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1. ZAMAWIAJĄCY 
 

     Zamawiającym  ekspertyzę  jest   Zarządca i Użytkownik obiektu  Uniwersytet 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  reprezentowany przez Dział Inwestycji , 

Remontów i Eksploatacji  z siedzibą przy ul. K. Chodkiewicza 30  w Bydgoszczy .  

 

  2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
  

     Przedmiotem opracowania jest ekspertyza w zakresie : 

     - ocena techniczna stanu elemntów budynku  

     - możliwości przystosowania pomieszczeń nieużytkowego poddasza na 

pomieszczenia dydaktyczne  

     - ocena  wpływu przewidywanych robót budowlanych   na konstrukcję budynku  

w wyniku adaptacji w ramach zmiany  funkcji w części budynku przy obecnym stanie 

jego istnienia  w Bydgoszczy  przy ul. Kopernika 1.   

 

3.  ZAKRES  OPRACOWANIA, 
 

Opracowanie swym zakresem obejmuje : 

– wywiad w zakresie sposobu realizowanej funkcji w obiekcie 

– analiza istnienia historycznego obiektu 

– analiza istniejącej  dokumentacji  archiwalnej   obiektu 

– analiza i weryfikacja inwentaryzacji budowlanej obiektu 

– analiza istniejących  dokumentów eksploatacyjnych obiektu budowlanego 

– wizja lokalna na obiekcie 

– koncepcja technologiczno – użytkowa przedsięwzięcia  

– analiza założeń funkcjonalnych  i programowych pomieszczenia 

– analiza obowiązujących przepisów  i norm 

– sformułowanie wniosków 

– opracowanie części kameralnej 

 

4. UWAGI  I  OGRANICZENIA 
 

A.  Opracowujący przyjmuje w dobrej wierze dane dotyczące obiektu i stanu  

istniejącego stwierdzonego  podczas wizji lokalnej i wynikającego z 

dokumentacji oraz  informacji udostępnionych i przekazanych  dla potrzeb 

opracowania. 

 B.  Dane zawarte w opracowaniu nie mogą być publikowane i udostępniane 

      osobom trzecim bez zgody Zamawiającego i Opracowującego. 

        C. Opracowujący zobowiązuje się do zachowania tajemnicy szczegółów  

      opracowania. 

 D. Opracowujący zastrzega sobie prawo wykorzystania niniejszego  

      opracowania do celów dydaktycznych , badawczych i naukowych na  

      zasadach prawa autorskiego z zachowaniem poufności danych  

      osobowych. 
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5. UWARUNKOWANIA  HISTORII  I  LOKALIZACJI 

POMIESZCZEŃ 
 

    Obiekt budynku szkolnego  zrealizowano w latach  1905 – 1907  Twórca 

opracowania jest zespół architektów Zaara i Vahla z Berlina. Budynek zaprojektowano 

w stylu  secesyjno – eklektycznym  z przewagą form neobarokowych , wg projektu 

indywidualnego. Obiekt wpisany w przestrzeń śródmiejską stanowi dominantę 

architektoniczną zamykającą perspektywę ciągu ulic  3-go Maja i Staszica. 

Inwestorem realizacji przedsięwzięcia  był Wydział Budownictwa Miejskiego w 

Bydgoszczy. Obiekt od początku powstania pełnił  funkcję budynku dydaktycznego.  

W roku 1913 budynek uległ rozbudowie poprzez wydłużenie  o ok.9 m skrzydła przy 

ul. Paderewskiego wzorowanego na  rozwiązaniach  projektu pierwotnego  z 

przedłużeniem  zlokalizowanych na zapleczu  parterowych pomieszczeń sanitarnych  

włącznie . W roku 1916 w bryle wewnętrznej budynku  wykonano schody awaryjne 

dla potrzeb auli oraz ograniczenie do zmiany funkcji niektórych pomieszczeń.   Do 

roku 1920/1921 mieściła się tu niemiecka  realna szkoła średnia. Od 15 października 

1921 roku  do wybuchu II wojny światowej  działalność dydaktyczno –wychowawczą  

rozwijało polskie  Miejskie Gimnazjum  Matematyczno – Przyrodnicze, które w roku  

1923  w 450 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika obrała go za patrona. W okresie 

okupacji budynek był wykorzystywany jako szpital wojskowy. W okresie 

powojennym w budynku funkcjonowały różne szkoły zawodowe. Takie jak 

Technikum Pocztowe , Technikum Statystyczne GUS , Technikum Kolejowe.W latach 

60-dziesiątych  przeprowadzono remont centralnego ogrzewania  i dachu oraz 

wymieniono instalację elektryczną . W latach siedemdziesiątych przeprowadzono  

pierwszy  remont kapitalny budynku. W roku 2007 dokonano remontu i przebudowy 

budynku dla potrzeb obiektu użyteczności publicznej o funkcji akademickiej 

dydaktycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w postaci  Instytutu  

Mechaniki Środowiska i Informatyki Stosowanej.   Istniejące przedsięwzięcie 

obejmuje adaptację części nieużytkowego poddasza na pomieszczenia dydaktyczne 

ćwiczeniowe.  Obiekt objęty jest ochroną konserwatorską. Obiekt jest wpisany do 

rejestru zabytków. Budynek od początku swego istnienia pełnił funkcję budynku 

dydaktycznego. Przez długi okres istnienia obiekt znajdował się w Zarządzie Polskich 

Kolei Państwowych i mieściło się w nim Technikum Kolejowe. W wyniku zmian 

przeznaczenia  obszaru i objęcia ochroną obiekt odzyskał swe pierwotne walory 

historyczne stanowiąc o architektonicznej przeszłości układu zabudowy i jej rozwoju  

Brak nadmiernej ingerencji w przeszłości w układy budowlane i konstrukcyjne obiektu 

powodują że posiada on znaczenie kulturowe w zakresie dziedzictwa 

architektonicznego w zakresie odbioru  wizualnego. Korzystnym zjawiskiem dla 

obiektu jest jego użyteczność w zakresie funkcjonalnym. Pomimo wieku istnienia i 

teoretycznej utracie właściwości technicznych budynek istnieje i jest eksploatowany 

zgodnie z założoną pierwotną funkcją. Obiekt nie ulega zapomnieniu. Dbałość o 

obiekt wskazuje na kultywowanie  jego wartości historycznej i zachowania oryginału 

dla przyszłych pokoleń.     
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6. INFORMACJA OGÓLNA BUDYNKU   
 

      Istniejący  budynek akademicki o funkcji dydaktycznej  jest objęty  ochroną 

konserwatorską  . Czas  istnienia obiektu  określić należy  w  wielkości  110 - 115  lat  

od czasu zakończenia jego  realizacji . Jego wygląd architektoniczny detalu , sposób 

użytkowania w części obiektu ulegał niewielkiej zmianie  na przestrzeni czasu . 

Pierwotną zabudowę stanowił budynek murowany który z biegiem czasu ulegały 

przeobrażeniom w zakresie dobudowy , rozbudowy , modernizacji i wymiany 

materiałów na drodze adaptacji , przystosowań z wykorzystaniem materiałów 

charakterystycznych dla danego okresu.  W obecnej  funkcji niewiele odbiegającej od 

pierwotnej  o znacznym nasyceniu technicznym  realizowane jest  zorganizowane 

przedsięwzięcie w postaci procesu dydaktycznego. 

       Obiekt oparty na planie przenikających prostokątów  związanym z obrysem granic 

działki gruntowej i zabudowy sąsiedniej   tworzący bryłę przenikających   

prostopadłościanów bryłę  zwieńczoną dachem wielopołaciowym z łukową mansardą i 

więżą widokowo - obserwacyjną zasadniczą oraz latarniami dachowymi 

wentylacyjnymi  o nachyleniu  połaci  dostosowanym do zabudowy otaczającej.  

      Obiekt  podpiwniczony posadowiony bezpośrednio wyniesiony ponad poziom 

gruntu . Budynek  posadowiony jest  bezpośrednio w gruncie nośnym z naprawami w 

przeszłości . 

      Obiekt zrealizowany  w układzie konstrukcyjnym dwu i trzy traktowym  

podłużnym opartym na murowej  ścianowej konstrukcji . Istniejące ściany  w  

przeważającej części wykonane z cegły pełnej o różnych wymiarach na zaprawie 

wapiennej gr 63 , 51 ,38 w układzie stopniowania kondygnacji.  

       Dach oparty jest na konstrukcji więżby drewnianej dwukondygnacyjnej o układzie  

krokwiowo – płatwiowym z kleszczami  dwustolcowej na 1 –szej kondygnacji oraz 

układzie krokwiowo-płatwiowym z stolcem i zastrzałami na 2-giej kondygnacji Słupy 

drewniane podporowe płatwi z mieczami. Wszystkie elementy związane z konstrukcją 

nośną dachu.  Uzupełnieniem części wysokiej jest łukowy dach mansardowy oparty na 

krążynach  realizowanych wg projektu indywidualnego. 

        Istniejący budynek to obiekt  trzykondygnacyjny podpiwniczony z poddaszem 

nie użytkowym .       Stropy piwnic , parteru i 1 piętra to strop odcinkowy stalowo – 

ceramiczny , ceglany masywny z zasypką. Strop nad 2 piętrem to strop  drewniany z 

podsufitką , ślepym pułapem z zasypką i deskami na  belkach drewnianych opartch na 

ścianach nośnych.         Stolarka okienna i drzwiowa drewniana w budynku 

indywidualna , w indywidualnych pomieszczeniach   PCW indywidualna dostosowana 

do potrzeb użytkownikaów.        

           Budynek wraz z pomieszczeniami poddawany  był w minionym okresie czasu 

różnym zmianom wewnętrznym dostosowującym do potrzeb  kolejnych 

użytkowników i ich wymagań  zachowując swój podstawowy  charakter stylu 

architektonicznego. 

    Budynek podstawowy powiązany funkcjonalnie  podziałami  dostosowanymi  do  

realizowanej funkcji.    

           Obiekt istniejący  użytkowany  jest w swej funkcji  dydaktycznej  . Obiekt 

posiada pełną sprawność techniczno - użytkową wraz z wyposażeniem instalacyjnym. 

  Obiekt charakteryzuje się parametrami: 
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  - powierzchnia zabudowy                         1 702,11 m
2
 

  - powierzchnia użytkowa łącznie             4 988,40 m
2
 

  - kubatura brutto budynku                      23 262,00 m
3
 

  - wysokość budynku do kalenicy                  19,10 m 

 

7.STAN  TECHNICZNY   
 

Słownictwo i nazewnictwo w literaturze technicznej nie zawiera  w pełni 

jednoznacznych pojęć w odniesieniu do inżynierskiego odczucia uszkodzeń i awarii 

budowlanych. 

Przyjęto za podstawę weryfikacyjne , że kryterium oceny stanu konstrukcji oraz 

oceny stanu zagrożenia stanowią: 

A. Morfologia rys, ich kształt i długość rozwartości, 

B. Zasięg rys w powiązaniu z możliwościami eksploatacyjnymi oraz innymi 

czynnikami charakteryzującymi obiekt. 

C. Ubytki elementu, miejsce ich występowania i przyczyna ich wystąpienia. 

 

Z punktu widzenia oceny faktycznego stanu techniczno-użytkowego 

wyodrębniono trzy kategorie budynków: 

I KATEGORIA      – budynki i ich elementy w dobrym stanie  

                                             techniczno - użytkowym 

II KATEGORIA     – budynki i ich elementy uszkodzone 

III KATEGORIA    – budynki i ich elementy, które uległy awarii  

 

W kategoriach II i III wprowadzono dodatkowe zróżnicowanie, które uwzględnia 

po dwie klasy uszkodzeń i awarii ze względu na stan techniczny i możliwości 

użytkowania obiektu. 

 

Kategorie można scharakteryzować następująco: 

Kategoria I   –  budynki i ich elementy, których stan techniczno - użytkowy nie 

budził zastrzeżeń. Dopuszczalne zanotowane rysy włoskowate w 

konstrukcji o szerokości poniżej 1mm. Przebieg rys dowolny o 

długości nie przekraczającej 1m. 

W/w wymienione kategorie pozwalają określić stan techniczny obiektu jego 

konstrukcji i możliwości użytkowania. 

W zależności od wielkości występujących rys, pęknięć, ubytków, osiadań i 

przemieszczeń należy określić program naprawy obejmujący wymianę , zastąpienie , 

odtworzenie  lub wzmocnienie  który należy zrealizować w celu zapewnienia 

prawidłowych parametrów techniczno - użytkowych. 

W przypadkach szczególnych niezbędne jest opracowanie dokumentacji 

remontowej wzmacniającej lub naprawiającej elementy budowlane  – wręcz 

rekonstrukcję elementu budowlanego, a w niektórych przypadkach wręcz odtworzenie 

obiektu. 
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 Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzić należy że  istniejący obiekt  

zaklasyfikowano do  I kategorii technicznej o pełnej sprawności techniczno – 

eksploatacyjnej i użytkowej. 

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki  narzuca  obligatoryjnie  spełnienie wymagań: 

 bezpieczeństwa konstrukcji 

 bezpieczeństwa pożarowego 

 bezpieczeństwa użytkowania 

 odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska 

 ochronę przed hałasem i drganiami 

 oszczędności energii  przez odpowiednią izolacyjność cieplną przegród 

 odpowiednie warunki użytkowe z uwzględnieniem potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

      W obecnym stanie istnienia wszystkie powyższe warunki wymagań technicznych 

w sposób bezpośredni lub zamienny są spełnione. 

      Przewidywana  adaptacja poddasza nieużytkowego na pomieszczenia dydaktyczne 

w ramach przedsięwzięcia nie powoduje zmiany klasyfikacji całego obiektu i 

analizowany ,  zaliczany do kategorii  budynek wskazuje na spełnienie wszystkich 

wymagań na podstawie odstępstw  technicznych i przyzwoleniach o charakterze 

prawnym - ogólnym zawartych w Prawie Budowlanym oraz warunkach technicznych - 

szczegółowych zawartych w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy. Warunkiem 

niezbędnym jest uzyskanie odstępstw w zakresie możliwości spełnienia wymagań 

technicznych w sposób odmienny niż zakładają to warunki techniczne 

       Istniejące elementy konstrukcyjne posiadają stopień zużycia technicznego 

stosowny do wieku istnienia i sposobu eksploatacji. Elementy konstrukcyjne  budynku 

stropy, konstrukcja więźby , ściany murowane  ,   na obecnym etapie użytkowym nie 

posiadają i nie stwarzają żadnych oznak zniszczenia ani zagrożenia. Istniejący stan 

wskazuje na wypracowanie techniczne niektórych elementów (stropy drewniane , 

schody) lecz nie stanowią one zagrożenia. 

      Obiekt posiada prawidłową konserwację bieżącą potwierdzającą użyteczność 

obiektu. 

       Na podstawie  oględzin lokalu oraz budynku  stwierdzić należy że w obiekcie  

oraz jego pomieszczeniach  nie stwierdzono wystąpienia żadnych rys , pęknięć , 

qzarysowań lub innych oznak technicznych świadczących  o nieprawidłowej pracy i 

złym stanie technicznym budynku  oraz obszaru określonego dla potrzeb adaptacji 

pomieszczeń nieużytkowych poddasza na pomieszczenia dydaktyczne . 

Istniejące mikrorysy powierzchniowe związane są z naturalnym stopniem zużycia 

materiału i elementów składowych substancji budynkowej  Budynek posiada pełną 

sprawność techniczną , eksploatacyjną  i użytkową. 
 

 8.WARUNKI  PRZYSTOSOWANIA  

     KONSTRUKCJI OBIEKTU DLA POTRZEB  ZMIAN 
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      Pomieszczenie nieużytkowe poddasza  przewidzianego do zmiany sposobu 

użytkowania  w ramach adaptacji znajdują się na ostatniej kondygnacji budynku  

stanowiąc pomieszczenia pomocnicze w budynku . 

     Ustrój konstrukcyjny pomieszczeń opiera się na układzie konstrukcyjnym 

drewnianej więźby dachowej  z profilowanymi krążynami łukowej mansardy 

zamykającej ściany i dachu . Oparcie stropowe stanowi strop drewniany belkowy 

prosty z zasypką i polepą przykryty deskowaniem. Układ konstrukcyjny posiada 

schematy statycznie wyznaczalne pozwalające na przeprowadzenie obliczeń 

sprawdzających i weryfikacyjnych obciążeń przewidywanych. 

      Istniejąca konstrukcja nośna  budynku oparta jest na układzie traktowym o 

ścianowym układzie murów z zastosowaniem cegły o zmiennych wymiarach na 

zaprawie wapiennej i nad II piętrem na stropach drewnianych belkowych prostych z 

wypełnieniem ,a stropach piwnic , parteru , I piętra  stalowo – ceramicznych . 

Pomieszczenia kondygnacji nadziemnych użytkowanych tam występujących  spełniają 

wymagania  norm obciążeniowych  określonych w latach podjęcia eksploatacji i 

użytkowania. Analiza wskazuje ze obciążenia  dla kondygnacji nadziemnych wahają  

się w granicach 340 – 380 kg/m
2
 w zależności od rodzaju przeznaczenia 

pomieszczenia i są zachowane do dnia dzisiejszego. 

     Zmiana przewidywanych  zmian wielkości obciążeń w obszarze poddasza na 

skutek zmiany sposobu użytkowania w wyniku adaptacji wymusza weryfikację stanu 

konstrukcji w tym obszarze. Z uwagi na brak dokumentacji powykonawczej 

remontowej konstrukcji drewnianej więźby dachowej obszaru z lat 1970 i 2007 w 

zakresie  zmian , zastapień i wymian należy wykonać procedurę weryfikacyjną 

konstrukcji istniejącej. W tym celu należy dokonać inwentaryzacji obmiarowej 

(konserwatorskiej) elementów drewnianych istniejącej , ustalić pełen zakres obciążeń 

użytkowych przewidywanych  oraz obciążeń stałych instalacyjnych wraz z 

urządzeniami i oddziaływaniami zewnętrznymi i wewnętrznymi. 

    Wskazane elementy wraz z koncepcją zagospodarowania pomieszczeń poddasza 

dają podstawę do przeprowadzenia obliczeń weryfikacyjnych i określenia stanu 

nośności konstrukcji związanej z rzeczywistymi obciążeniami. 

       Układ konstrukcji nośnej stropów belkowych związanych z więźbą dachową 

drewnianą krokwiowo – płatwiową dwu stolcową o stolcach prostych stężonych 

płaszczyznowo  z osadzeniem obwodowym  murłaty wieńczącej ścianę kolankową  i 

obwodowym wypełnieniem ścianki kolankowej osadzonej na  belkach stropowych. 

Układ konstrukcji dachowej z układem   usztywniającym i zespolonym  murowym  na   

obwodzie   obiektu z uwagi na wzrost obciążeń nie przekraczający 5%  nie powinien  

wpływać i pozwolić na spełnienie nowych założeń planowanego przedsięwzięcia oraz 

wymagań  funkcjonalnych oczekiwanych od pomieszczeń  w zakresie nośności 

elementów.  Nowy układ wymagać będzie obliczeń weryfikacyjnych. Wprowadzone 

obciążenia  w ramach zmiany sposobu użytkowania na drodze adaptacji  nie 

oddziaływają i nie wpływają na budynek istniejący  w zakresie konieczności zmiany 

wielkości posadowienia , grubości ścian oraz układu  stropów istniejących na niższych 

kondygnacjach. Przedmiotem analizy winien być strop belkowy drewniany nad II 

piętrem w obszarze przewidywanych obciążeń.. Brak zwiększenia obciążeń 

konstrukcji  o wartość nie większą niż 20% obciążeń istniejących pozwala stwierdzić 

że układ nośny ścian i fundamentów  jest   zdolny przenieść zwiększone obciążenia . 
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Stan wykorzystania istniejącego pomieszczenia nieużytkowego i projektowanego 

zakłada analogiczny teoretyczny wzrost wartości obciążeń w wielkości 220 – 280 

daN/m
2
 .   

 Istotnym jest przyjęty sposób przenoszenia obciążeń  w rozwiązaniuach technicznych. 

Zarówno w rozwiązaniu podłogi technicznej z przekazywaniem obciążenia punktowo 

lub liniowo oraz zabudowy sufitem podwieszonym z obciążeniem instalacjami i 

izolacją termiczną na wieszakach prostych lub zblokowanych na ruszcie krzyżowym 

lub prostym. Zagadnienie to po zatwierdzeniu koncepcji należy rozstrzygnąć na 

drodze ekspertyzy konstrukcyjnej weryfikacyjnej 

       Zachowanie tego samego poziomu posadowienia w przypadku zmiany sposobu 

użytkowania poprzez adaptację  przy zachowaniu cech geometrycznych i parametrów 

materiałowych dla danego rodzaju gruntu gwarantuje bezpieczne użytkowanie całego 

obiektu oraz znajdujących  się w nim pomieszczeń 

     W budynku   przewiduje się ingerencję w ograniczonym zakresie  w układ 

konstrukcyjny w obszarze stropu nad II piętrem oraz więźby dachowej drewnianej 

dachu.  

        Przewiduje się wykonanie ewentualnych nowych podziałów z użyciem lekkiej 

zabudowy i ewentualnej rozbiórki ścianek podziałowych   zachowując parametry 

oddzielenia pożarowego. Nie przewiduje się wykonania rozbiórek ścian 

konstrukcyjnych lecz w niewielkim zakresie ścian podziałowych .   Wprowadzane  

zmiany użytkowo – funkcjonalne  na poddaszu obiektu  poprzez dokonanie zmian 

podziałowych  nie mają zasadniczego wpływu na układ konstrukcyjny budynku i jego 

wzajemne oddziaływanie. 

Ważnym elementem jest zmiana wielkości wartości obciążeń stropu drewnianego oraz 

dociążenie punktowe lub liniowe więźby drewnianej dachowej. 

 

9.WARUNKI PRZYSTOSOWANIA  

   W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA 

 
     Pomieszczenia projektowane  określone dla potrzeb  przedsięwzięcia  w ramach 

realizacji prac budowlanych  poddane zostaną  zmianom funkcjonalnym w zakresie 

podziałów z zastosowaniem technologii lekkiej zabudowy bez ingerencji w istniejący 

układ konstrukcyjny i posadowienie budynku. 

     Istniejące  pomieszczenia z proponowaną koncepcją zagospodarowania i 

wyposażenia nie będą  posiadały ograniczeń w zakresie ich technologiczności i 

koniecznego komfortu środowiskowego / temperatura , wilgotność , klimatyzacja , 

wymiana powietrza , skład powietrza (mikropyły) , niejednorodne strumienie 

przepływu powietrza  w pomieszczeniach , 

      Realne podziały i wymagania dla  proponowanego nowego przedsięwzięcia   

pozwalają zachować  w całości konstrukcyjny stan istniejący bez ingerencji w jego 

strukturę  który należy uzupełnić   elementami podziałowymi lekkiej zabudowy 

rozbieralnymi  - sufity podwieszone , podłogi techniczne , ściankami z płyt gipsowo - 

kartonowych pozwalającymi na spełnienie wymagań  warunków technicznych 

przewidzianych dla pomieszczeń użytkowych . Zastosowane takie technologii pozwala 

przywrócić pierwotny stan w przyszłości. 
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      Nowe ewentualne niezbędne podziały dla   nowej funkcji wykonać  z 

zastosowaniem  lekkich ścian podziałowych spełniających wymagania funkcjonalno – 

użytkowe zgodnie z założonym programem funkcjonalno – technologicznym. Zakres z 

uwagi na zabytkowy charakter nie dopuszcza ingerencji w elewację i konstrukcję 

obiektu. W świetle  tych wymagań  nie będą zachowane parametry warunków 

technicznych  w zakresie oświetlenia światłem naturalnym oraz parametrów 

wentylacji naturalnej dla pomieszczeń dydaktycznych. Na powyższy zakres należy 

opracować ekspertyzę techniczną rozwiązań zamiennych i uzyskać zgodę na ich 

zastosowanie przez  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.  

 

10.WARUNKI PRZYSTOSOWANIA  

      W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 
    Istniejący obiekt o charakterze zabytkowym zaliczony został do kategorii zgrozenia 

ludzi  ZL III  oraz ZL I  ( dla auli i  i sali koncertowej z uwagi na możliwość 

organizowania spotkań  dla osób  z zewnątrz nie będących pracownikami i studentami  

w ilości około 100 osób. 

   W większości rozwiązań technicznych przegród istniejących nie są spełnione 

wymagania aktualnie obowiązujących warunków technicznych i w zwiazku z tym że 

nie występują w obszarze zmian większe gęstości obciążenia ogniowego niż  500 

MJ/m
2
 opracowana została ekspertyza na wprowadzenie rozwiązań zamiennych na 

które Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Pozarnej    wydał przyzwolenie. 

     Zmiana sposobu użytkowania poprzez adaptację i wprowadzenie w części 

pomieszczeń nowych materiałów zabezpieczających i uodparniających istniejąca 

konstrukcję   dla funkcji  użytkowej  w poziomie poddasza powoduje zmiany w  

odporności pożarowej elementów obiektu. 

     Dotychczasowy sposób użytkowania określał wydzielony obiekt jako ZL III 

określony jako dydaktyczny  w budynku akademickim wydzielonym pożarowo   przy 

klasyfikacji   o nie znacznej gęstości obciążenia ogniowego nie przekraczającej 500 

MJ/m
2
  wskazującej na klasę odporności pożarowej budynku „B” która nie jest 

spełniona. Wprowadzona zmiana sposobu użytkowania   poprzez adaptację  nie  

wywołuje zmiany w dotychczasowej klasyfikacji pożarowej  budynku  zachowując  

klasyfikację pożarową dla lokalu ZL III i części ZL I.   

     Wprowadzenie nowych powierzchni i wydzielenie nowych przegród w obiekcie 

zabytkowym  objętym  ochroną z użyciem rozwiązań zamiennych wymusza powtórną 

analizę układu zabezpieczeń systemu ochrony przeciwpożarowej w obiekcie. W 

związku z tym dla obiektu należy opracować aneks do ekspertyzy ochrony 

przeciwpożarowej obiektu lub nową ekspertyzę w przypadku wystąpienia okoliczności 

zmieniających warunki ochrony przeciwpożarowej. 

       Drogi ewakuacyjne w lokalu i obiekcie nie ulegną  zmianie w zakresie kierunku , 

długości dróg  , dostępności do  wyjść zewnętrznych z strefy budynku. 

       Obiekt na nieruchomości  posiada dostępność zewnętrzną  umożliwiając 

prowadzenie akcji gaśniczej. 
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       Istniejąca dostępność dla akcji gaśniczej oraz zewnętrznego dostępu do wody z 

drogi  o utwardzonej  nawierzchni o nośności 10 ton ul. Paderewskiego oraz ul. 

Kopernika.  

     Należy wskazać że aktualne obowiązujące warunki techniczne w stosunku do 

obiektów zabytkowych nie dokonują klasyfikacji w zakresie odporności pożarowej , 

klasyfikacji rozprzestrzeniania ognia oraz klasy odporności ogniowej elementów. 

Niemniej nadrzędnym celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego w zakresie jego 

trwałości i ochrony przeciwpożarowej. 

 

11.WARUNKI PRZYSTOSOWANIA   WARUNKI  HIGIENICZNE  I 

      ZDROWOTNE ORAZ OCHRONY   ŚRODOWISKA 
 

     Zmiana sposobu użytkowania poprzez adaptację pomieszczeń nieużytkowych wraz 

z zastosowaniem  nowych materiałów i technologii przy prowadzeniu prac 

remontowych w pomieszczeniach nieużytkowanych dla potrzeb funkcji dydaktycznej 

posiada dostępność  w celu spełnienia wymagań technicznych w sposób inny w 

zakresie  wentylacji poprzez stosowanie wentylacji mechanicznej  , częściowego 

oświetlenia naturalnego , komfortu cieplnego oraz mikroklimatu umiarkowanego 

określonego dla przebywających  tam użytkowników w pomieszczeniach 

dydaktycznych . 

     Wszystkie pomieszczenia przeznaczone do obsługi funkcjonalnej , bytowej i 

socjalnej  w budynku   posiadają spełnione wymagania sanitarne  w zakresie 

dostarczenia wody dla celów spożywczych spełniające wymagania w zakresie jakości 

wody dostarczanej do celów spożywczych. 

      Obiekt posiada spełnione wymagania sanitarne w zakresie odprowadzanych 

ścieków sanitarnych oraz wód powierzchniowych z placów utwardzonych poprzez 

odprowadzenie do kanalizacji miejskiej przy zachowaniu reżimu zrzutu ścieków o 

określonej jakości. 

      Zmiana sposobu użytkowania poprzez adaptację pomieszczeń nieużytkowych nie 

narusza istniejącego układu zaopatrzenia obiektów w wodę oraz sposobu 

odprowadzenia ścieków. 

      Zmiana sposobu użytkowania poprzez adaptację poddasza  nieużytkowego dla 

cełów dydaktycznych nie narusza praw osób trzecich oraz nie przekracza swą 

uciążliwością  granic lokalu oraz granic nieruchomości. 
 

12.WARUNKI  PRZYSTOSOWANIA  

      DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

     Oględziny obiektu wskazują na zakończenie prac realizacyjnych na obecnym etapie  

podczas zakończonych ostatnich prac remontowych z jednoczesnym dostosowaniem 

obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych .  Biorąc pod uwagę że budynek  w swym 

wnętrzu użytkowym jest dostępny dla osób niepełnosprawnych oraz 

nowoprojektowane pomieszczenia  posiadają taką dostępność ,  w ramach 

przedsięwzięcia  nie przewiduje  się istnienia wydzielonego  zakładu pracy chronionej 

i nie będzie posiadał miejsc stałej pracy dla osób niepełnosprawnych. Istniejące drzwi 
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zewnętrzne do projektowanych pomieszczeń  oraz minimalny 1 cm próg techniczny  

zapewniają dostępność  osoby niepełnosprawnej  poprze zastosowanie  otworu 

drzwiowego  o minimalnej szerokości  90 cm w świetle pełnego otwarcia .   

   

13.WARUNKI PRZYSTOSOWANIA  

      OCHRONA PRZED DRGANIAMI  I  HAŁASEM 
 

    W elementach konstrukcyjnych występujących w budynku ,elementach  stropowych 

i dachu   nie  stwierdzono ugięć , pęknięć lokalnych i  zarysowań wskazujących  na 

ponadnormatywne wytężenie materiału zastosowanego w elemencie budowlanym .  

    Konstrukcja obiektu o dużej masywności i sztywności przestrzennej  nie jest 

podatna na drgania wewnętrzne oraz komunikacyjne . Przewidywane przedsięwzięcie 

swą uciążliwością nie przekroczy norm związanych z hałasem oraz nie przekroczy 

granic lokalu i  nieruchomości swą uciążliwością.  

       Przewidywana funkcja i wynikająca z niej technologia oraz zmiana  sposobu 

użytkowania poprzez adaptację  nie powoduje przekroczenia norm emisyjnych dla 

obiektu. 

        Dla obiektu istnieje powstały w latach osiemdziesiątych zespół wentylatorów 

nawiewnych które przekraczają moc akustyczną osiągając 65 -70 dB co stanowi 

istotne zagrożenie dla użytkowników  w przypadku ich eksploatacji. 

        W związku z tym należy opracować  ekspertyzę w zakresie bilansu mas  

powietrza nawiewanego i wywiewanego dla istniejącego obiektu i pracujących  tam 

systemów wentylacji z analizą i określeniem zasadności stosowania wentylatorów o 

wydajności 36 000 m
3
/h . 

 

14.WARUNKI PRZYSTOSOWANIA  

      OCHRONA ENERGETYCZNA OBIEKTU 
 

     Wszystkie istniejące przegrody zewnętrzne i wewnętrzne w budynku , a także  

ściany ,  stropy, posadzki na gruncie , okna  w części zachowują współczynniki U 

przenikalności cieplnej dla określonych pomieszczeń wynikające z uwarunkowań 

konserwatorskich . 

     Pomieszczenia poddane zmianie sposobu użytkowania na podstawie adaptacji 

wymagają  nakładów w celu osiągnięcia parametrów cieplno – wilgotnościowych 

przegród pozwalających na wyodrębnienie pomieszczeń i ich kwalifikację jako 

energooszczędnych. 
 

15. WNIOSKI  
 

1.Przewidywana adaptacja poddasza nieużytkowego dla potrzeb pomieszczeń 

dydaktycznych  jest możliwa  w oparciu o spełnienie niezbędnych wymagań i 

dostosowań w różnych obszarach w sposób odmienny zapewniający 

bezpieczeństwo użytkowania i eksploatacji i  zapewniających ich dostosowane 

do wymagań  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych i uzyskanych odstępstw od warunków jakim powinny odpowiadać 
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budynki i ich usytuowanie z uwzględnieniem wymagań określonych dla 

budownictwa  użyteczności publicznej. 

 

2.Przewidywaną zmianę sposobu użytkowania należy  wykonać z zachowaniem 

substancji historycznej poprzez wykonanie prac w technologii lekkiej z 

wykorzystaniem zabudowy lekkiej stałej bez naruszenia istniejących  elementów 

konstrukcyjnych z użyciem podłogi technicznej oraz ocieplonego sufitu 

podwieszonego. 

 

3.Dla potrzeb wskazań i zaleceń nośności konstrukcji należy opracować na 

bazie inwentaryzacji stanu rzeczywistego ekspertyzę weryfikacyjną nośności 

elementów stropu drewnianego belkowego nad II piętrem oraz więźby dachowej 

drewnianej rozbudowanej w zakresie zmiany wielkości i wartości obciążeń oraz 

miejsca ich występowania. 

 

4.      Z uwagi na występujący odmienny charakter pomieszczeń budynku należy 

opracować ekspertyzę w zakresie bilansu mas  powietrza nawiewanego i 

wywiewanego dla istniejącego obiektu i pracujących  tam systemów wentylacji 

w szczególności z analizą i określeniem zasadności stosowania wentylatorów o 

wydajności 36 000 m
3
/h w pomieszczeniach poddasza . Na dzień oględzin i 

analizy wcześniejsze w budynku należy rozważyć w pomieszczeniach instalację 

klimatyzacyjną 

 

 5.     Z uwagi na zabytkowy charakter  obiektu i brak możliwości ingerencji w 

elementy  architektoniczne elewacji  należy opracować ekspertyzę techniczną 

rozwiązań zamiennych  w stosunku do warunków technicznych w zakresie 

braku spełnienia wymagań oświetlenia naturalnego oraz wentylacji 

grawitacyjnej projektowanych pomieszczeń.  

 

6.    Wprowadzenie nowych powierzchni i wydzielenie nowych przegród w 

obiekcie zabytkowym  objętym  ochroną przeciwpożarową z użyciem rozwiązań 

zamiennych wymusza powtórną analizę układu zabezpieczeń systemu ochrony 

przeciwpożarowej w obiekcie. W związku z tym dla obiektu należy opracować 

aneks do ekspertyzy ochrony przeciwpożarowej obiektu lub nową ekspertyzę w 

przypadku wystąpienia okoliczności zmieniających warunki ochrony 

przeciwpożarowej. 

 

 7.   Przewidywany zakres prac to prace budowlane związane z ewentualną 

przebudową  wewnętrznych podziałów i remontowe  z zmianą warstw przegród 

oraz  zabezpieczeniem obszaru obiektu polegające na uzupełnieniu podziałów 

wraz z pracami instalacyjnymi i malarskimi  
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 8.    Przewidywane przedsięwzięcie w obiekcie  nie pogorszy jego stanu oraz 

nie naruszy  jego zasadniczych elementów konstrukcyjnych – ścian , stropów 

stalowo – ceramicznych , posadowienia . 

 9.  Obiekt  budynku jest wpisany do rejestru zabytków i w związku z tym 

wszelkie  zmiany i dostosowania wymagają akceptacji Konserwatora Zabytków 

i przyzwolenia na prowadzenie prac w obiekcie zabytkowym. 

 

10.   Na przewidywany zakres prac zgodnie z prawem budowlanym – obiekt 

zabytkowym należy opracować dokumentację projektową wielobranżową , 

dokonać jej uzgodnienia z uwzględnieniem opracowanych i zatwierdzonych 

ekspertyz a następnie uzyskać przyzwolenie w postaci pozwolenia budowy.  

 

11.    Spełnienie powyższych wymagań dla projektowanego przedsięwzięcia  

zmiany sposobu użytkowania poprzez adaptację pomieszczeń poddasza 

nieużytkowego  zachowuje stan  bezpieczeństwa  pracy konstrukcji w budynku 

oraz zapewnia bezpieczne użytkowanie obiektu na etapie I i II stanu 

granicznego. 

   

                                                                              Opracował : 


