
OPIS TECHNICZNY
do projektu zmiany sposobu użytkowania budynku o innym przeznaczeniu 

na Zespół Opieki Zdrowotnej
w Głubczycach przy ulicy Sobieskiego 26

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem  inwestycji  jest  zmiana  sposobu  użytkowania  części  parteru  budynku 
szpitala,  zlokalizowanego  w  Głubczycach  przy  ulicy  M.  Skłodowskiej-Curie  26 
dz.nr  1288/2  na  Zespół  Opieki  Zdrowotnej.  Inwestorem  zadania  jest  SPZOZ 
w Głubczycach ul.Skłodowskiej-Curie nr 26. 

2. Podstawa opracowania
- zaświadczenie  o  zgodności  inwestycji  z  miejscowym  planem 

zagospodarowania przestrzennego,
- projekt zagospodarowania terenu 1:500,
- zgoda  Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego  w  Opolu  na 

zmniejszenie  wymaganej  wysokości  pomieszczeń  przeznaczonych  na  pobyt 
ludzi, będącymi pomieszczeniami stałej pracy do wysokości 2,50m; decyzja z 
dnia 17.12.2008 znak sprawy NZ/MK-4324-132/08,

- obowiązujące przepisy prawne i wiedza techniczna. 

3. Lokalizacja i opis stanu istniejącego
Projektowany lokal usytuowany jest w Głubczycach przy ulicy Skłodowskiej-Curie nr 26 
na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako nr 1288/2. Dłuższy bok budynku oraz 
wejście główne skierowane jest wzdłuż ulicy Skłodowskiej-Curie. Obecnie budynek jest 
użytkowany jako szpital,  pomieszczenia, w których projektowany jest ZOZ zajmowane 
były przez stację dializ. 

4. Dane ogólne
Budynek, w którym projektuje się ZOZ posiada całkowite podpiwniczenie, oraz cztery 
kondygnacje  użytkowe.  Na  wyższe  kondygnacje  prowadzą  wydzielone  ciągi 
komunikacyjne.  Dostęp  do  projektowanego  ZOZ-u  zapewniony  będzie  bezpośrednio 
z chodnika przed budynkiem.

Dane liczbowe dla pomieszczeń zajmowanych przez ZOZ:

Powierzchnia zabudowy 313,80m2

Powierzchnia użytkowa 264,00m2

Kubatura 894,30m3

Wysokość kondygnacji netto 2,50m

5. Przeznaczenie i projektowany program użytkowy
W  części  objętej  zmianą  sposobu  użytkowania  zlokalizowane  będą  pomieszczenia 
przychodni  dla  dorosłych  oraz  przychodni  dla  dzieci  zdrowych/chorych  (z  ustalonym 
rozdziałem czasowym przyjęć). 



6. Rozwiązania i wyposażenie instalacyjno-budowlane
Uwaga! Niniejszy projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania nie przewiduje 
zmian  w  konstrukcji  budynku.  Wyburzane  oraz  wznoszone  będą  jedynie  ściany 
działowe, okładziny i instalacje. 

6.1. Ścianki działowe
Ścianki działowe murowane będą z bloczków gazobetonowych na zaprawie klejowej o 
grubościach  12  i  8  cm oraz  z  cegły  ceramicznej  dziurawki  na  zaprawie  cementowo-
wapiennej o grubościach 12 i 6cm.
6.2. Posadzka
Na  stropie  nad  piwnicą  należy  usunąć  istniejące  płytki  ceramiczne,  powierzchnię 
wyrównać  zaprawą  cementową  oraz  wylewką  samopoziomującą.  Posadzkę  należy 
wykończyć  wykładziną  PCW  (typu  Gamrat,  Tarkett)  lub  płytkami  ceramicznymi  – 
materiał powinien być gładki, zmywalny, nienasiąkliwy i odporny na działanie środków 
dezynfekcyjnych.  Na  ścianie  powinien  być  wykonany  cokół  do  wysokości  10cm 
( wywinięcie PCW lub płytki ułożone równo z tynkiem)
6.3. Parapety
Parapety zewnętrzne wykonane z blachy ocynkowanej 0,55mm.
Parapety  wewnętrzne  PCW  wystające  poza  lico  ściany  max.  3cm,  w  gabinetach 
zabiegowych parapet wykonany z płytek ceramicznych równo z licem ściany.
6.4. Okna
Okna wykonane z profili  PCW z szybami termoizolacyjnymi  w kolorze białym.  Okna 
powinny mieć możliwość rozszczelniania. 
6.5. Drzwi
Drzwi wejściowe PCW oszklone szkłem bezpiecznym. 
Drzwi z wiatrołapów do pomieszczeń komunikacja – PCW oszklone - kolor ramy biały. 
Drzwi wewnętrzne do sanitariatów – płytowe oszklone z otworami w dolnej części drzwi 
– kolor biały, drzwi z sanitariatów do komunikacji pełne z okleiną drewnopodobną.
Drzwi do gabinetów lekarskich płytowe pełne drewnopodobnne (np. okleina olcha).
6.6. Okładziny ścian i malowanie
Malowanie  sufitów  i  ścian  emulsyjne  farbami  posiadającymi  aprobatę  techniczną  do 
stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia. Malowanie ścian i sufitów w gabinetach 
zabiegowych  farbami  łatwo  zmywalnymi  i  umożliwiającymi  dezynfekcję  (np.  C/S 
Wallglaze  –  farba  bakteriostatyczna).  Przy  umywalkach  i  zlewozmywakach  należy 
wykonać  fartuchy z  płytek  ceramicznych  do wysokości  1,60m.  W sanitariatach  płytki 
ceramiczne do pełnej wysokości ścian. 
6.7. Grzejniki
Grzejniki płytowe typu Purmo (gładkie i łatwe do czyszczenia) zainstalowane min 12cm 
do podłogi i nie bliżej niż 6cm od ściany, w gabinetach zabiegowych nie bliżej niż 10cm 
wykończonej powierzchni ściany. Instalacje wykonane będą jako kryte. 
6.8. Wentylacja
W  lokalu  ZOZ  wykonana  zostanie  wentylacja  mechaniczna  nawiewno-wywiewna  z 
odzyskiem  ciepła/chłodu.  Pomieszczenia  stałej  pracy  (gabinety  lekarskie  i  recepcje) 
wyposażone będą w klimatyzację. 
Wentylacja  w  sanitariatach  montowana  będzie  wentylacja  mechaniczna  wywiewna 
sprzężona  z włącznikiem oświetlenia. 
6.9. Ślusarka
Ściany korytarzy,  przedsionków wyposażyć  w poręcze np.  HR-6/6c i  dołem w odboje 
TP-15 Acrovyn C/S Polska.
Sanitariaty  dla  niepełnosprawnych   wyposażyć  w  niezbędne  pochwyty  dla 
niepełnosprawnych ( przy muszli i umywalce).



6.10.  Media
Przychodnia  wyposażona  będzie  w  instalację  elektryczną  –  wg  pt.  instalacji 
elektrycznych,  instalację wod-kan wg pt. instalacji sanitarnych, c.o. wg pt. centralnego 
ogrzewania, wentylacja mechaniczna – wg projektu wentylacji mechanicznej. 
Zaopatrzenie w wodę – z istniejącego przyłącza wody,
Zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącego przyłącza energetycznego,
Zaopatrzenie w ciepło – z kotłowni gazowej szpitala.
Odprowadzenie ścieków – do sieci miejskiej. 
 
7. Spis pomieszczeń

Lp Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Opis
P O R A D N I A     D L A     D O R O  S Ł Y C H

1 Wiatrołap 4,40

Posadzka: PCW, cokolik  PCW
Malowanie ścian: emulsyjne + lamperia
Drzwi: PCW z szybami termoizolacyjnymi 
(szkło bezpieczne)
Oświetlenie: naturalne i sztuczne
Wentylacja: naturalna przez przewietrzanie
Dostęp: pomieszczenie dostępne jest dla 
pacjentów dorosłych oraz personelu
Wyposażenie dodatkowe: brak

2 Archiwum 7,90

Posadzka: PCW, cokolik  PCW
Malowanie ścian: emulsyjne + lamperia
Drzwi: płycinowe pełne z otworami w dolnej 
części drzwi – kolor olcha
Oświetlenie: sztuczne
Wentylacja: mechaniczna 
Dostęp: pomieszczenie dostępne jest dla 
personelu
Wyposażenie dodatkowe: 
- regały na kartoteki

3 Recepcja/Rejestracja 15,10

Posadzka: PCW, cokolik  PCW
Malowanie ścian: emulsyjne
Drzwi: płycinowe
Oświetlenie: naturalne i sztuczne
Wentylacja: mechaniczna
Dostęp: pomieszczenie dostępne jest dla 
personelu
Wyposażenie dodatkowe: 
-2 lady recepcyjne,
-2 krzesła
-szafy na kartoteki 

4 Komunikacja 67,60 Posadzka: PCW, cokolik  PCW
Malowanie ścian: emulsyjne + lamperia
Drzwi: PCW z naświetlem
Oświetlenie: naturalne i sztuczne
Wentylacja: mechaniczna
Dostęp: pomieszczenie dostępne jest dla 
pacjentów dorosłych oraz personelu



Wyposażenie dodatkowe: 
-gaśnica proszkowa GX6 -sytuowana w 
skrzynce natynkowej przy drzwiach 
wejściowych,
-poręcze HR-6/6c i dołem w odboje TP-15,
-wieszaki ubraniowe dla pacjentów.

5 Personel: WC męskie 4,20

Posadzka: terakota, 
Okładzina ścian: płytki ceramiczne na pełnej 
wysokości ścian, sufit malowany emulsyjnie, 
Drzwi: płycinowe oszklone z otworami w 
dolnej części drzwi dla dopływu powietrza,
Oświetlenie: sztuczne
Wentylacja: mechaniczna wywiewna
Dostęp: pomieszczenie dostępne jest dla 
personelu,
Wyposażenie dodatkowe: 
-umywalka,
-muszla ustępowa,
-pojemnik z mydłem w płynie,
-pojemnik z ręcznikami jednorazowego 
użytku,
-pojemnik na papier toaletowy,
-śmietnik na odpady komunalne.

6 Personel: WC damskie 2,90

Posadzka: terakota, 
Okładzina ścian: płytki ceramiczne na pełnej 
wysokości ścian, sufit malowany emulsyjnie,
Drzwi: płycinowe oszklone z otworami w 
dolnej części drzwi dla dopływu powietrza,
Oświetlenie: sztuczne,
Wentylacja: mechaniczna wywiewna,
Dostęp: pomieszczenie dostępne jest dla 
personelu, 
Wyposażenie dodatkowe: 
-umywalka,
-muszla ustępowa,
-pojemnik z mydłem w płynie,
-pojemnik z ręcznikami jednorazowego 
użytku,
-pojemnik na papier toaletowy,
-śmietnik na odpady komunalne.

7 Gabinet zabiegowy 16,20 Posadzka: PCW, cokolik  PCW
Malowanie ścian: CS Wallglaze
Drzwi: płycinowe
Oświetlenie: naturalne i sztuczne
Wentylacja: grawitacyjna
Dostęp: pomieszczenie dostępne jest dla 
pacjentów dorosłych oraz personelu
Wyposażenie dodatkowe:
-stół do badania ogólnolekarskiego,
-lodówka



-lampa bakteriobójcza,
-biurko,
-2 krzesła,
-szafka na leki,
-umywalka i zlewozmywak z ciepłą i zimną 
wodą,
-śmietnik na odpady komunalne i odpady z 
działalności medycznej,
-autoklaw/sterylizator niskotemperaturowy.

8 Gabinet lekarski – 13,60

Posadzka: PCW, cokolik  PCW
Malowanie ścian: emulsyjne + fartuch z 
płytek ceramicznych na wysokość 1,60m 
przy umywalce
Drzwi: płycinowe pełne
Oświetlenie: naturalne i sztuczne
Wentylacja: mechaniczna
Dostęp: pomieszczenie dostępne jest dla 
pacjentów dorosłych oraz personelu
Wyposażenie dodatkowe: 
-stół do badania ogólnolekarskiego(kozetka),
-waga medyczna,
-biurko,
-2 krzesła,
-lampa bakteriobójcza,
-szafka stojąca,
-umywalka z ciepłą i zimną wodą,
-śmietnik na odpady komunalne i odpady z 
działalności medycznej.

9 Gabinet lekarski – 13,00

Posadzka: PCW, cokolik  PCW
Malowanie ścian: emulsyjne + fartuch z 
płytek ceramicznych na wysokość 1,60m 
przy umywalce
Drzwi: płycinowe pełne
Oświetlenie: naturalne i sztuczne
Wentylacja: mechaniczna
Dostęp: pomieszczenie dostępne jest dla 
pacjentów dorosłych oraz personelu
Wyposażenie dodatkowe: 
-stół do badania ogólnolekarskiego(kozetka),
-waga medyczna,
-biurko,
-2 krzesła,
-lampa bakteriobójcza,
-szafka stojąca,
-umywalka z ciepłą i zimną wodą,
-śmietnik na odpady komunalne i odpady z 
działalności medycznej.

10 Gabinet lekarski – 12,60 Posadzka: PCW, cokolik  PCW
Malowanie ścian: emulsyjne + fartuch z 
płytek ceramicznych na wysokość 1,60m 



przy umywalce
Drzwi: płycinowe pełne
Oświetlenie: naturalne i sztuczne
Wentylacja: mechaniczna
Dostęp: pomieszczenie dostępne jest dla 
pacjentów dorosłych oraz personelu
Wyposażenie dodatkowe: 
-stół do badania ogólnolekarskiego(kozetka),
-waga medyczna,
-biurko,
-2 krzesła,
-lampa bakteriobójcza,
-szafka stojąca,
-umywalka z ciepłą i zimną wodą,
-śmietnik na odpady komunalne i odpady z 
działalności medycznej.

11 Pacjenci: WC męskie 2,40

Posadzka: terakota, 
Okładzina ścian: płytki ceramiczne na pełnej 
wysokości ścian, sufit malowany emulsyjnie, 
Drzwi: płycinowe oszklone z otworami w 
dolnej części drzwi dla dopływu powietrza,
Oświetlenie: sztuczne
Wentylacja: mechaniczna wywiewna
Dostęp: pomieszczenie dostępne jest dla 
personelu,
Wyposażenie dodatkowe: 
-umywalka,
-muszla ustępowa,
-pojemnik z mydłem w płynie,
-pojemnik z ręcznikami jednorazowego 
użytku,
-pojemnik na papier toaletowy,
-śmietnik na odpady komunalne.

12 Pacjenci:  WC damskie  i 
dla niepełnosprawnych 

4,20 Posadzka: terakota, 
Okładzina ścian: płytki ceramiczne na pełnej 
wysokości ścian, sufit malowany emulsyjnie,
Drzwi: płycinowe oszklone,
Oświetlenie: sztuczne,
Wentylacja: mechaniczna wywiewna,
Dostęp: pomieszczenie dostępne jest dla 
personelu, 
Wyposażenie dodatkowe: 
-umywalka z pochwytami dla 
niepełnosprawnych,
-muszla ustępowa z pochwytami dla 
niepełnosprawnych,
-wpust podłogowy ze złączką do węża,
-pojemnik z mydłem w płynie,
-pojemnik z ręcznikami jednorazowego 
użytku,



-pojemnik na papier toaletowy,
-śmietnik na odpady komunalne.

13 Gabinet lekarski – 12,20

Posadzka: PCW, cokolik  PCW
Malowanie ścian: emulsyjne + fartuch z 
płytek ceramicznych na wysokość 1,60m 
przy umywalce
Drzwi: płycinowe pełne
Oświetlenie: naturalne i sztuczne
Wentylacja: mechaniczna
Dostęp: pomieszczenie dostępne jest dla 
pacjentów dorosłych oraz personelu
Wyposażenie dodatkowe: 
-stół do badania ogólnolekarskiego(kozetka),
-waga medyczna,
-biurko,
-2 krzesła,
-lampa bakteriobójcza,
-szafka stojąca
-umywalka z ciepłą i zimną wodą
-śmietnik na odpady komunalne i odpady z 
działalności medycznej.

P O R A D N I A     D L A     D Z I E C I   C H O R Y C H  /  Z D R O W Y C H  

14 Wiatrołap/wózkownia 10,40

Posadzka: PCW, cokolik  PCW
Malowanie ścian: emulsyjne + lamperia
Drzwi: PCW z szybami termoizolacyjnymi 
(szkło bezpieczne)
Oświetlenie: naturalne i sztuczne
Wentylacja: naturalna
Dostęp: pomieszczenie dostępne jest dla 
pacjentów oraz personelu.

15 Recepcja/Rejestracja 16,40

Posadzka: PCW, cokolik  PCW
Malowanie ścian: emulsyjne
Drzwi: płycinowe
Oświetlenie: naturalne i sztuczne
Wentylacja: mechaniczna
Dostęp: pomieszczenie dostępne jest dla 
personelu
Wyposażenie dodatkowe: 
-2 lady recepcyjne,
-2 krzesła
-szafy na kartoteki.

16 Poczekalnia 26,10 Posadzka: PCW, cokolik  PCW
Malowanie ścian: emulsyjne + lamperia
Drzwi: PCW z naświetlem (szkło 
bezpieczne)
Oświetlenie: naturalne i sztuczne
Wentylacja: mechaniczna
Dostęp: pomieszczenie dostępne jest dla 
pacjentów dorosłych oraz personelu
Wyposażenie dodatkowe: 



-gaśnica proszkowa GX6 -sytuowana w 
skrzynce natynkowej przy drzwiach 
wejściowych,
-poręcze HR-6/6c i dołem w odboje TP-15,
-wieszaki ubraniowe dla pacjentów.

17 Pacjenci:  WC  damskie 
i dla niepełnosprawnych 3,90

Posadzka: terakota, 
Okładzina ścian: płytki ceramiczne na pełnej 
wysokości ścian, malowany emulsyjnie,
Drzwi: płycinowe oszklone,
Oświetlenie: sztuczne,
Wentylacja: mechaniczna
Dostęp: pomieszczenie dostępne jest dla 
pacjentów oraz dla osób niepełnosprawnych.
Wyposażenie dodatkowe: 
-wpust stropowy ze złączką do węża,
-umywalka z pochwytami dla 
niepełnosprawnych,
-muszla ustępowa z pochwytami dla 
niepełnosprawnych,
-pojemnik z mydłem w płynie,
-pojemnik z ręcznikami jednorazowego 
użytku,
-pojemnik na papier toaletowy,
-śmietnik na odpady komunalne.

18 Pacjenci: WC męskie 2,40

Posadzka: terakota, 
Okładzina ścian: płytki ceramiczne na pełnej 
wysokości ścian, sufit malowany emulsyjnie,
Drzwi: płycinowe oszklone z otworami w 
dolnej części drzwi dla dopływu powietrza,
Oświetlenie: sztuczne
Wentylacja: mechaniczna
Dostęp: pomieszczenie dostępne jest dla 
pacjentów,
Wyposażenie dodatkowe: 
-umywalka,
-muszla ustępowa,
-pojemnik z mydłem w płynie,
-pojemnik z ręcznikami jednorazowego 
użytku,
-pojemnik na papier toaletowy,
-śmietnik na odpady komunalne.

19 Gabinet lekarski 12,40 Posadzka: PCW, cokolik  PCW
Malowanie ścian: emulsyjne + fartuch z 
płytek ceramicznych na wysokość 1,60m 
przy umywalce
Drzwi: płycinowe pełne
Oświetlenie: naturalne i sztuczne
Wentylacja: mechaniczna
Dostęp: pomieszczenie dostępne jest dla 
pacjentów dorosłych oraz personelu



Wyposażenie dodatkowe: 
-stół do badania ogólnolekarskiego(kozetka),
-stół do badania niemowląt,
-waga medyczna,
-biurko,
-2 krzesła,
-lampa bakteriobójcza,
-szafka stojąca
-umywalka z ciepłą i zimną wodą
-śmietnik na odpady komunalne i odpady z 
działalności medycznej.

20

Gabinet 
przygotowawczo-
zabiegowy/pokój 
szczepień

16,10

Posadzka: PCW, cokolik  PCW
Malowanie ścian: CS Wallglase
Drzwi: PCW z szybami termoizolacyjnymi i 
naświetlem
Oświetlenie: naturalne i sztuczne
Wentylacja: grawitacyjna
Dostęp: pomieszczenie dostępne jest dla 
pacjentów oraz personelu
Wyposażenie dodatkowe:
-stół do badania ogólnolekarskiego,
-stół do badania niemowląt,
-lodówka
-lampa bakteriobójcza,
-biurko,
-2 krzesła,
-szafka na leki,
-umywalka i zlewozmywak z ciepłą i zimną 
wodą,
-śmietnik na odpady komunalne i odpady z 
działalności medycznej,
-autoklaw/sterylizator niskotemperaturowy.

Projektowany  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  korzystać  będzie  z  szatni,  pokoju  śniadań, 
brudownika  oraz  pomieszczenia  na  odpady  medyczne  –  pomieszczeń  istniejących  w 
budynku szpitala.

8. Wpływ na środowisko

8.1.Woda ścieki sanitarne
Woda  do celów związanych  z  działalnością  placówki  pobierana  będzie  z  istniejącego 
przyłącza wodociągowego. 
Ścieki odprowadzone zostaną do sieci sanitarnej miejskiej poprzez istniejące przyłącze z 
rur żeliwnych.
Woda  deszczowa odprowadzona  zostanie  za  pośrednictwem  istniejącego  przyłącza 
wykonanego z rur żeliwnych do sieci deszczowej miejskiej. 



8.2.Zanieczyszczenia gazowe i pyłowe
Przewiduje się ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej  wody użytkowej - gazowe z 

istniejącej kotłowni gazowej – bez zmian.

8.3.Odpady stałe
 Odpady komunalne  wywożone  są  na  wysypisko  miejskie  zgodnie  z  umową  zawartą 
między SPZOZ a Usługami Komunalnymi.
Odpady  z  działalności  medycznej  do  momentu  wywiezienia  do  spalarni  odpadów 
przechowywane  będą  w  przeznaczonym  do  tego  celu  pomieszczeniu  piwnicznym 
zaopatrzonym w odpowiedni pojemnik.

9. Ochrona przeciwpożarowa
Kategoria zagrożenia ludzi – ZL II.
Klasa odporności ogniowej – B.

-  Wymagany  następujący  sprzęt  gaśniczy:  gasnica  GX6  –  montowane  w  skrzynkach 
natynkowych przy drzwiach wejściowych.

      - Hydranty - zewnętrzny φ80 na sieci wodnej na przy ul.M. Skłodowskiej-Curie.
- Sygnalizacja: - światła ewakuacyjne (wewnątrz lokalu).
Oznakowanie ewakuacyjne – wymagane.
Instalacja odgromowa – wymagana.
Dojazd wozów bojowych PSP – bezpośrednio z ulicy M. Skłodowskiej-Curie.
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