
                           

Załącznik nr 1 a do Zaproszenia 

 

 

OPIS TECHNICZNY 

1.Lokalizacja.  
Dz.97,98,99,100, obręb 0009 Żarków 

ul. Narciarska 1, jedn.ewid. Głogów Miasto. 

 

2.Inwestor. 

Przedszkole Niepubliczne „Poziomka” Ewa Czaińska, ul. Wileńska 28,  

67-200 Głogów 
 

3. Funkcja. 
 Projektuje się przebudowę lokalu usługowego o przeznaczeniu przychodnia lekarska z 

przeznaczeniem na żłobek dla 42dzieci. 

Żłobek będzie się znajdował w budynku dwukondygnacyjnym z piwnicą. Całość pomieszczeń 

żłobka będzie znajdować się na parterze i piwnicy budynku, zaś pomieszczenia dla dzieci 

znajdować się będą tylko na parterze.  

 Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, stropy z budynku żelbetowe, dach 

wielospadowy o małych nachyleniach kryty papą. 

Zaprojektowano wszelkie niezbędne pomieszczenia dla żłobka i wymagane urządzenia 

potrzebne przy tego typu funkcji. 

 

Zaprojektowano na parterze 3 sale – do zabaw i odpoczynku, szatnie dla dzieci w przedsionku, 

dwa pomieszczenia WC dla dzieci z brodzikiem do mycia i umywalkami. Przewijaki znajdować 

się będą w salach. W pomieszczeniu nr 8 znajdować się będą wózki do przewozu posiłków. W 

piwnicy zlokalizowane jest pomieszczenie socjalne , łazienka dla pracowników, , magazyn oraz 

pomieszczenia do przechowywania naczyń i termosów. Pracownicy w piwnicy przebywać będą 

czasowo do 4 godzin.  Piętro budynku pozostaje bez zmian i jest poza opracowaniem. 

Pomieszczenia żłobka będą wydzieloną częścią budynku – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

4. Program użytkowy żłobka 

Piwnica      m² 
1-Przechowalnia naczyń     11,43 

2-Zmywalnia                                  4,07 
3-Wc pracowników                                3,91 

4-Wc pracowników i natrysk     3,92 
5-Pomieszczenie na termosy    1,46 

6-Komunikacja      5,66 
7-Szatnia, przebieralnia dla obsługi  17,33 

8-Komunikacja     6,46 
9-Pom.techniczne    1,60 



10-Pom. gosp.                 1,00 

11-Pom.gosp.     0,97 
razem 57,81m2 

 

Parter    m² 
1-Sala dla 26 dzieci  62,02 

2-Komunikacja   5,63 
3-Wc dla dzieci   2,00 

4-Sala dla 9 dzieci  24,00 
5-Sala dla 7 dzieci  20,07 

6-Szatnia i komunikacja 19,65 
7-Wc dla dzieci   4,38 

8-Przedsionek/aneks  4,30 
9-Przedsionek          4,43 

Razem 146,39 
 

4. Wyposażenie: muszle klozetowe, umywalki, małe boksy na odzież wierzchnią dzieci, 

szafka na środki czystości, szafki dla pracowników dwudzielne, stół i krzesła dla personelu i 

dla dzieci, przewijaki dla dzieci, brodziki dla dzieci, regały na pościel dla dzieci – osobne półki 

na pościel każdego dziecka, zmywarko-wypażarka.  

- chłodziarka  

- kuchenka elektryczna 2 palnikowa 

- czajnik elektryczny 

- zlewozmywaka dwukomorowy  

- szafki ścienne na naczynia i butelki 

- umywalka  

 

5.Wytyczne instalacyjno-budowlane:  

wykończenie pomieszczeń:  
 

Posadzki w salkach 1, 5 i 6 wykładzina terket lub wykładzina dywanowa – ułożona na 

istniejącej posadzce z płytek. 

     

Ściany w sanitariatach – glazura ścienna do wysokości 200cm ( ściany posiadają już glazurę 

ścienną za wyjątkiem pom. nr 3 gdzie zostanie ona wykonana)  

Ściany w pozostałych pomieszczeniach wykończone farbami zmywalnymi. 

 

Drzwi do wszystkich WC posiadają kratkę wentylacyjną dolną.  

 

 

6. Instalacje : woda zimna , woda ciepła, kanalizacja , prąd, centralne ogrzewanie: istnieją 

już w budynku.  

Istniejące instalacje wewnętrzne należy rozbudować i dostosować do projektowanego układu 

funkcjonalnego – przebudowa i rozbudowa instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 

Istniejąca instalacja ogrzewania składa się kotła wiszącego zasilanego gazem ziemnym i 

grzejników ściennych zasilanych ciepła wodą. 

 

7. Zakres robót – w celu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania 
 Budowa nowych ścian działowych. 



 Rozbudowa istniejących instalacji wewnętrznych wod-kan. 

 Wykonanie okna podawczego i szafy przelotowej pomiędzy zmywalnia a 

pomieszczeniem przechowywania naczyń. 

 Wykończenie ścian, posadzek i sufitów 

 Biały montaż itp. 

 Przy umywalkach dla dzieci zamontować baterie z mieszaczem wody – aby od razu 

woda w wylewce była ciepła o temperaturze max 43*C 

 Wyposażenie żłobka w meble. 

 Umieszczenie osłon grzejnikowych. 

 Zabezpieczenie instalacji elektrycznej przed dostępem dzieci. 

 Wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, w tym na drzwi EI 30.  

 

8/ Uwagi  
 Woda dostarczana do umywalek dla dzieci ma być wyposażona w mieszacz wody, aby 

dzieci nie regulowały samodzielnie temperatury wody, temperatura wody będzie 

ustawiana w mieszaczu o max temp. do 43*C, prysznic do 38*C zg. z § 302 pkt.4 (Dz.U 

z 2015 r. poz. 1422). 

 Projekt przedmiotowego żłobka został uzgodniony z rzeczoznawcą od spraw 

zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 

mgr inż. arch. Sławomir A. Krawczyk 

w specjalności architektonicznej, nr upr. 118/94/Lw 

 


