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O P I S  
do projektu zagospodarowania działki 
 
1. Przedmiot inwestycji  
Przedmiotem opracowania jest lokalizacja istniejącego budynku podlegającego 
częściowej zmianie sposobu użytkowania z budynku magazynowego na poradnie 
(gabinety lekarskie). 
 
 
2. Stan istniejący 
Działka nr 45/18 zabudowana położona w Brodnicy przy ul. Wiejskiej 9. 
Planowana inwestycja położona jest na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej. 
 
3. Komunikacja 
Działka z zapewnionym dojazdem od ul. Wiejskiej na dotychczasowych zasadach.  
Miejsca postojowe zapewniono na terenie posesji – bez zmian.  
 
 
4. Uzbrojenie sieciowe  
Infrastruktura techniczna jest wystarczająca do planowanego zamierzenia 
inwestycyjnego.  
 Zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągu miejskiego 
 Odprowadzenie ścieków – do sieci kanalizacji miejskiej 
 Ogrzewanie – c.o. własne 
 
 
5. Zestawienie powierzchni działki w                                                         
                                     
- powierzchnia zabudowy w części podlegającej zmianie  - 160,9m² 
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OPIS TECHNICZNY 
Do projektu architektoniczno – budowlanego 
 
1.   Dane ogólne 
 
1.1. Charakterystyka stanu istniejącego 
 

Budynek parterowy nie podpiwniczony, wolnostojący z dachem płaskim 
dwuspadowym.  Budynek w części podlegającej opracowaniu pełni funkcję 
magazynową.   
 
Konstrukcję budynku stanowią: 

 Fundamenty - żelbetowe  
 Ściany - murowane  
 Słupy - żelbetowe 
 Podciągi - żelbetowe  
 Nadproża – żelbetowe 
 Stropodach - prefabrykowane płyty korytkowe 
 

Elementy wykończeniowe: 
 Stolarka okienna - drewniana 
 Stolarka drzwiowa - stalowa i drewniana  
 Tynki -   cem.- wap. 
 Pokrycie dachu - papa termozgrzewalna 
 Posadzka - betonowa 

 
 
1.2. Istniejące wyposażenie instalacyjne  

 
Obiekt w rozpatrywanej części wyposażony jest w instalację elektryczną,  nie jest 
wyposażony w instalacje c.o.,  c.w.u. i  wodno-kanalizacyjną. 
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1.3. Projektowany zakres prac budowlanych 
 

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu użytkowania części budynku   
prowadząca do utworzenia poradni (gabinety lekarskie) w której będą udzielane 
świadczenia zdrowotne w ramach POZ. 

Zakres robót obejmuje utworzenie i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb 
funkcjonalno-użytkowych oraz roboty termomodernizacyjne.  

Ponadto opracowanie obejmuje projekt wewnętrznych instalacji 
elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych (wod-kan, c.o. i wentylacja)  
– wg projektów poszczególnych branż. 
 
Przewidziano następujące prace budowlane: 
-    ścianki działowe i zamurowania 
-    warstwy posadzkowe 
-    wprowadzenie nadproży 
-    tynki wewnętrzne 
-    stolarka okienna i drzwiowa 
-    wykonanie sufitów z płyt g-k na wieszakach 
-    gładzie gipsowe i malowanie ścian i sufitów 
-    podest wejściowy 
-    instalacja wewnętrzna wody użytkowej i kanalizacji sanitarnej, instalacja   
     centralnego ogrzewania,  instalacja wentylacyjna –  wg  projektu branży  
     sanitarnej  
-    instalacja wewnętrzna elektryczna i teletechniczna 
 
 
1.4. Program użytkowy 
 

Świadczenia udzielane będą w warunkach ambulatoryjnych na zasadzie 
POZ,   będą to świadczenia dla dorosłych i dla dzieci chorych. 

 Na program użytkowy składają się:  3 gabinety lekarskie, 1 gabinet 
zabiegowy, poczekalnia,  rejestracja i niezbędne pomieszczenia higieniczno-
sanitarne.  Projektowana poradnia posiada niezależny dostęp od zewnątrz.  
Poradnia nie jest funkcjonalnie połączona z pozostałą częścią budynku, która 
pozostaje bez zmian. 
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1.5. Zestawienie  powierzchni  projektowanej poradni 
 

1/01.   Wiatrołap        5,5 m2  
1/02.   Komunikacja z poczekalnią    26,3 m2 

1/03.   Pomieszczenie porządkowe     2,5 m2 

1/04.   WC dla niepełnosprawnych      4,8 m2 

1/05.   Recepcja        6,4 m2 

1/06.   Komunikacja      11,6 m2 
1/07.   Gabinet lekarski nr 1             15,6 m2 
1/08.   Gabinet lekarski nr 2              15,5 m2 

1/09.   Gabinet lekarski nr 3             14,9 m2 
1/10.   Gabinet zabiegowy     13,9 m2 
1/11.   WC dla personelu       2,9 m2 
1/12.   Komunikacja        2,7 m2 
1/13.   Pomieszczenie socjalne      5,8 m2 

1/14.   Pomieszczenie lekarza        5,5 m2 
1/15.   Pomieszczenie gospodarcze      5,5 m2 
                                                         Razem: 139,4 m2 

 
Wysokość pomieszczeń: 3,0m 

 
 
 
2.     Projektowany zakres prac budowlanych 
 
Skuwanie tynków zewnętrznych – należy usunąć luźno odspojone tynki przed 
rozpoczęciem prac związanych z termomodernizacją 
 
Montaż nadproży w istniejących ścianach zewnętrznych – prefabrykowane  
typu L19   
 
Zamurowania – grubość 24cm z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej klasy M5 
 
Izolacja przeciwwilgociowa – folia PE,  w płaszczyźnie posadzki i sufitu 
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Izolacje termiczne: - posadzek – styropian EPS150 gr. 5,0 cm,  λ = 0,04 (W/mK) 
                                - sufitu – wełna mineralna gr. 20,0 cm, λ = 0,039 (W/mK) 
                                - ścian zewnętrznych – styropian EPS70 gr. 15,0cm,  

    λ = 0,04 (W/mK) 
 
Ścianki działowe – gr. 12,0 cm z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej klasy M5 
 
Tynki wewnętrzne – cementowo-wapienne gładzone, mechaniczne  
 
Posadzka – szlichta cementowa gr. 5,0cm zbrojona siatką z drutu Ø4,5mm o 
oczkach 15x15cm  
 
Sufity – z płyt g-k na ruszcie metalowym na wieszakach,  
     GKBI w pomieszczeniach WC, porządkowym i socjalnym,   
     GKB w pozostałych pomieszczeniach 
 
Podłoga na całym parterze – terakota 
 
Ścianka szklana z drzwiami  (wiatrołap)  – z profilami PCV   
 
Stolarka okienna i  drzwiowa – PCV   
 
Ściany wokół umywalek – płytki ceramiczne  
 
Ściany WC (dla personelu i niepełnosprawnych) - płytki ceramiczne na pełną 
wysokość 
 
Ściany w gabinecie zabiegowym - płytki ceramiczne na pełną wysokość 
 
Ściany w pomieszczeniu  porządkowym - płytki ceramiczne na pełną wysokość 
 
Malowanie ścian w pozostałych pomieszczeniach – farba akrylowa na gładzi  
gipsowej 
 
Malowanie sufitów – farba emulsyjna 
 
Parapety zewnętrzne – z blachy stalowej powlekanej  
Parapety wewnętrzne – PCV  
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Tynki zewnętrzne – cienkowarstwowe,  mineralne  
                
Elewacja – tynk zewnętrzny malowany farbą akrylową 
 
Podest wejściowy – kostka betonowa na warstwach podkładowych 
 
 
 
3.   Wyposażenie instalacyjne 
 
Obiekt będzie wyposażony w instalacje elektryczne, teletechniczne oraz sanitarne  
( wod-kan,   c.o.   i  wentylacji ).  Powyższe instalacje wg  projektów 
poszczególnych branż. 
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OPIS  TECHNOLOGICZNY  POMIESZCZEŃ 
 
 Przedmiotem opracowania jest utworzenie poradni w ramach świadczeń 

zdrowotnych POZ.   Świadczenia udzielane będą dla dorosłych oraz dla dzieci 

chorych.  Poradnia będzie czynna całą dobę.  

 

Świadczenia zdrowotne dla dzieci zdrowych udzielane będą w sąsiednim budynku  

i nie są przedmiotem niniejszego opracowania. Natomiast pobór i przyjmowanie 

prób odbywać się będzie w całodobowym laboratorium szpitalnym 

zlokalizowanym w tym samym budynku lecz z niezależnym wejściem.  

 
Całość projektowanej poradni utworzono w poziomie parteru. Dostęp dla 

personelu i pacjentów poradni zapewniono niezależnym wspólnym wejściem, w 

tym dla osób niepełnosprawnych. Między wejściem a poczekalnią utworzono 

wiatrołap w postaci ściany szklanej z drzwiami. 

Rejestracja odbywać się będzie w pomieszczeniu 1/05 i jest wspólna dla 

wszystkich gabinetów stanowiących poradnię. W poczekalni poradni znajdują się: 

- miejsce dla okryć wierzchnich pacjentów; 

- miejsce na wózki dziecięce i inwalidzkie; 

- krzesła dla oczekujących pacjentów. 

Z poczekalni zapewniony jest bezpośredni dostęp do  WC, który to 

dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do gabinetów lekarskich  

i gabinetu zabiegowego zapewniony jest również z ogólnodostępnej komunikacji. 
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Wszystkie podłogi wykonane w sposób bezszczelinowy, umożliwiający jego 

mycie i dezynfekcję. Ściany wokół umywalek i zlewozmywaków wykończone 

płytkami ceramicznymi (fartuchy) zabezpieczając ściany przed zawilgoceniem do 

wysokości 1,6m i szerokości obrysu urządzenia 60cm zlicowane ze ścianą. 

Każdy z gabinetów lekarskich wyposażony jest w biurko z krzesłami, 

kozetkę lekarską oraz umywalkę. Gabinet w którym przyjmowane będą chore 

dzieci dodatkowo wyposażony jest:  

a) Stół do badania niemowląt, 
b) Waga medyczna dla niemowląt, 
c) Waga medyczna ze wzrostomierzem, 

 

Gabinet zabiegowy wyposażony jest: 

a) Stolik zabiegowy, 
b) Szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i 

środków pomocniczych, 
c) Lodówka, 
d) Kozetka lekarska, 
e) Umywalka 
f) Zlew jednokomorowy 
g) Lampa bakteriobójcza 
h) Tlen medyczny 
i) Biurko z krzesłami 
 

We wszystkich gabinetach oraz w pomieszczeniach, w których znajdują się 

umywalki należy przy nich zamontować zasobniki z jednorazowymi ręcznikami 

oraz dozowniki z mydłem w płynie. Przy każdej umywalce zlokalizować pojemnik 

na ręczniki i odpady komunalne. 
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Ściany gabinetu zabiegowego wykończone płytkami ceramicznymi na pełną 

wysokość. 

 Ściany WC dla personelu i pacjentów wykończone płytkami ceramicznymi 

na pełną wysokość. 

Dla personelu poradni zapewniono pomieszczenie socjalne wyposażone  

w umywalkę zlew jednokomorowy z ociekaczem oraz stolik z krzesłami i szafy 

dwukomorowe na odzież wierzchnią i ochronną. Ponadto utworzono niewielkie 

pomieszczenie dla lekarza (1/14). 

Poradnia posiada własne pomieszczenie porządkowe służące do 

przechowywani środków czystości i preparatów myjąco-dezynfekcyjnych oraz 

mycia i dezynfekcji sprzętu wielokrotnego użycia stosowanego do utrzymania 

czystości. Pomieszczenie porządkowe wyposażone jest w zlew do mycia mopa na 

h=0,5m od podłogi, kratkę ściekową oraz szafkę na środki czystości, ściany 

wykończone płytkami ceramicznymi na pełną wysokość. 

Każde pomieszczenie poradni będzie posiadało sprawną wentylację. 

Projektowana wentylacja oparta będzie na dwóch wentylatorach wyciągowych, 

które obsługiwać będą wymagane pomieszczenia. Nawiew powietrza odbywać się 

będzie poprzez nawiewniki okienne i kanały nawiewne. Obiekt wyposażony będzie 

w instalację c.o., wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i teletechniczną.  

Adaptacja pomieszczeń nie naruszy głównej konstrukcji nośnej budynku. Ciepła 

woda użytkowa przygotowana będzie w istniejącym wymienniku pojemnościowym 

podgrzewanym z istniejącego układu przygotowania c.w.u. w istniejącym węźle 

ciepła.  

 

 



20 

           Pozostały sprzęt i aparatura medyczna która będzie na stanie poradni: 

1.)  Aparat EKG; 
2.)  Podstawowy zestaw reanimacyjny; 
3.)  Telefon komórkowy lub inne urządzenie pozwalające na kontakt ze 

świadczeniobiorcą – 2 sztuki ( po jednym dla lekarza i pielęgniarki ); 
4.)  Rejestrator rozmów telefonicznych lub system rejestrujący rozmowy 

telefoniczne, z zapewnieniem archiwizacji nagrań; 
5.)  Torba lekarska z wyposażeniem niezbędnym do udzielania świadczeń w 

warunkach domowych; 
6.)  Neseser pielęgniarski z wyposażeniem niezbędnym do udzielania świadczeń 

w warunkach domowych; 
7.)  Pozostałe wyposażenie niezbędne do udzielania świadczeń przez lekarza  

   i pielęgniarkę: 
- Zestaw przeciwwstrząsowy zawierający produkty lecznicze określone w 
przepisach, 
- Aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla 
dzieci i dorosłych,  
- Stetoskop, 
- Glukometr i testy do oznaczenia poziomu cukru we krwi, 

          - Otoskop, 
- Telefon stacjonarny, 
- Zestaw do wykonywania iniekcji,  
- Zestaw do wykonania opatrunków i podstawowy zestaw narzędzi   
chirurgicznych, 
- Pakiety odkażające i dezynfekcyjne, 
- Środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, rękawice), 
- Termometry, 
- Maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego. 
 

8) Zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej, w skład którego 
wchodzą: 

- Rurka ustno-gardłowa, 
- Maska twarzowa, 
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- Worek samorozprężalny, 
- Igły, wenflony, 
- Płyny infuzyjne i środki opatrunkowe ( bandaż, gaza, gaziki) 
- Aparat do pomiaru ciśnienia krwi z kompletem mankietów dla dzieci  
   i   dorosłych i stetoskop, 
 
9) Tablice do badania ostrości wzroku, 
10) Sprzęt i pomoce do przeprowadzenia testów przesiewowych dzieci  

i młodzieży, 
11)  Podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych, 
12)   Zestaw do wykonania zabiegów i opatrunków, 
13)   Aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów  

dla dzieci i dorosłych, 
14)   Glukometr, 
15)   Otoskop, 
16)    Szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów  

   medycznych i środków pomocniczych,  
17)    Telefon.  
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- proj. folia  PE, paroizolacja
- istn. posadzka betonowa

- proj. styropian EPS 150                              gr. 5,0cm

- proj. szlichta cementowa zbrojona siatką
  z drutu Ø4,5 o oczkach  15x15cm               gr. 5,0cm

- proj. płytki ceramiczne                                gr. 1,5cm

- istn. papa termozgrzewalna na podkładzie
- istn. prefabrykowane płyty korytkowe
- istn. belki stropowe żelbetwe

- proj. folia  PE, paroizolacja
- płyty g-k  na ruszcie metalowym i wieszakach

- proj. wełna mineralna              gr. 20cm

- istn. warstwy podkładowe
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