapu; 
- wszelkie inne prace wymagane obowiązującymi przepisami. 
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II.4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  
 
Budynek wolnostojący, sąsiaduje na działce z dwoma budynkami W.C. (dawny budynek pogrzebowy) i 
biurowy (dawny budynek grabarza). Działka ogrodzona, z istniejącym starym drzewostanem. 
Działka przylega do sąsiednich zabudowanych działek: budynkiem mieszkalnym i budynkiem użytecz-
ności publicznej. 
 

II.5. 
Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeń-
stwa i zdrowia ludzi 

 
Działka ogrodzona, teren Muzeum, zlokalizowana jest w śródmiejskiej zabudowie, granicząc 

bezpośrednio z ulicami Bulwar Nadmorski i Wiejską. 
Ze względu na lokalizację działki, charakter robót, ich organizację i miejsce prowadzenia, istot-

ne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (zarówno dla pracowników jak i przechodniów) stwarzają: 
- prace na wysokości (dach, wieża) 
- prace w bezpośrednim sąsiedztwie ulic 

Prowadzenie i wykonywanie tych robót może stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi na całym terenie objętym pracami budowlanymi i przez cały czas ich prowadzenia. 
 

II.5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
 
W „Planie BiOZ” należy uwzględnić specyfikę robót budowlanych występujących przy realizacji projek-
towanego zamierzenia budowlanego, których charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwarzają 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Wyszczególnienie prac budowlanych stwarzających szczególne zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi: 
- Prace rozbiórkowe 
- Prace fundamentowe 
- Prace przy wznoszeniu konstrukcji 
- Prace przy budowie stropu 
- Prace instalacyjne przyłączeniowe 
- Prace montażowe  

 
Charakter wymienionych prac: 
- prace związane z wykonywaniem wykopów pod fundamenty 
- prace rozbiórkowe budowlane i instalacyjne 
- prace budowlane 
- prace instalacyjne sanitarne i elektryczne 
- montaż elementów na wysokości powyżej 5,0 m 
- montaż ciężkich elementów konstrukcyjnych  
- prace spawalnicze konstrukcji 
- montaż dużych elementów instalacyjnych 
- przyłączanie do istniejących sieci 
- montaż instalacji w pomieszczeniach powyżej 4m. 

 
Prowadzenie i wykonywanie powyższych robót może stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi na całym terenie objętym pracami budowlanymi i przez cały czas ich prowadzenia: 
- Ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, 
- Przygniecenie przez ciężkie elementy budowlane, 
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- Ryzyko zasypania ziemią, 
- Ryzyko porażenia prądem,  
- Ryzyko zatrucia środkami chemicznymi, 
Projekt organizacji robót winien przewidywać wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót, 
stosownie do rodzaj zagrożenia oraz bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 
przez wyznaczone w tym celu osoby. 
 

II.6. 
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 

 
Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach okresowych 
szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do 
realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż 
polegający na: 
-  określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 3. 
-  szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas realizacji 
robót zgodnie z punktem 7. 
- przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdro-
wia. 
Pracodawca jest zobowiązany stosować niezbędne środki profilaktyczne, zmniejszające ryzyko wystą-
pienia zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

II.7. 
Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikają-
cym z wykonywania robót rozbiórkowych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie 

 
Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 
- Zapewnić przeszkolenie pracowników zgodne z obowiązującymi przepisami oraz z rodzajem 

występujących robót, 
- Zapewnić ogrodzenie terenu budowy albo w inny sposób uniemożliwić wejścia na ten teren  

osobom nieupoważnionym, np. poprzez oznakowanie granic terenu za pomocą tablic ostrze-
gawczych albo zapewnienie stałego nadzoru. 

- Zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążli-
wości, 

- Zapewnić pracownikom informacje o istniejących zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą  
 środki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania. 
- Stosować sygnały bezpieczeństwa ręczne lub komunikaty słowne. 
W szczególności: 
- stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy; 
- zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia pracowników, dostawy i  

miejsca składowania materiałów rozbiórkowych i budowlanych oraz uwzględnić możliwość 
ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych); 

- zleca się, aby pojazd budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłał sygnał dźwiękowy. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia na stanowiskach pracy sprawują odpo-
wiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i ewentualne inne szczegó-
łowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym. 
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Podczas wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów, w tym przepisów BHP, a 
w szczególności: 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. nr 1409  
− z późniejszymi zmianami); 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogól-
nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z 
późniejszymi zmianami); 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.401); 
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmiana-
mi); 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi 
zmianami); 
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budow-
lanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);  
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 270 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. z 2000 r. Nr 40, poz. 470)  
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 313 z 
późniejszymi zmianami);  
− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronio-
nych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz. 2047 z 
późniejszymi zmianami); 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
( Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126); 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeń-
stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.953 z późniejszymi zmianami). 
− PN – 92 / N - 01256.02   Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.                       
− PN – 92 / N - 01255        Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.  
− PN – N - 01256-5:1998   Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na  
 drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 
 

 
Luty 2014 r.  Opracowali: 

     
mgr inż. arch. Małgorzata Waśniewska – branża architektura 

     
inż. Andrzej Bela – branża konstrukcja 

     
inż. Renata Wieczorek – branża instal. p.poż. 

     
mgr inż. Joanna Stachura – branża instal. elektryczne 

 





























 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Opinia geotechniczna 
dla okre ślenia warunków gruntowo – wodnych 

do projektu budowy windy osobowej 
 
 

Lokalizacja :  Hel ul. Morska  
Dz. nr 246 – ko ściół gotycki  

                                                
 

 
 
 
 
 
                                                                        Opracował Tomasz Oktaba 

 Upr. Geolog. MO ŚZN i L  nr VII -1237 

 
 
  

 

 

 

 
 
 

 Gdańsk listopad  2013 r.

BADANIA GEOTECHNICZNE 

U N I G E O         TOMASZ OKTABA    

                                                                 

Tel.kom.:  0 600 466 506 
Tel./fax.:  (058) 719 55 60          
Tel.:         (0 58) 556 95 45 
 E-mail.: oktaba@geostab.pl 

80-461 GDAŃSK,  
UL. STARTOWA 29E/3 

NIP  584-150-92-42    REGON  191877166 



 
 Hel - Ko ściół gotycki 
 

 1

 
 

Spis tre ści  
CZĘŚĆ TEKSTOWA 

 1.Podstawa opracowania .............................................................................................. 2 

 2.Cel opracowania ......................................................................................................... 2 

 3.Zakres wykonanych prac .......................................................................................... 2 

3.1. Prace terenowe .............................................................................................. 2 
3.2. Prace kameralne ............................................................................................ 2 

 4.Budowa geologiczna i warunki wodne ..................................................................... 2 

4.1 Budowa geologiczna ..................................................................................... 2 
4.2 Warunki wodne ............................................................................................. 3 

 

 5.Warunki geotechniczne .............................................................................................. 3 

 6.Wnioski ........................................................................................................................ 3 
 
 
7. Parametry geotechniczne 

      Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych. ............................. 4 
 
 
CZĘŚĆ GRAFICZNA 

 
Rysunek nr 1 Plan sytuacyjno - lokalizacyjny badań geotechnicznych 
 
Rysunek nr 2 Profile analityczne otworów geotechnicznych 

 
Rysunek nr 3         Sondowania udarowe DPL 
 
Rysunek nr 4         Przekrój geotechniczny 
   
Rysunek nr 5       Legenda do badań geotechnicznych 



 
 Hel - Ko ściół gotycki 
 

 2

 

1. Podstawa opracowania 
 
Niniejsze opracowanie obejmuje badania geotechniczne dla posadowienia 

fundamentów windy osobowej w muzeum –  kościół gotycki w Helu  ul. Morska 
dz. nr 246 

Prace terenowe wykonano w listopadzie   2013 r. 
 

2. Cel opracowania 
  
Podstawowym celem opracowania jest rozpoznanie warunków gruntowo – 

wodnych  i ustalenie parametrów geotechnicznych. 

3. Zakres wykonanych prac 

3.1. Prace terenowe 
.  

          Wykonano  2 otwory geotechniczne do głębokości  4,0  m   p.p.t. 
                     2 sondowania udarowe DPL  dla określenia stanu zagęszczenia      
Lokalizację punktów  przedstawiono  na mapie sytuacyjnej. 

 
W trakcie wykonywania prac terenowych, prowadzono na bieżąco opis 

makroskopowy gruntów i poziomy zwierciadła wody gruntowej. 

3.2. Prace kameralne 
 
Po przeanalizowaniu wyników badań terenowych, wykonano część tekstową i 

graficzną niniejszego opracowania w oparciu o normę PN -  81/B 03020 i normę 
PN - 86/B 02480. 

 

4. Budowa geologiczna i warunki wodne 

4.1. Budowa geologiczna 
Jak wynika z analizy wyników badań terenowych, podłoże gruntowe pod 

warstwą nasypową ( ok. 1,7 ) budują plejstoceńskie utwory czwartorzędowe, 
wykształcone generalnie jako : grunty niespoiste – piaski drobne. 

4.2. Warunki  wodne 
Zwierciadła wody  gruntowej (ZWG) na omawianym terenie występuje na  

głębokości 1,5 m poniżej poziomu terenu..  
Budowę geotechniczną i poziomy ZWG przedstawiają  załączone profile 

analityczne i przekrój geotechniczny.  
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5. Warunki geotechniczne 
Występujące w badanym podłożu grunty z uwagi na litologię oraz parametry 

geotechniczne przydzielono do jednej warstwy geotechnicznej: 
 

WARSTWA GEOTECHNICZNA   I  

zaliczono do niej grunty piaszczyste w postaci piasków drobnych 
z uwagi na stopień zagęszczenia wydzielono podwarstwy 
I a     nasyp  - w stanie  luźnym i średniozagęszczonym o  
         ID –  0,10 do 0,40 
I b    w    stanie  średniozagęszczonym o  uogólnionym stopniu zagęszczenia 
         ID – 0,60 
 
 
Podział  na warstwy i parametry geotechniczne, wykonano w oparciu o normy 

PN–81/B 03020 i PN–86/B 02480.  
Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych dla poszczególnych 

warstw, podaje się w tabeli w części tekstowej. 
 
Współczynnik materiałowy ϒm = 1+/- 0.1 

 

6. Wnioski 
 
Po przeanalizowaniu wyników z wierceń oraz sondowań stwierdzić należy w 

miejscu posadowienia fundamentów windy osobowej występuje warstwa nasypowa 
I a zbudowana z jednoziarnistych piasków drobnych o miąższości około 1,7 m  w 
stanie bardzo luźnym – ID  0,10. 

Z uwagi na mały wskaźnik różnoziarnistości nie będzie możliwe 
dogęszczenie tej warstwy  

Warstwą zdolną do przeniesienia obciążeń jest warstwa piasków drobnych I b 
w stanie średniozagęszczonym  ID 0,60. 

Zwierciadło wody gruntowej ulegać będzie okresowym wahaniom w 
zależności od poziomu wody w Zatoce Puckiej jak również poziomu wody w 
Bałtyku. 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25-kwiecień-2012 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 463 w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych,  omawiany obiekt należy zaliczyć do pierwszej kategorii 
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 

 
  Głębokość przemarzania dla tego rejonu kraju wynosi 1,0 m  
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Tab.  1 
 
 
 

   WARTOŚCI  CHARAKTERYSTYCZNE  PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH 
 
           Obiekt : Hel ul. Morska dz. 246 – ko ściół gotycki 
 
 
 

WARTOŚCI  CHARATERYSTYCZNE  PARAMETRÓW  GEOTECHNICZNYCH 
Dla lokalizacji posadowienia  windy osobowej  - otw . nr 1 
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kościół gotycki 

( nazwa wykonawcy )   lokalizacja  

      
    Rzędna terenu   2,75  m n.p.m.                                                                  otwór geotechniczny  nr  1 
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    Rzędna terenu   2,75  m n.p.m.                                                                  otwór geotechniczny  nr  2 
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LEGENDA  DO BADA Ń GEOTECHNICZNYCH   
 
 

nB [  ] Nasyp budowlany [skład] (+) domieszki 

n  [  ] Nasyp niekontrolowany [skład] // przewarstwienia 

c Gruz ceglany I L Stopie ń plastyczno ści 

Gb Gleba I D Stopie ń zagęszczenia 

h Humus I S Wskaźnik zag ęszczenia 

d drewno O 1 Otwór geotechniczny i numer 

 T  Torf O 1 Otwór geotechniczny i numer 

Nm Namuł - - - - - Linia przekroju geotech. 
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