
 

 

 

OPIS TECHNICZNY STANDARDU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO „MYŚLIWSKA SOLAR 

GARDEN” 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 
 

 - Inwestor:  

 ASA Development Sp. z o.o. 3 Sp. k. 

 ul. Golikówka 45a 

 30-723 Kraków 

 

 - Biuro Projektów: 

ION ARCHITEKCI Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 

Al. Słowackiego 31/6 

31-159 Kraków 

 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany dla 3 segmentowego budynku 

mieszkalnego wielorodzinnegeo z usługami w parterze (segment B), ze wspólnym, 

jednokondygnacyjnym garażem podziemnym zlokalizowanego przy ul. Myśliwskiej w Krakowie. 

Przedmiotowa inwestycja, zlokalizowana jest na działce nr 60/5 obr. 19 j.ew. Podgórze. 

 

3. OGÓLNY OPIS ROZWIĄZAO PROJEKTOWYCH 
 

Budynek wraz z zagospodarowaniem i ukształtowaniem terenu objęty niniejszym wnioskiem 

projektuje się w nawiązaniu do wytycznych zawartych w Uchwale nr XXVIII/710/19 RADY MIASTA 

KRAKOWA z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Przewóz”.  

Przedmiotowy budynek jest obiektem o 5 kondygnacjach nadziemnych oraz 1 podziemnej, kształtem w 
rzucie poziomym przypominający 3 równoległe prostokąty ze ściętymi narożnikami oraz wnękami na 
dłuższych elewacjach. Powyższe podkreślad ma smukłośd budynku i nadawad lekkośd zabudowie. 
Podkreślone w elewacjach loggie tworzą wyraźne podziały poziome. 
Budynek obsługiwany będzie za pomocą trzech klatek schodowych oraz trzech dźwigów osobowych. 
Wszystkie mieszkania dostępne będą dla osób niepełnosprawnych za pomocą wind oraz 



 

 

wyprofilowanych chodników o nachyleniu 5% nie stanowiących pochylni. Wszystkie mieszkania oraz 
lokale usługowe dostępne będą dla osób niepełnosprawnych za pomocą wyprofilowanych chodników. 
W kondygnacji podziemnej znajdowad się będzie parking na 172 miejsca postojowe, pomieszczenia 
techniczne, komórki lokatorskie, śmietnik oraz pomieszczenia gospodarcze. Częściowo zadaszony wjazd 
do garażu, zlokalizowany będzie od strony północno - zachodniej segmentu A. Śmietnik zlokalizowany 
będzie obok wjazdu do garażu, dostępny zarówno z zewnątrz jak i od wewnątrz. 
Obiekt zorientowany będzie dłuższymi bokami poszczególnych segmentów wzdłuż osi północ– 
południe. Główne wejścia znajdowad się będą strony północnej każdego segmentu. 

 
4. TECHNICZNE WYKONANIE BUDYNKU 
 

KONSTRUKCJA: 

- Układ konstrukcyjny ścianowo – płytowy 

- Posadowienie budynku na płycie fundamentowej 

 

Przegrody pionowe: 

- Ściany kondygnacji podziemnej - zewnętrzne – żelbetowe monolityczne w technologii betonu 

wodoszczelnego 

- Ściany kondygnacji podziemnej - wewnętrzne – żelbetowe monolityczne oraz silikatowe 

Uwaga!! Ściany żelbetowe w garażu za wyjątkiem ocieplanych nie tynkowane 

- Ściany kondygnacji mieszkalnych - nośne – zewnętrzne i wewnętrzne – silikaty oraz częściowo żelbet 

lub podobne o zbliżonych parametrach ( między lokalowe o wskaźniku izolacyjności akustycznej min 

50db ) 

Uwaga!! wyburzanie, przesuwanie i powiększanie otworów w ścianach nośnych jest niemożliwe 

- Ścianki działowe w pomieszczeniach – pustak ceramiczny lub silikatowy, gr. 8,0 - pozostawiona 

dylatacja 2, 

stropu wypełniana pianką montażową 

Przegrody poziome: 

- stropy – żelbetowe pomiędzy kondygnacjami mieszkalnymi i nad garażem podziemnym – wg proj. 

konstrukcyjnego 

- konstrukcja stropodachu - żelbetowa płyta nad ostatnią kondygnacją 

- płyty loggi –  żelbetowe, 

- nadproża drzwi i okien w ścianach zewnętrznych – żelbetowe a w ściankach działowych – systemowe 

(wg p 

konstrukcji) 

- strefa komunikacji i biegi schodów – żelbetowe, monolityczne 

- szyb dźwigu – żelbetowy 

IZOLACJE: 

- izolacje termiczne ścian garażu podziemnego –styropian ekstrudowany 10cm 

- izolacje termiczne ścian zewnętrznych ceramicznych- styropian 15cm 

- izolacje termiczne stropów nad kondygnacją podziemną garażu – dodatkowa warstwa wełny 

mineralnej w systemie garażowym – 10 cm 

- izolacja termiczna stropodachu – styropian EPS dwuwarstwowy + styropian ekstrudowany 

- izolacje termiczne loggii –  styropian EPS w spadku 20cm 

- izolacje płyty dennej, ścian i stropu kondygnacji podziemnej w technologii betonu wodoszczelnego 

- izolacje przeciwwodne płyty stropowej nad ostatnią kondygnacją – membrana epdm 

- izolacje przeciwwodne ścian zewnętrznych kondygnacji podziemnej – technologia betonu 

wodoszczelnego 

- izolacja akustyczna stropów (podłóg) wewnętrznych – styropian akustyczny, podłogi „pływające” z 



 

 

odcięcie 

ścian styropianem 

- izolacja przewodów wentylacji mechanicznej garażu – wełna mineralna 

INSTALACJE: 

- instalacja kanalizacji sanitarnej 

- instalacja kanalizacji deszczowej 

- instalacja wody zimnej 

- instalacja wody ciepłej 

- instalacja wody cyrkulacyjnej 

- instalacja centralnego ogrzewania, grzejniki panelowe wyposażone w zawory termostatyczne 

- wymiennikownia ciepła (pełne wyposażenie) 

- instalacja wentylacji mechanicznej garażu 

- instalacja wentylacji mechanicznej mieszkao  

- instalacja oddymiania 

- instalacje elektryczne: 

- instalacja fotowoltaiczna na dachu 

 rozdział energii elektrycznej w budynku 

 rozliczeniowe układy pomiarowe 

 instalacja wyłączenia pożarowego dla budynku - przeciwpożarowy wyłącznik prądu; 

 instalacja administracyjnych obwodów siłowych i oświetlenia  

 instalacja gniazd wtykowych; 

 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne 

 oświetlenie awaryjne wskazujące kierunek ewakuacji 

 instalacje elektryczne w mieszkaniach 

 zasilanie urządzeo instalacji sanitarnych 

 zasilanie urządzeo instalacji niskoprądowych 

 instalacje ogrzewania rur 

 instalację odgromową 

 instalację uziemienia 

 instalację połączeo wyrównawczych 

 instalację ochrony przepięciowej 

 instalację ochrony przeciwporażeniowej 

 instalacje niskoprądowe 

 złącza kablowe nN 

 kanalizacja kablowa 

 

WENTYLACJA POMIESZCZEO: 

 

Przewiduje się podział na następujące układy wentylacyjne: 

 wentylacji mechanicznej bytowej i pożarowej garaży (system oddymiania) 

 wentylacja komórek lokatorskich, pomieszczeo gospodarczych, strefy komunikacyjnej i śmietnika 

mechaniczna 

 wentylacji mechanicznej przedsionków ppoż. 



 

 

 wentylacji mechanicznej pomieszczeo separatorów substancji ropopochodnych 

 wentylacji mechanicznej pomieszczeo technicznych 

 wentylacji mechanicznej śmietników 

 wentylacji mechanicznej węzła cieplnego 

 wentylacji mechanicznej rozdzielni elektrycznej  

 wentylacji mechanicznej komunikacji i klatek schodowych  

 wentylacji mechanicznej lokali mieszkalnych - nawiew poprzez nawiewniki ciśnieniowe montowane w 
oknach, wywiew poprzez piony z rur stalowych ocynkowanych 

 instalacji odprowadzenia powietrza z okapów kuchennych 

 wentylacja pożarowa klatek schodowych i szybów windowych (oddymianie grawitacyjne) 

 wentylacja grawitacyjna szybów windowych 

 

 

WYKOOCZENIE ZEWNĘTRZNE: 

 

 tynki zewnętrzne – tynk sylikonowo silikatowy – kolor biały oraz imitujacy beton - 1,5 cm  – 
wg wizualizacji 
- stropodach – płaski, wykooczony substratem do dachów ekstensywnych do roślin ozdobnych 
(częściowo), ocieplony styropianem i zaizolowany przeciwwilgociowo, Membrana EPDM 
- stolarka okienna – PCV, okna na parterze wyposażone w szyby bezpieczne, antywłamaniowe o klasie 
P2, szklenie zestawami termoizolacyjnymi ( U = 0,9 W/m2K ), wszystkie skrzydła okienne rozwieralne, 
co najmniej jedno skrzydło w pomieszczeniu – rozwieralno – uchylne 
- parapety zewnętrzne – z blachy powlekanej lub tytanowo – cynkowej 
- posadzki tarasów i loggi – płytki gresowe mrozoodporne 
- balustrady tarasów i loggi ze szkła hartowanego, bezpiecznego 
- kominy – pustaki ceramiczne ocieplone styropianem i otynkowane w kolorze szarym 
- wycieraczki przed wejściem do budynku – kratki wciskane HMS 
- drzwi zewnętrzne - aluminiowe malowane w kolorze np. RAL 7015, szklone szkłem bezbarwnym 
bezpiecznym 
- teren wokół budynku uporządkowany, zielony, wg planu zagospodarowania terenu 
- posadzki w strefie wejściowej i na klatce schodowej – płytki gresowe antypoślizgowe  

 

 

 

WYKOOCZENIE WEWNĘTRZNE: 

 

- podłogi w pomieszczeniach mieszkalnych – wszystkie podłogi „pływające”, oddylatowane od 

przegród pionowych, na warstwie styropianu akustycznego, wylewki cementowe zbrojone, w 

kuchniach i sanitariatach (pomieszczenia mokre) – dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa 

wyprowadzona na ściany 

- posadzka garażu podziemnego – beton w spadku na płycie dennej, fundamentowej do koryt 

odwodnienia 

liniowego, z warstwą ścieralną z posadzki żywicznej epoksydowej. 

- posadzki w pomieszczeniach technicznych – beton w spadku na płycie dennej w spadku do kratki 

ściekowej odporne na działanie środków dezynfekujących 

- posadzki w pomieszczeniach śmietnika – beton w spadku na płycie dennej w spadku do kratki 

ściekowej odporne na działanie środków dezynfekujących 



 

 

- wykooczenie ścian i ścianek działowych w pomieszczeniach mieszkalnych – tynki cementowo - 

wapienne lub gipsowe 

- w strefie komunikacji – tynki cementowo - wapienne lub gipsowe, kat.III malowane farbą emulsyjną 

(miejscami tynk imitujący beton), w garażu ściany bez tynkowania 

- ściany w pomieszczeniu śmietnika – ściany i sufit malowane natryskowo farbą zmywalną 

- sufity – mieszkania i komunikacja – tynk cementowo - wapienny lub gipsowy 

- drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych – szerokośd  skrzydła 90cm w klasie akustycznej D1-30, (częśd 

z 

samozamykaczem), wizjerem, szyldem i klamką 

- drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych w obrębie klatki schodowej – szerokośd skrzydła 90cm w 

klasie 

akustycznej D1-30, z samozamykaczem, wizjerem, szyldem i klamką, o odporności EIS30 

- brama do garażu z napędem elektrycznym sterowana pilotem, z otworami napowietrzającymi  

- balustrady klatek schodowych – stalowe, malowane proszkowo na kolor np.  RAL 7024, kotwione do 

żelbetu 

- parapety wewnętrzne w mieszkaniach – aglomarmur gr 3cm 

- wyposażenie wewnętrzne – pokoje, przedpokoje, kuchnie, pomieszczenia w gestii nabywców 

mieszkao 

- dźwig o napędzie hydraulicznym lub elektrycznym przystosowany dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych o 

wysokim standardzie jakościowym urządzenia i wykooczenia 

- hol wejściowy wyposażony w skrzynki na listy 

- drzwiczki wnęk instalacyjnych z płyt MDF (o odporoności pożarowej zgodnie z wytycznymi) 

- kompletna instalacja elektryczna łącznie z gniazdkami i wyłącznikami 

 

 

OCHRONA PRZCIWPOŻAROWA I JEJ WARUNKI 

 

Klasa odporności pożarowej budynku –częśd podziemna w klasie C, częśd nadziemna w klasie C. 

Odpornośd 

ogniowa i stopieo rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane obiektu spełniają wymogi 

Polskich Norm i Prawa Budowlanego 

- warunki ewakuacji budynku – spełnione, przy zastosowaniu oddymiania grawitacyjnego przez klapy 

dymowe i system napowietrzania oraz system oddymiania garażu. Z zespołu komórek lokatorskich 

zapewniono wyjścia ewakuacyjne do przedsionków przeciwpożarowych usytuowanych przy wejściach 

do garażu.  

Budynek wyposażany jest: 

 w instalację wodociągową przeciwpożarową– hydranty DN 33 w garażu 

 oświetlenie awaryjne-ewakuacyjne 

 przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

 instalację przeciwpożarową m.in. system strumieniowego oddymiania garażu 

 w garażu przewidziano rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego 

 zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru –  hydranty na miejskiej sieci wodociągowej 

w 

odległości do 75 m od obiektu. 

 droga pożarowa– zlokalizowana między segmentami z wjazdem od ul. Myśliwskiej i od ul. Przewóz 



 

 

oraz 

zastosowano inne rozwiązania takie jak: 

1. wykorzystania dla jednostek ratowniczo-gaśniczych układu drogi pożarowej o szerokości 4 metrów 
zakooczonej sięgaczem zapewniającym zawrócenie pojazdu z manewrem cofania na odcinku do 30 
metrów,  

2. oznakowania wskazanego układu drogi pożarowej poziomymi i pionowymi znakami oraz wprowadzeniu 
na całej jej długości zakazu parkowania, 

3. ponadstandardowego wydzielenia wszystkich klatek schodowych w poszczególnych segmentach 
budynku,  drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EIS 30 z samozamykaczem, 

4. ponadstandardowego wydzielenia przedsionków przeciwpożarowych w garażu, drzwiami 
przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EIS 30 z samozamykaczem, 

5. ponadstandardowego wydzielenia we wszystkich segmentach pomieszczeo na parterze, usytuowanych 
na drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych na zewnątrz budynku, drzwiami przeciwpożarowymi o 
klasie odporności ogniowej EIS 30 z samozamykaczem, 

6. wyposażenia wszystkich klatek schodowych oraz szybów dźwigów osobowych w samoczynne 
urządzenia do suwania dymu z automatycznym napływem powietrza uzupełniającego do oddymiania, 
wykonane na podstawie dokumentacji uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeo 
przeciwpożarowych, 

7. wyposażenia klatek schodowych i korytarzy we wszystkich segmentach w awaryjne oświetlenie 
ewakuacyjne wykonane w oparciu o Polskie Normy oraz na podstawie projektu branżowego 
uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeo przeciwpożarowych, 

8. wykonania ocieplenia ścian segmentów od strony ich zbliżeo do drogi pożarowej z materiałów 
niepalnych, 

9. nasadzenia pomiędzy segmentami, a drogą pożarową drzew takiego gatunku, aby ich wysokośd z 
uwzględnieniem dokonywanych zabiegów pielęgnacyjnych nie przekraczała 3 metrów, 

10. opracowania dla mieszkaoców procedur postępowania na wypadek powstania pożaru w budynku i 
dostarczeniu ich do każdego mieszkania.  

 
 

 

                                                                 

 


