
OPIS  DO  PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU 
 
1. PODSTAWA  OPRACOWANIA. 

 
• Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Prezydenta Miasta Ostrowca Św. z dn. 

29.06.2017r. znak WPR-I.6730.109.2017.AK, 

• Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r, poz. 1422), 

• Polskie Normy, 

• Uzgodnienia z Inwestorem, 

• Wizja  lokalna  terenu  oraz  pomiary  uzupełniające  wykonane we  własnym  zakresie. 

 
2. PRZEDMIOT  INWESTYCJI. 

 
2.1. Nazwa inwestycji. 
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku sali gimnastycznej wraz z instalacjami 
wewnętrznymi (wod.-kan., c.o., eN, wentylacji mechanicznej). 

Projektowany budynek będzie pełnił funkcje oświaty i będzie przeznaczony do obsługi 
istniejącego budynku szkoły podstawowej. Budynek będzie usytuowany od strony                     
południowo-zachodniej istniejącego budynku szkoły podstawowej. Zaprojektowano budynek                                           
o 3 kondygnacjach nadziemnych (w tym poddasze użytkowe), który będzie wkomponowany w 
istniejącą na działce architekturę. 
 
2.2. Adres inwestycji. 
 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr ewid. 8/1, 8/2, 240,8                            
(obr. 12, ark. 3) położonych przy ul. Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
 
2.3. Inwestor.  
 

Inwestorem jest p. Kinga Wnuk zam. ul. Sienkiewicza 65, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. 
 

3. OPIS  ISTNIEJĄCEGO  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU. 

 
3.1. Lokalizacja, topografia, zagospodarowanie. 
 

Teren inwestycji obejmujący działki nr ewid. 8/1, 8/2, 240,8 posiada nieregularny kształt i jest 
mało zróżnicowany pod względem wysokościowym. Rzędne terenu zawierają się w przedziale 
195,50-195,90m. n.p.m. Teren w chwili obecnej jest zabudowany istniejącym zespołem szkół 
(prywatne przedszkole oraz prywatna szkoła podstawowa) zlokalizowanym w północno-
wschodniej części. Dodatkowo na działce znajduje się budynek magazynowy zlokalizowany w 
południowo-zachodniej części dz. nr ewid. 8/1.  

Działka posiada urządzone dojścia/place z kostki betonowej barwionej. Poza terenem 
zabudowanym oraz powierzchniami utwardzonymi pozostała część działki jest niezabudowana i 
stanowi tereny zielone zakrzewione i zadrzewione. Teren inwestycji posiada ogrodzenie trwałe. 

 
 

 



3.2. Infrastruktura. 
 

W obrębie istniejącej zabudowy znajduje się następujące uzbrojenie terenu: sieć 
wodociągowa, sieć energetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć ciepłownicza, sieć 
telekomunikacyjna. Na działce w obrębie terenu przeznaczonego pod budowę przedmiotowego 
budynku znajduje się fragment sieci kanalizacji sanitarnej przeznaczony do likwidacji. Teren 
planowanej inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej tj. ul. Sienkiewicza (droga gminna) przez 
wewnętrzne drogi dojazdowe (wewnątrzosiedlowe). 
 
3.3. Zieleń istniejąca. 
 
Na terenie działki występuje zieleń niska (trawa), średnia (krzewy) oraz pojedyncze drzewa. 
 
4. PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU. 

 

4.1. Lokalizacja obiektu. 
 
Projektowany budynek Sali gimnastycznej o wymiarach 26,25m x 17,02m został usytuowany 
bezpośrednio przy południowo-zachodniej  elewacji istniejącego budynku szkoły podstawowej w 
następujących odległościach od granic działki: 

• od południowo-zachodniej granicy działki w odległości 19,35m, 

• od południowo-wschodniej granicy działki w odległości od 9,90m do 10,94m, 

• od północno-zachodniej granicy działki w odległości od 55,93m do 59,73m, 
 

Szczegółowe zagospodarowanie otoczenia planowanej inwestycji zgodnie z projektem 
zagospodarowania działki rys. nr Z-01 w skali 1:500. Teren inwestycji został oznaczony w części 
graficznej opracowania literami A-L. Wejście główne do budynku jest usytuowane od strony 
południowo-wschodniej (wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych poprzez 
zaprojektowaną pochylnię). Dodatkowo zaprojektowano wejście służące jako wyjście ewakuacyjne 
zlokalizowane w południowo-zachodnim narożu budynku. 
 
4.2. Projektowane ukształtowanie terenu. 
 

Ukształtowanie terenu działki nie ulegnie zmianie. Budowa i kształt terenu po zrealizowaniu 
inwestycji nie zakłóci stosunków wodnych na działkach sąsiednich oraz drogach. 
 
4.3. Warunki nasłonecznienia terenu. 
 
Teren inwestycji nie jest osłonięty żadnymi przesłaniającymi obiektami kubaturowymi. 
 
4.4. Układ komunikacyjny. 

 
4.4.1. Powierzchnie utwardzone. 

 

• Działka posiada dojścia, dojazdy i place utwardzone. Nawierzchnie utwardzone                       
żwirowo-gruntowe są przeznaczone częściowo do likwidacji (w ich miejscu projektuje się 
utwardzenie z kostki brukowej). Nawierzchnie istniejące z kostki brukowej o powierzchni 
~244,0m2  pozostają bez zmian:  

• Powierzchnie utwardzone projektowane obejmują wykonanie: 
- dojścia przeznaczonego dla ruchu pieszego do głównego wejścia projektowanego budynku o 
powierzchni ~110,0m2 z kostki betonowej barwionej na podsypce piaskowej (wzdłuż 



południowo-wschodniej elewacji istniejącego budynku szkoły oraz projektowanego budynku 
sali gimnastycznej), 
- placu z miejscami parkingowymi o powierzchni ~555,0m2 z kostki betonowej barwionej na 
podsypce układane na podbudowie z kruszywa kamiennego (0/63,0mm gr.15cm + 0/31,5mm 
gr.10cm) i gruncie stabilizowanym cementem (RM=1,5MPa gr. 10,0cm)  (powierzchnia dróg i 
placów 1216,10m2), 

 
4.4.2. Miejsca postojowe. 

 
Na terenie inwestycji zaprojektowano 5 miejsc postojowych. 4 miejsca o wymiarach 2,5x5,0m 

usytuowano na placu utwardzonym pod stronie zachodniej istniejącego budynku przedszkola. 1 
miejsce dla osoby niepełnosprawnej o wymiarach 3,6x5,0m zaprojektowano bezpośrednio przy 
zachodniej elewacji istniejącego budynku przedszkola. Wszystkie miejsca zostały usytuowane w 
normatywnych odległościach od zabudowań oraz granic działki. 

 
UWAGA: ilość wymaganych miejsc postojowych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów 
przyjęto na podstawie krajowych przepisów urbanistycznych – załącznik z dn. 08.03.2010r oraz na 
podstawie literatury „Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego” Peter Neufert, 
wyd. Arkady) 

 na 100 zatrudnionych (użytkowników stałych) w szkole należy zapewnić 10-20 miejsc  
postojowych, 

 na 100 uczniów w szkole należy zapewnić 2-6 miejsc postojowych, 
 

Oszacowano następującą liczbę użytkowników: 

• Uczniowie (szkoła podstawowa + przedszkole) – 100 (wymaga ilość miejsc 2-6), 

• Zatrudniony personel – 12 (wymaga ilość miejsc 2-3). 
Łącznie wymagana liczba miejsc postojowych wynosi min. 4-9. 

 
Projektowany budynek sali gimnastycznej nie zwiększa zapotrzebowania na miejsca postojowe. 

Dowóz dzieci do szkoły, będzie odbywał się na obowiązujących dotychczas zasadach (istniejącą 
wewnętrzną drogą osiedlową umożliwiającą bezpieczne zatrzymanie i pozostawienie dziecka).                         
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że zaprojektowana ilość miejsc postojowych                 
(4 miejsca + 1 miejsce dla os. niepełnospr.) zapewnia zaspokojenie potrzeb parkingowych dla 
użytkowników przedmiotowego „zespołu edukacyjnego”. 
 

4.4.3. Obsługa komunikacyjna. 
 

Działka posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Sienkiewicza) poprzez drogę wewnętrzną 
osiedlową. Obsługa piesza i kołowa w/w drogą – bez zmian. 

 
4.5. Uzbrojenie terenu. 
 

• sieć wodociągowa – budynek nie wymaga wykonania przyłącza wodociągowego; zasilanie w 
wodę z istniejącego budynku szkoły, 

• sieć kanalizacyjna – przyłącze kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku  według 
odrębnego opracowania projektowego; przykanalik sanitarny do projektowanej na działce 
studni rewizyjnej wg. projektu instalacji sanitarnych zamieszczonego w dalszej części 
przedmiotowego opracowania, 

• sieć energetyczna – budynek nie wymaga wykonania przyłącza energii elektrycznej; zasilanie w 
energię elektryczną z istniejącego budynku szkoły, 

• sieć ciepłownicza – budynek nie wymaga wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej; zasilanie 
c.o. z istniejącej kotłowni w budynku przedszkola, 



• sieć telekomunikacyjna – przedmiotowa inwestycja nie wymaga wykonania przyłącza 
telekomunikacyjnego. 

 
4.6. Ogrodzenie terenu. 

 
Teren inwestycji posiada istniejące ogrodzenie. 
 

4.7. Dodatkowe elementy zagospodarowania terenu (elementy małej architektury). 
 

Na terenie objętym opracowaniem planowana jest budowa boiska szkolnego o powierzchni 
615,0m2 (według odrębnego zgłoszenia). 
 
4.8. Powierzchnia biologicznie czynna. 
 

Poza powierzchnią zabudowaną i utwardzoną pozostała część terenu będzie stanowiła 
powierzchnię biologicznie czynną. Projektuje się zieleń rekreacyjną niską (trawa) oraz średnio 
wysoką (krzewy). Powierzchnię biologicznie czynną, która będzie gospodarowana należy obsiać 
trawą sportową o podwyższonej odporności na wycieranie.  

Projektowana inwestycja wymaga dokonania wycinki 5 istniejących drzew na zasadach 
obowiązujących w gminie. Teren inwestycji nie jest objęty żadną z form ochrony przyrody. 
 
5. ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  CZĘŚCI  ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI. 

   

Poszczególne części zagospodarowania terenu Pow. zabudowy [m2] Udział [%] 

Istniejące budynki 1049,00 16,92 

Proj. budynek 433,20 6,99 

Istniejące schody/tarasy/pochylnie 86,90 1,40 

Projektowane schody/tarasy/pochylnie 26,10 0,42 

Istniejące powierzchnie utwardzone 244,00 3,93 

Projektowane powierzchnie utwardzone 665,00 10,73 

Proj. boisko szkolne (wg. odrębnego zgłoszenia) 615,00 9,92 

Powierzchnia biologicznie czynna 3080,80 49,69 

RAZEM: 6200,00 100,00 

 
6. DODATKOWE  DANE  DLA  DZIAŁKI. 

• działki nie są wpisane do rejestru zabytków, 

• działki, na których będzie realizowana przedmiotowa inwestycja znajdują się w obszarze o 
funkcji mieszkaniowo-usługowej, 

• działka nr ewid. 240/8 stanowi użytek „B” – tereny mieszkaniowe; działki nr ewid. 8/1, 8/2 
stanowią użytek „Bi” – inne tereny zabudowane, wyłączone z klasyfikacji gruntów, 
przeznaczone do zainwestowania, 

• terenu przedmiotowej inwestycji nie dotyczą ograniczenia, dopuszczenia, zakazy i nakazy 
dotyczące potrzeb ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dóbr kultury współczesnej, 

• działek nie dotyczą ograniczenia dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach 
górniczych, na terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych,  

• przedmiotowa inwestycja nie zakłóca stosunków wodnych na działkach sąsiednich. 
 
 
 
 



7. DANE  OKREŚLAJĄCE  WPŁYW  EKSPLOATACJI  GÓRNICZEJ. 

 
Przedmiotowy teren inwestycji nie znajduje się na obszarze wpływu eksploatacji górniczej, a 

także w granicach terenu górniczego. W związku z powyższym niniejszy obiekt nie jest 
przystosowany do posadowienia na terenach szkód górniczych. 
 
8. DANE  O  CHARAKTERZE  I  CECHACH  ISTNIEJĄCYCH  I  PRZEWIDYWANYCH  ZAGROŻEŃ DLA  

ŚRODOWISKA  ORAZ  HIGIENY  I  ZDROWIA  UŻYTKOWNIKÓW. 

 
W trakcie realizacji budowy na przedmiotowym obiekcie występują ogólne zagrożenia 

wszystkich stanowisk pracy związanych z wykonywaniem poszczególnego zakresu robót 
ogólnobudowlanych.  

Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej 
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód gruntowych i podziemnych. Charakter użytkowania 
przedmiotowego obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza 
powierzchnią zabudowaną. Planowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji znacząco 
oddziałujących na środowisko określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie 
określenia przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko. Ponadto planowana inwestycja jest poza zasięgiem istniejących  i  projektowanych  
obszarów  Natura  2000. 
 
9. ANALIZA  WYTYCZNYCH  NAKŁADANYCH  PRZEZ  DECYZJĘ O WARUNKACH ZABUDOWY. 

 

Stan wymagany Stan projektowany TAK/NIE 
Nieprzekraczalna linia zabudowy  

- odstąpiono od wyznaczenia linii 

zabudowy 

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

Powierzchnia zabudowy 15-35% 
Powierzchnia przeznaczona pod 

zabudowę wynosi 23,91% 
warunek spełniony 

Powierzchnia biologicznie czynna min. 

25% 

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 

49,69% 
warunek spełniony 

Towarzyszące zagospodarowanie terenu 

(dojścia, dojazdy, place utwardzone, 

tarasy) max. 57% 

Powierzchnia przeznaczona pod 

towarzyszące zagospodarowanie terenu 

wynosi 26,40% 

warunek spełniony 

Szerokość elewacji frontowej 19,0-38,0m 
Elewacja frontowa projektowanego 

budynku wynosi 26,25m 
warunek spełniony 

Wysokość do okapu 4,0-9,0m 
Wysokość do okapu projektowanego 

budynku wynosi 7,65m 
warunek spełniony 

Wysokość do kalenicy 6,0-15,0m 
Wysokość do kalenicy projektowanego 

budynku wynosi 14,52m 
warunek spełniony 

Kalenica główna w kierunku 

prostopadłym/ równoległym w stosunku 

do jednej z granic terenu inwestycji 

Kalenica główna zaprojektowana w 

kierunku prostopadłym do północno-

wschodniej granicy działki w nawiązaniu 

do istniejącego budynku szkoły 

warunek spełniony 

Dach wielospadowy (w tym 

dwuspadowy) o kącie nachylenia połaci 

15-45° 

Zaprojektowany dach dwuspadowy o 

kącie nachylenia połaci wynoszącym 35° 
warunek spełniony 

 



10. UWAGI  KOŃCOWE. 

 

• wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod 
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robót, 

• użyte  do  budowy  materiały  budowlane  oraz  elementy  prefabrykowane powinny  posiadać  
wymagane  atesty  i  Aprobaty  Techniczne  ITB,  znak  B  dopuszczający  do  obrotu  
materiałami  budowlanymi,  pozytywną  ocenę  higieniczną  wydaną  przez  Państwowy  Zakład  
Higieny  oraz  spełniać odpowiednie  normy, 

• o wszelkich niejasnościach lub w sprawach nie objętych przedmiotowym opracowaniem należy 
informować nadzór autorski w celu uniknięcia błędów w wykonaniu lub zastosowaniu 
rozwiązań zamiennych, 
 

Projektował: 
mgr inż. arch. Jarosław Kawiński 

nr upr. SW 1/2003 
 

Sprawdził: 
mgr inż. arch. Zbigniew Doktór 

nr upr. 227/KL/72 
  



INFORMACJA  DOTYCZĄCA  OKREŚLENIA  OBSZARU  ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

  
Nazwa 
obiektu: 

Budowa budynku sali gimnastycznej 
wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod.-kan., c.o., eN, wentylacji mechanicznej) 

 

Adres obiektu: dz. nr ewid. 8/1, 8/2, 240/8 (obr. 12, ark. 3) 
ul. Sienkiewicza, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

 

Kat. obiektu: IX – budynki kultury, nauki i oświaty 
 

Inwestor: Kinga Wnuk 
ul. Sienkiewicza 65, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

 
ZAKRES 

ANALIZOWANEGO 
ODDZIAŁYWANIA 

PODSTAWA PRAWNA INFORMACJA O 
ODDZIAŁYWANIU 

UWAGI 

Usytuowanie 
obiektu 

względem 
granic 

Dz. U. z 2015r poz. 1422 
§12 §272 

brak Usytuowanie obiektu nie powoduje 
ograniczenia możliwości zabudowy na 

działkach sąsiednich 

Przesłanianie Dz. U. z 2015r poz. 1422 
§13.1 

brak Usytuowanie budynku nie powoduje 
przesłaniania innych obiektów na działkach 

sąsiednich 

Nasłonecznienie i 
zacienianie 

Dz. U. z 2015r poz. 1422 
§60.1 

brak Usytuowanie budynku nie powoduje 
zacieniania innych obiektów na działkach 

sąsiednich 

Miejsca 
gromadzenia 

odpadów stałych 

Dz. U. z 2015r poz. 1422 
§23 

brak Projektowane usytuowanie pojemników na 
śmieci nie ogranicza możliwości zabudowy 

działek sąsiednich 

Miejsca  
postojowe 

Dz. U. z 2015r poz. 1422 
§19, §20 

brak Projektowane usytuowanie parkingu na 4 
miejsca postojowe nie powoduje 

ograniczenia możliwości zabudowy na 
działkach sąsiednich 

Usytuowanie 
budynku z uwagi 

na bezpieczeństwo 
pożarowe 

Dz. U. z 2015r, poz. 
1422 §272 

brak Usytuowanie obiektu nie powoduje 
ograniczenia możliwości zabudowy na 

działkach sąsiednich ze względu na 
bezpieczeństwo pożarowe 

Emisja hałasu Dz. U. z 2014r poz. 112, brak Wartość emitowanego hałasu podczas 
eksploatacji nie przekroczy dopuszczalnych 
standardów jakości środowiska w zakresie 
hałasu oraz nie spowoduje przekroczenia 
tej wielkości poza teren działki Inwestora 

 
 Projektowana inwestycja nie oddziałuje na działki sąsiednie. Ponadto przedmiotowa inwestycja nie 
powoduje nadmiernej emisji hałasu, drgań i promieniowania. Inwestycja nie zakłóca stosunków wodnych 
na działkach sąsiednich. 

Projektował: 
mgr inż. arch. Jarosław Kawiński 

nr upr. SW 1/2003  
 

Sprawdził: 
mgr inż. arch. Zbigniew Doktór 

nr upr. 227/KL/72 
 
 

 
 



INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA 
 

Nazwa obiektu: Budowa budynku sali gimnastycznej 

wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod.-kan., c.o., eN, wentylacji mechanicznej) 

 

Adres obiektu: dz. nr ewid. 8/1, 8/2, 240/8 (obr. 12, ark. 3) 
ul. Sienkiewicza, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

 

Inwestor: Kinga Wnuk 
ul. Sienkiewicza 65, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

 
1. PODSTAWA  OPRACOWANIA. 
 

• Projekt budowlany przedmiotowego obiektu, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa            
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   Dz. U. nr 120 poz. 1126           
z dnia 23 czerwca 2003r, 

 

2. ZAKRES  ROBÓT  DLA  CAŁEGO  ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO  ORAZ  KOLEJNOŚĆ   
REALIZACJI  POSZCZEGÓLNYCH  OBIEKTÓW. 

 
Zakres przedmiotowego zamierzenia budowlanego: 

• zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodzenie, 

• budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu budowlanego, 

• przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

• uporządkowanie terenu działki, 
 

Nie przewiduje się etapowania planowanej inwestycji. Obiekt będzie stanowił jedno zadanie 
inwestycyjne, a zakładana kolejność robót wygląda następująco: 

• przygotowanie placu budowy w tym ogrodzenie, wydzielenie węzła betoniarskiego, 
ciesielskiego, zbrojarskiego, wydzielenie placów składowych materiałów masowych, 
podręcznych magazynów budowy, baraku socjalnego pracowników, 

• wykonanie zasilania placu budowy w wodę i energię, 

• budowa budynku sali gimnastycznej, 

• uporządkowanie terenu działki po robotach budowlanych, 
 
3. WYKAZ  ISTNIEJĄCYCH  OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH. 

 
Teren inwestycji obejmujący działki nr ewid. 8/1, 8/2, 240,8 jest zabudowany istniejącym 

zespołem szkół (prywatne przedszkole oraz prywatna szkoła podstawowa) zlokalizowanym w 
północno-wschodniej części. Dodatkowo na działce znajduje się budynek magazynowy 
zlokalizowany w południowo-zachodniej części dz. nr ewid. 8/1. Teren inwestycji posiada 
ogrodzenie trwałe. 
 
4. WSKAZANIE  ELEMENTÓW  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI  LUB  TERENU,  KTÓRE MOGĄ  

STWARZAĆ  ZAGROŻENIE  BEZPIECZEŃSTWA  I  ZDROWIA  LUDZI. 

 
W ramach inwestycji polegającej na budowie budynku sali gimnastycznej nie przewiduje się 

elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać szczególne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 



5. WSKAZANIE  DOTYCZĄCE  PRZEWIDYWANYCH  ZAGROŻEŃ  WYSTĘPUJĄCYCH  PODCZAS  
REALIZACJI  ROBÓT  BUDOWLANYCH. 

 

• w  trakcie  realizacji  robót  ziemnych występuje zagrożenie związane z narażeniem 
pracowników wykonujących roboty  budowlane  na  przysypanie  ziemią  z  wykopu, 

• w trakcie realizacji robót zbrojarskich występuje zagrożenie związane ze zranieniem 
pracownika przez ostre krawędzie, 

• w trakcie realizacji robót prowadzonych na wysokości występuje zagrożenie związane z 
upadkiem pracownika z wysokości, brak balustrad zabezpieczających przy podestach 
roboczych rusztowania, brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, 

• w trakcie realizacji robót ciesielskich i dekarskich występuje zagrożenie związane z uderzeniem 
spadającym przedmiotem z wysokości, 

• w trakcie robót instalatorskich występuje ryzyko związane z ryzykiem porażenia prądem, 

• możliwość porażenia przy użytkowaniu różnego rodzaju urządzeń i narzędzi zasilanych prądem 
elektrycznym, 

• urazy podczas transportu i rozładunku na placu budowy materiałów zarówno przez dźwigi jak i 
samochody samowyładowcze, 

• montaż, demontaż i eksploatacja rusztowań powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 
producenta lub projektem indywidualnym, 

• osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań powinny posiadać wymagane 
uprawnienia, 

• emisja hałasu podczas zagęszczania, cięcia piłą spalinową, 
 
Ponadto na przedmiotowym obiekcie występują ogólne zagrożenia wszystkich stanowisk pracy 
związanych z wykonywaniem poszczególnego zakresu robót ogólnobudowlanych. 
 
6. WSKAZANIE  SPOSOBU  PROWADZENIA  INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW  PRZED  

PRZYSTĄPIENIEM  DO  REALIZACJI  ROBÓT  SZCZEGÓLNIE  NIEBEZPIECZNYCH. 

 
Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach 
okresowych szkoleń BHP zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto bezpośrednio przed 
przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić 
indywidualny instruktaż polegający na: 

• określeniu bezpiecznego sposobu wykonywania prac, 

• szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas realizacji 
robót, 

• przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub 
zdrowia, 

 
7. WSKAZANIE  ŚRODKÓW  TECHNICZNYCH  I  ORGANIZACYJNYCH,  ZAPOBIEGAJĄCYCH  

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM  Z  PROWADZONYCH  ROBÓT  BUDOWLANYCH. 

 

• przed dopuszczeniem pracowników do robót wykonawca zobowiązany jest zaopatrzyć  
pracowników w odzież  roboczą  i ochronną,  zgodnie z obowiązującymi  przepisami  (kaski, 
rękawice ochronne), z  uwzględnieniem  niebezpieczeństw  wystąpienia  urazów  
mechanicznych,  porażenia  prądem,   oparzenia,  zatrucia, promieniowania, wibracji,  upadku  
z wysokości lub innych szkodliwych czynników  i  zagrożeń  związanych  z  wykonywana  pracą,    

• środki ochrony indywidualnej, w tym odzież  robocza,  okulary ochronne  (przy  obróbce  
niektórych  materiałów  np. kostki  brukowej  betonowej), rękawice, kaski (szelki  
zabezpieczające przed  upadkiem zapięte powyżej środka ciężkości pracownika), 



• należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia  zabezpieczające  i  ochronne  (np. 
osłony), urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty, 

• zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót  na  terenie  działki  Inwestora,  a  w  szczególności  
wydzielenie  stref  ochronnych  w  przypadku  prac  ekip  budowlanych  na  wysokości  (min.  
6,0 m  od  prowadzonych  robót), 

• teren budowy powinien być ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed dostępem osób 
postronnych, a wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50m, 

• w ogrodzeniu placu budowy powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz 
pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 

 
8. UWAGI  KOŃCOWE. 

 

• kierownik budowy lub inna uprawniona osoba powinna sporządzić dla inwestycji plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i 
ewentualne inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym, 

• roboty budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 
technicznej, w tym  osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia. 
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OPIS  DO  PROJEKTU  BUDOWLANEGO 

 
1. Przeznaczenie  i  program  użytkowy  obiektu. 

 
1.1. Przeznaczenie obiektu. 
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku sali gimnastycznej wraz z instalacjami wew. 
(wod.-kan., c.o., eN, wentylacji mechanicznej), która będzie przeznaczona do obsługi istniejącej 
szkoły podstawowej. Całość przedmiotowego obiektu będzie pełniła funkcje związane z oświatą 
(nie wydzielono stref użytkowanych w inny sposób). 
 
1.2. Program użytkowy obiektu. 
 

W poziomie parteru zaprojektowano salę wielofunkcyjną (dostosowaną do prowadzenia zajęć 
sportowych), 2 sale lekcyjne do nauki teoretycznej, salę fitness, pomieszczenie magazynowe na 
sprzęt sportowy, pokój socjalny nauczycieli WF, szatnie z węzłami sanitarnymi, WC dla nauczycieli, 
WC dla uczniów oraz WC dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W poziomie piętra 
zaprojektowano salę gimnastyczną. W poziomie poddasza zaprojektowano hol z widokiem na salę 
gimnastyczną. Poniżej przedstawiono zestawienie pomieszczeń w poszczególnych kondygnacjach. 
 

    POZIOM: PARTER 

  

Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia [m2] 
1.01 KOMUNIKACJA wykładzina PCV 43,38 

1.02 KOMUNIKACJA wykładzina PCV 28,30 

1.03 WC NAUCZYCIELE terakota 3,18 

1.04 WC NIEPEŁNOSPRAWNI terakota 4,47 

1.05 WC UCZNIOWIE terakota 5,51 

1.06 POKÓJ SOCJAL. NAUCZYCIELI WF wykładzina PCV 11,67 

1.07 SALA LEKCYJNA WF wykładzina PCV 25,07 

1.08 SALA LEKCYJNA WF wykładzina PCV 37,09 

1.09 SALA WIELOFUNKCYJNA PCV sportowa 118,87 

1.10 SALA FITNESS wykładzina PCV 37,09 

1.11 POM. MAGAZYNOWE wykładzina PCV 23,76 

1.12 WC Z NATRYSKIEM terakota 6,28 

1.13 WC Z NATRYSKIEM terakota 6,28 

1.14 SZATNIA terakota 6,76 

1.15 SZATNIA terakota 6,76 

1.16 POM. PORZĄDKOWE terakota 4,16 

    RAZEM: 368,63 

 
 

    POZIOM: PIĘTRO  

  

Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia [m2] 
2.01 KOMUNIKACJA wykładzina PCV 37,24 

2.02 SALA GIMNASTYCZNA PCV sportowa 342,67 

2.03 WC DZIEWCZYNKI terakota 3,55 

2.04 WC CHŁOPCY terakota 5,91 

    RAZEM: 379,91 

 



    POZIOM: PODDASZE 

  

Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia [m2] 
3.01 HOL wykładzina PCV 29,60 

    RAZEM: 29,60 

 
1.3. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu. 
 

• Powierzchnia zabudowy - 433,20 m² 

• Powierzchnia użytkowa - 788,14 m² 

• Kubatura brutto - 4929,75 m³ 

• Wysokość pomieszczeń kondygnacji parteru i piętra – min. 3,00m  

• Wysokość pomieszczeń w kondygnacji poddasza w obrębie powierzchni użytkowej – 1,90-
3,40m, 

• Wysokość pomieszczenia sali gimnastycznej – 4,25-7,07 m 

• Ilość kondygnacji nadziemnych budynku – 3 kondygnacje, w tym poddasze użytkowe 

• Wysokość do okapu – 7,65m 

• Wysokość do kalenicy – 14,52m 
 
2. Dane architektoniczno - budowlane. 
 
2.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu. 
 

Budynek zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącego budynku szkoły podstawowej z 
dachem dwuspadowym pokrytym blachą dachówkową. Elewacje budynku zaprojektowano 
wykończone tynkiem cienkowarstwowym z cokołem z tynku mozaikowego. Projektowany obiekt 
przylega północno-wschodnią elewacją do istniejącego budynku szkoły. Projektowana forma 
architektoniczna budynku wpisuje się w istniejące otoczenie oraz stanowi zharmonizowanie z 
istniejącą formą architektoniczną budynków istniejących w obrębie inwestycji. Obiekt będzie pełnił 
funkcję oświaty. 
 
2.2. Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy. 
 

Bryła budynku dostosowana do istniejącego krajobrazu i otaczającej zabudowy. 
 
3. Sposób spełnienia wymagań o których mowa w art.5 ust.1 ustawy. 
 
3.1. Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
 
a) nośności i stateczności konstrukcji – budowę przedmiotowego obiektu zaprojektowano 

zgodnie  z obowiązującymi normami branżowymi i sztuką budowlaną, zastosowano materiały 
posiadające odpowiednie atesty i świadectwa jakości dopuszczone do stosowania w 
budownictwie ogólnym, 

b) bezpieczeństwa pożarowego – projektowany obiekt wykonany będzie z materiałów niepalnych 
spełniających warunki ochrony przeciwpożarowej; 

c) bezpieczeństwa użytkowania – przyjęte do obliczeń statycznych obciążenia użytkowe                   
i współczynniki bezpieczeństwa są zgodne z Polskimi Normami i zapewniają bezpieczne 
użytkowanie przedmiotowego obiektu budowlanego, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska – dla 
przyjętego programu użytkowego obiekt spełnia wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, 
eksploatacja obiektu zgodna z przeznaczeniem nie powoduje zagrożeń dla środowiska, 



e) ochrony przed hałasem i drganiami – dla przyjętego programu użytkowego nie występuje 
emisja hałasu i drgań związanych z eksploatacją, 

f) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej – zastosowane rozwiązania konstrukcyjno-
materiałowe przegród zewnętrznych spełniają obowiązujące normy zapewniając oszczędność 
energii i odpowiednią izolacyjność cieplną, 

g) zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych – obiekt wykonany będzie z materiałów 
z surowców przyjaznych środowisku, zapewniających trwałość konstrukcji oraz możliwość ich 
ponownego wykorzystania w przypadku konieczności rozbiórki obiektu lub jego części. 

 
3.2. Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w szczególności w zakresie: 

 

b) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i energię cieplną – projektowany budynek będzie 
wyposażony w wewnętrzną instalację wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania; 
zasilanie w wodę i energię elektryczną nie wymaga wykonania przyłączy – budynek będzie 
podłączony zalicznikowo do istniejącego budynku szkoły; zasilanie c.o. z istniejącej 
wymiennikowni MEC znajdującej się w budynku przedszkola,  

c) usuwanie ścieków, wody opadowej i odpadów – ścieki sanitarne odprowadzane będą do sieci 
miejskiej (przyłącze kanalizacji sanitarnej wg. odrębnego opracowania); odwodnienie dachów 
oraz placów utwardzonych na nieutwardzone tereny działki – następuje naturalne wsiąkanie; 
na terenie działki przewidziano miejsce na typowe szczelne pojemniki na śmieci wywożone 
przez koncesjonowany zakład oczyszczania, 

c) możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie 
szerokopasmowego dostępu do internetu – istniejące przyłącze telekomunikacyjne do 
istniejącego budynku szkoły, 

 
3.3. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego. 

 

Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem                                    
i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym                                
i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych                                   
i sprawności technicznej. 

Obiekt  należy użytkować zgodnie z wytycznymi zawartymi w stosownych aktach prawnych 
oraz normatywach zwłaszcza z ustawą zasadniczą Prawo Budowlane oraz aktami związanymi. 

W szczególności należy dbać o właściwy stan użytkowania obiektu w zakresie 
bezpieczeństwa konstrukcji. Bezwzględnie Użytkownik zobowiązany jest do prowadzenia książki 
obiektu oraz wykonywania ustawowych przeglądów okresowych zarówno obiektu pod względem 
konstrukcji jak także poszczególnych instalacji. 
 
3.4. Niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne. 

 

Wejście główne do budynku zlokalizowane od strony południowo-wschodniej przystosowane 
dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich umożliwiając łatwy i 
bezkolizyjny wjazd wózka. Pokonanie różnicy poziomów za pomocą zaprojektowanej pochylni. 
Zaprojektowana pochylnia o długości 6,25m i spadku 8% posiada szerokość w świetle przejazdu 
120cm. Krawędzie zabezpieczono krawężnikiem wys. 7cm. Nawierzchnia podjazdu zaprojektowana 
jako karbowana z kostki brukowej. Pochylnia posiada poręcze obustronne poręcze na wysokości 
75cm przedłużone o 30cm przed początkiem i końcem biegu. Zapewniono poziomą płaszczyznę 
ruchu na początku i na końcu pochylni min. 150cm. 

Wszystkie drzwi do pomieszczeń ogólnodostępnych zaprojektowano o szerokości min. 90cm 
bezprogowe. Szerokości korytarzy zapewniają swobodne minięcie się osoby pełnosprawnej z 
osobą na wózku inwalidzkim. 



W budynku zaprojektowano WC przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych 
poprzez zachowanie normatywnych wymiarów pomieszczenia oraz zastosowanie pochwytów 
ułatwiających korzystanie z urządzeń sanitarnych. 

Klatka schodowa wyposażona w platformę schodową wg. wytycznych wybranego 
producenta. Platforma montowana do wewnętrznej balustrady – należy wykonać w konstrukcji 
umożliwiającej montaż platformy wg. zaleceń producenta. Poręcze w klatce schodowej montować 
obustronnie na wysokości 90,0cm. Stopnie schodów powinny być bez wystających krawędzi, tzw. 
nosków; pierwszy i ostatni stopień w biegu oznaczony jasnym, mocno kontrastowym kolorem i 
zmienioną fakturą powierzchni łatwo wyczuwalną przez osoby z dysfunkcją wzroku.  

Na działce inwestora zapewniono 1 miejsce dla niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m. 
W/w miejsce należy oznakować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 
r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 
220, poz. 2181 z późn. zm.). 
 
3.5. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

Podstawowe  dane  technologiczne  według  opisu  technicznego  dotyczącego  technologii  
zawartego  w dalszej części przedmiotowego opracowania. 
 
3.6. Ochrona ludności zgodnie z wymogami obrony cywilnej. 
 

Przedmiotowy obiekt jest objęty wymogami obrony cywilnej. Dyrektor szkoły jest zobowiązany 
do sporządzenia planu obrony cywilnej po uprzednim skontaktowaniu się z komórką do spraw 
zarządzania kryzysowego w gminie. Plan obrony cywilnej powinien zawierać: informacje dotyczące 
oceny zagrożenia i zamiaru realizacji działania, plan ewakuacji, plan zabezpieczenia logistycznego 
działań obrony cywilnej. 
 
3.7. Ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków. 

 
Działka na której projektowana jest budowa przedmiotowego obiektu nie jest wpisana do 

rejestru zabytków. 
 
3.8. Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej. 
 

Projektowane usytuowanie obiektu jest zgodne z obowiązującymi przepisami. 
 
3.9. Poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych 

interesów osób trzecich w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej. 
 

Projektowane usytuowanie obiektu nie narusza uzasadnionych interesów osób trzecich, w 
tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej oraz dostępu do mediów w rozumieniu przepisów 
Prawa Budowlanego. 
 
3.10. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 
             budowy. 
 

Informacje dotyczące zagrożeń podczas budowy wymieniono w planie BIOZ będącym częścią 
przedmiotowego opracowania projektowego. Obiekt budowlany należy użytkować w sposób 
zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym 
stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości 
użytkowych i sprawności technicznej. 

 



4. Dane konstrukcyjno – budowlane. 
 
4.1. Układ konstrukcyjny. 

 
Projektowany budynek konstrukcji mieszanej. Konstrukcję nośną stanowią ściany 

murowane posadowione na ławach fundamentowych oraz słupy żelbetowe podpierające dach 
konstrukcji stalowej posadowione na stopach fundamentowych. Dach konstrukcji stalowej w 
postaci dźwigarów ramowych z poprzeczką (jętką). Pokrycie dachu stanowi blacha dachówkowa 
montowana do konstrukcji drewnianej (łaty/kontrłaty mocowane do krokwi opartych na stalowych 
płatwiach). Dach zaprojektowano jako dwuspadowy o kącie nachylenia 35°. 

 
4.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne. 

 

• nadproże żelbetowe belka jednoprzęsłowa swobodnie podparta, 

• konstrukcja murowa niezbrojona, 

• konstrukcja dachu – dźwigar ramowy, elementy prętowe jako profile zamknięte o stałym 
przekroju, 

• płatew – belka wieloprzęsłowa swobodnie podparta, 

• połączenia głowicy dźwigara dachowego ze słupem - przegubowe, 
 

4.3. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji. 
 

• strefa obciążenia wiatrem – I, 

• strefa obciążenia śniegiem – III, 
• beton C20/25 (B25), 

• stal zbrojeniowa: zbrojenie główne A-IIIN, zbrojenie rozdzielcze i strzemiona A-I , 
• stal konstrukcyjna klasy S235, 

 
4.4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego. 
 

W poziomie posadowienia przedmiotowego obiektu występują proste warunki gruntowe. 
Budynek posiada statycznie wyznaczalny schemat obliczeniowy. Poziom wody gruntowej wg. 
geotechnicznych warunków posadowienia poniżej poziomu posadowienia fundamentów                         
(w otworach wiertniczych wykonywanych do głębokości 5,0-8,0m woda nie wystąpiła). Nośność 
gruntu jest wystarczająca do przeniesienia naprężeń od przedmiotowego obiektu. Zgodnie z Dz. U. 
poz. 463 z dn. 27.04.2012r wyróżniono drugą kategorię geotechniczną dla przedmiotowego 
obiektu. 
 
4.5. Warunki i sposób posadowienia. 

 
Posadowienie obiektu bezpośrednie na żelbetowych monolitycznych ławach i stopach 

fundamentowych. Poziom posadowienia powyżej poziomu wód gruntowych na głębokości 1,2m. 
Na podstawie wykonanych wierceń geotechnicznych (5 otworów o głębokości 5,0-8,0m) 
stwierdzono, że grunty I warstwy o miąższości średnio 0,5m stanowią nasypy niekontrolowane i 
nie nadają się do posadawiania (warstwa I zostanie usunięta). Wszystkie pozostałe warstwy 
zawierają grunty niespoiste i nadają się do posadawiania. Poziom przemarzania gruntu przyjęty na 
głębokość 1,0m. Występowania wód gruntowych nie stwierdzono.  

W odległości 10,0-13,0m od strony południowo-wschodniej projektowanego budynku znajduje 
się skarpa o wysokości ~5,0m. Wizja lokalna zboczy skarpy oraz jednorodność gruntów 
występujących w podłożu wskazuje, że brak jest zagrożenia osuwiskowego, jednak należy 
zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót zmiennych - zakaz prowadzenia robót 



ziemnych w okresach wzmożonych opadów i roztopów (okres wiosenny). Po wykonaniu wykopów 
zaleca się jak najszybsze wykonanie prac fundamentowych i wykonanie zasypki. W poziomie 
posadowienia wykopy zaleca się wykonywać ręcznie (nie wolno stosować sprzętu i maszyn 
generujących drgania). Teren wokół budynku należy ukształtować tak aby wody opadowe nie 
gromadziły się w jego pobliżu. Wykonany fundament obsypać przed nastaniem mrozów warstwą 
gruntu grubości co najmniej 120cm (zabezpieczenie przed przemarznięciem gruntu pod 
fundamentem). Po wykonaniu fundamentów wykop ponad poziomem posadowienia należy 
wypełnić kruszywem o ciągłej krzywej uziarnienia bez frakcji pylastych, z zagęszczeniem 
warstwami co 25cm i wykonać nawierzchnię z kostki brukowej.  

W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia robót ziemnych fundamentowych innych 
parametrów geotechnicznych gruntu niż przedstawione w opinii geotechnicznej, Kierownik 
Budowy powiadomi Projektanta w celu wprowadzenia niezbędnych korekt fundamentów. Po 
wykonaniu wykopów przy istniejącym budynku szkoły, dodatkowo należy zwrócić uwagę na 
poziom posadowienia istniejących fundamentów szkoły (jeżeli różni się od przyjętego w projekcie 
należy powiadomić projektanta). 
 
4.6. Montaż konstrukcji stalowej. 

 
Konstrukcję zaliczono do klasy II. Powinna  być  ona wytwarzana i montowana przez 

wykonawców mających zakładowy system jakości i zakwalifikowanych do I lub II grupy zakładów 
wg PN-87/M-69009. Klasa agresywności korozyjnej C3. Prace należy prowadzić zgodnie z 
wytycznymi projektanta, normami branżowymi, a także w oparciu o karty katalogowe 
producentów materiałów. 
 
Wytyczne montażu: 

• Montaż konstrukcji należy przeprowadzić w oparciu o projekt organizacji montażu 
sporządzony na podstawie niniejszych wytycznych. 

• Montaż winien być wykonywany wyłącznie przez przedsiębiorstwa montażowe dysponujące 
odpowiednim sprzętem i wykwalifikowanymi brygadami montażowymi, 

• Przed rozpoczęciem montażu konstrukcji należy umiejscowić i oznaczyć osie podparcia 
elementów stalowych, półki górne słupów skrajnych powinny znajdować się w jednej 
płaszczyźnie w celu umożliwienia prawidłowego montażu obudowy w terminie późniejszym. 

• Sprawdzić ilość dostarczonych elementów i łączników, usunąć ewentualne uszkodzenia oraz 
ułożyć elementy w kolejności dogodnej do montażu. 

• Zwrócić szczególną uwagę na zachowanie pro liniowości elementów wg PN-80/B-06200 
 
Regulacja konstrukcji, sprawdzenie: 
Po zmontowaniu konstrukcji należy przeprowadzić regulację : 

• Położenia elementów względem poziomu i pionu, 

• Położenia elementów dla zachowania płaszczyzn ścian i dachowych. 
 
Kontrola i odbiór konstrukcji. 
Podczas montażu konstrukcji należy przeprowadzić następujące odbiory potwierdzone protokołem 
lub wpisane do dziennika budowy. 

• Przed rozpoczęciem montażu należy wykonać pomiar rzędnych wierzchu elementów 
żelbetowych, na których mają być osadzone elementy konstrukcji stalowej 

• Przed rozpoczęciem montażu blachy dachowej sprawdzić kompletność i zgodność konstrukcji 
z projektem. 

• Sprawdzenie prawidłowości montażu pod kątem dopuszczalnych odchyłek od pionów              
i poziomów. 



Odbiór końcowy obiektu i przekazanie do eksploatacji mogą nastąpić dopiero po stwierdzeniu, że 
wszystkie wymienione wyżej odbiory zostały przeprowadzone i potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
 
5. Rozwiązania  konstrukcyjno - materiałowe. 
 

Przed przystąpieniem do robót ogólnobudowlanych należy zapoznać się ze wszystkimi 
projektami branżowymi i zwrócić szczególną uwagę na tzw. przejścia instalacyjne. Głównym 
założeniem w doborze materiałów tworzących przegrody budowlane dla budynku było dobranie 
takich materiałów, aby obiekt spełniał obowiązujące wymagania standardu energooszczędności 
budynku. 
 
5.1. Fundamenty. 
 

• ławy fundamentowe - żelbetowe, monolityczne, z betonu C20/25 wysokości 40 cm i szerokości 
80cm posadowione na warstwie chudego  betonu  C8/10 gr. 10,0cm; ławy zbroić podłużnie 
prętami #14x4 (dołem) i #12x4 (górą) klasy A-lllN i strzemionami 2ǿ6 klasy A-I w rozstawie co 
20 cm; dodatkowo pod rdzeniami zbroić poprzecznie dołem prętami #14 klasy A-lllN                           
w rozstawie 25,0cm; szczegóły zbrojenia fundamentów wg rysunków konstrukcyjnych; ławy 
zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową 2x abizol ST, 

• stopy fundamentowe główne - żelbetowe, monolityczne, z betonu C20/25 o wymiarach wys. 
40cm x szer. 120cm x dł. 120cm posadowione na warstwie chudego  betonu  C8/10 gr. 10,0cm; 
stopy zbroić prętami #12 klasy A-lllN w rozstawie co 15,0cm w obu kierunkach; ze stóp 
wyprowadzić zbrojenie słupów; stopy zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową 2x abizol ST, 

 
5.2. Ściany fundamentowe. 
 

Ściany fundamentowe murowane gr. 24cm, z bloczków betonowych z betonu C16/20 na 
zaprawie cementowej z plastyfikatorem M10 MPa oraz malowane 2 x emulsją asfaltową. 
 
SF-1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA  

  • Ponad terenem tynk cokołowy z ziarnem mineralnym na bazie żywic, kolor 
brązowy, ziarno do 2,0mm 

0,4cm 

• Warstwa kleju z wtopioną siatką z włókna szklanego 0,5cm 

• Polistyren ekstrudowany XPS  λ=0,34 [W/mk²] 
mocowany na kołkach min. 6szt/m2 i na kleju obwodowo i w środku w dwóch 
warstwach z przesunięciem spoin, płyty pióro wpust, 

12,0cm 

• Izolacja przeciwwilgociowa  

• Bloczek betonowy z betonu C16/20 na zaprawie cementowej z plastyfikatorem 
M10 MPa 

24,0cm 

 
SF-2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA WEWNĘTRZNA  

 • Izolacja przeciwwilgociowa  

• Bloczek betonowy z betonu C15/20 na zaprawie cementowej z plastyfikatorem 
M810 MPa 

24,0cm 

• Izolacja przeciwwilgociowa  

 
5.3. Ściany zewnętrzne. 
 

Ściany zewnętrzne gr. konstrukcyjnej 24 cm murowane z bloczków z betonu komórkowego 
odmiany 600 na zaprawie klejowej do cienkich spoin. Ocieplone styropianem gr. 15 cm, +  
wyprawa  elewacyjna  (tynk  cienkowarstwowy  na  siatce  z  tworzyw  sztucznych  według  



technologii wybranego  producenta). Od  wewnątrz  tynk  cem. – wap (pom. mokre) lub tynk 
gipsowy maszynowy (pomieszczenia suche). W miejscach oparcia podciągów i nadproży należy 
przemurować bezpośrednio pod belką 2 – 3 warstwy z cegły pełnej. Wszystkie ściany 
konstrukcyjne należy zwieńczyć wieńcem żelbetowym. Podczas wznoszenia ścian należy stosować 
się do wytycznych technologicznych i zaleceń wykonawczych producenta bloczków. 
 
Kolorystykę ustalić z Inwestorem. Przed wykonaniem końcowych wypraw kolorystycznych 
przedstawić do akceptacji użytkownika i Inwestora próbki kolorystyczne wypraw tynkarskich. 
 
SZ-1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  

  • Tynk mineralny baranek 1,5mm w systemie BSO, kolor według kolorystyki 0,15cm 

• Warstwa kleju z wtopioną siatką z włókna szklanego 0,30cm 

• Styropian fasadowy λ=0,38 [W/mk²] mocowany na kołkach min. 6szt/m2 i na kleju 
obwodowo i w środku w dwóch warstwach z przesunięciem spoin 

15,0cm 

• Mur z bloczków z betonu komórkowego odmiany 600 na zaprawie klejowej do 
cienkich spoin 

24,0cm 

• Tynk gipsowy maszynowy zatarty na gładko (w pomieszczeniach mokrych tynk 
cementowo-wapienny) 

1,5cm 

• Gładź gipsowa, malowanie lub flizy na kleju  

 
5.4. Ściany wewnętrzne nośne. 

 
Ściany wewnętrzne nośne gr. konstrukcyjnej 24 cm murowane z bloczków z betonu 

komórkowego odmiany 600 na zaprawie klejowej do cienkich spoin z obustronnym tynkiem 
gipsowy maszynowy zatarty na gładko (w pomieszczeniach mokrych tynk cementowo-wapienny). 
W miejscach oparcia podciągów i nadproży należy przemurować bezpośrednio pod belką 2 – 3 
warstwy z cegły pełnej. Wszystkie ściany konstrukcyjne należy zwieńczyć wieńcem żelbetowym.  
 
SW-1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA  

  • Gładź gipsowa, malowanie lub flizy na kleju  

• Tynk gipsowy maszynowy zatarty na gładko (w pomieszczeniach mokrych tynk 
cementowo-wapienny) 

1,5cm 

• Mur z bloczków z betonu komórkowego odmiany 600 na zaprawie klejowej do 
cienkich spoin 

24,0cm 

• Tynk gipsowy maszynowy zatarty na gładko (w pomieszczeniach mokrych tynk 
cementowo-wapienny) 

1,5cm 

• Gładź gipsowa, malowanie lub flizy na kleju  

 
SW-2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA - AKUSTYCZNA  

  • Gładź gipsowa, malowanie lub flizy na kleju  

• Tynk gipsowy maszynowy zatarty na gładko (w pomieszczeniach mokrych tynk 
cementowo-wapienny) 

1,5cm 

• Mur z bloczków z betonu komórkowego odmiany 600 na zaprawie klejowej do 
cienkich spoin 

24,0cm 

• Wełna mineralna na stelażu metalowym 10,0cm 

• Płyta gipsowo – kartonowa GK spoinowana gładzią polimerową 1,25cm 

• Gładź gipsowa, malowanie lub flizy na kleju  

 
 
 
 
 



5.5. Ściany działowe. 
 

 Ściany wewnętrzne działowe gr. 12 cm i 6cm murowane z bloczków z betonu 
komórkowego odmiany 600 na zaprawie klejowej do cienkich spoin z obustronnym tynkiem 
cementowo-wapiennym. Ścianki działowe wydzielające kabiny ustępowe wymurować do 
wysokości min. 2,05m. 
 Ścianka działowa pomiędzy sceną i salą teatralną z płyt gipsowo-kartonowych GKFI 
spoinowanych gładzią polimerową na ruszcie stalowym wypełnionym wełną mineralną (wykonać 
na pełną wysokość pomieszczenia do spodu dźwigarów stalowych). 
 
SD-1 ŚCIANA DZIAŁOWA 12cm  

  • Gładź gipsowa, malowanie lub flizy na kleju  

• Tynk gipsowy maszynowy zatarty na gładko (w pomieszczeniach mokrych tynk 
cementowo-wapienny) 

1,5cm 

• Mur z bloczków z betonu komórkowego odmiany 600 na zaprawie klejowej do 
cienkich spoin 

12,0cm 

• Tynk gipsowy maszynowy zatarty na gładko (w pomieszczeniach mokrych tynk 
cementowo-wapienny) 

1,5cm 

• Gładź gipsowa, malowanie lub flizy na kleju  

 
SD-2 ŚCIANA DZIAŁOWA 6cm  

  • Flizy na kleju  

• Tynk gipsowy maszynowy zatarty na gładko (w pomieszczeniach mokrych tynk 
cementowo-wapienny) 

1,5cm 

• Mur z bloczków z betonu komórkowego odmiany 600 na zaprawie klejowej do 
cienkich spoin 

6,0cm 

• Tynk gipsowy maszynowy zatarty na gładko (w pomieszczeniach mokrych tynk 
cementowo-wapienny) 

1,5cm 

• Flizy na kleju  

 
5.6. Słupy i rdzenie. 

 

• Słupy główne  żelbetowe, monolityczne z betonu C20/25 zbrojone podłużnie prętami #16x14 
ze stali klasy A-llIN i poprzecznie strzemionami czterociętymi ǿ6 w rozstawie max. 15,0cm ze 
stali klasy  A-I; realizować wg. rysunków konstrukcyjnych lub sporządzić projekt wykonawczy, 

• Słupy popierające strop pod centralą wentylacyjną  żelbetowe, monolityczne z betonu 
C20/25 zbrojone podłużnie prętami #12x4 ze stali klasy A-llIN i poprzecznie strzemionami  
dwuciętymi ǿ6 w rozstawie max. 15,0cm ze stali klasy A-I; realizować wg. rysunków 
konstrukcyjnych lub sporządzić projekt wykonawczy, 

• rdzenie żelbetowe, monolityczne z betonu C20/25 zbrojone podłużnie prętami  #12x4 ze stali 
klasy A-llIN i poprzecznie strzemionami dwuciętymi ǿ6 ze stali klasy A-I co 20cm (przy 
połączeniach z wieńcem rozstaw strzemion co 10cm); rdzenie łączyć z murem na strzępia lub 
poprzez szyny kotwiące; murowanie ścian rozpoczynać od strzępi. 

 
5.7. Podciągi. 
 

• podciągi  żelbetowe, monolityczne z betonu C20/25 zbrojone podłużnie prętami ze stali klasy 
A-llIN i poprzecznie strzemionami ze stali klasy A-I; realizować wg. rysunków konstrukcyjnych 
lub sporządzić projekt wykonawczy, 

 
 
 



5.8. Nadproża. 
 

• Nadproża wykonać z prefabrykowanych belek typu L-19 lub jako monolityczne, żelbetowe 
wylewane na mokro na placu budowy z betonu klasy C20/25 (B25), według rysunku 
konstrukcyjnego lub sporządzić projekt wykonawczy. 

 
5.9. Wieńce. 
 

• wieńce żelbetowe, monolityczne z betonu C20/25 o przekroju prostokątnym zbrojone 
podłużnie stalą A-lllN i poprzecznie strzemionami A-I; w narożach odginać pręty podłużne           
i  kotwić  w  wieńcu  prostopadłym  na  długości 45 cm; realizować wg. rysunków 
konstrukcyjnych. 

 
5.10. Stropy. 
 

• Stropy w postaci płyt monolitycznych żelbetowych gr. 20,0cm oraz 12,0cm krzyżowo 
zbrojonych oraz jednokierunkowo zbrojonych, wylewanych na mokro na placu budowy z 
betonu  klasy C20/25 (B25). Zbroić według rysunku konstrukcyjnego lub sporządzić projekt 
wykonawczy. Zbrojenie płyty pod podłogą sportową należy bezwzględnie wykonać ze stali 
odpornej na drgania, np. A-lllN B500SP epstal. 

• Strop nad salą gimnastyczną wykonać w postaci rusztu stalowego systemowego wypełnionego 
wełną mineralną opartego na konstrukcji dachu (montaż do poprzeczek stężających rygiel).  
 

ST-1 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY  

 • Warstwa wykończeniowa wg. zestawienia pomieszczeń  2,0cm 

• Jastrych cementowy zbrojony siatką Ø4,5 oczka 10,0x10,0cm dylatowany 
obwodowo 

6,0cm 

• 2x folia budowlana PE czarna na zakład  

• Izolacja akustyczna styropian min. 200kPa 3,0cm 

• 1x folia budowlana PE czarna na zakład  

• Strop żelbetowy monolityczny 12,0cm 

• Tynk gipsowy maszynowy zatarty na gładko 1,5cm 

 
ST-2 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY (podł. sportowa)  

 • Wykładzina sportowa  2,0cm 

• 2 x Płyta OSB wodoodporna klasy P5 gr. 10,0mm 2,0cm 

• Legar górny 50,0x15,0mm w rozstawie 50,0cm 1,5cm 

• Legar dolny 50,0x15,0mm w rozstawie 50,0cm 1,5cm 

• Kliny elastyczne 50,0x50,0x18,0mm 1,8cm 

• Jastrych cementowy zbrojony siatką Ø4,5 oczka 10,0x10,0cm dylatowany 
obwodowo 

6,0cm 

• 2x folia budowlana PE czarna na zakład  

• Izolacja akustyczna styropian min. 200kPa 5,0cm 

• 1x folia budowlana PE czarna na zakład  

• Strop żelbetowy monolityczny 20,0cm 

• Tynk gipsowy maszynowy zatarty na gładko 1,5cm 

 

ST-3 STROP PODDASZA – NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ  

 • Folia paroprzepuszczalna  2,0cm 

• Ruszt stalowy systemowy oparty na konstrukcji rygla dachowego/ wełna 
mineralna λ=0,39 [W/mk²] 

25,0cm 

 • 2 x Płyta gipsowo – kartonowa  ogniochronna GKF spoinowana gładzią 
polimerową gr. 1,25cm 

2,5cm 



 

ST-4 STROP PODDASZA – POD CENTRALĄ WENTYLACYJNĄ  

 • Jastrych cementowy zbrojony siatką Ø4,5 oczka 10,0x10,0cm dylatowany 
obwodowo 

6,0cm 

• 2x folia budowlana PE czarna na zakład  

• Styropian podłogowy λ=0,35 [W/mk²] 20,0cm 

• 1x folia budowlana PE czarna na zakład  

• Strop żelbetowy monolityczny 12,0cm 

• Tynk cementowo-wapienny klasy III 1,5cm 

 
 
5.11. Schody. 
 
Schody wewnętrzne wykonać jako monolityczne, żelbetowe wylewane na mokro na placu budowy, 
grubość płyty biegowej wynosi 12,0cm; grubość spocznika wynosi 12,0cm. Wykończenie schodów 
w postaci płytek gresowych. Zbrojenie schodów wg. rysunku konstrukcyjnego. 
 
5.12. Dach. 
 

• Dźwigary ramowe konstrukcji głównej zaprojektowano jako elementy dwuteowe z 
kształtowników IPE 360; natomiast poprzeczki (jętki) z dwuteownika IPE 180. Połączenia 
wzajemne elementów – skręcane. Miejscowo w rejonach występowania maksymalnych 
naprężeń oraz w celu ułatwienia montażu profile konstrukcyjne zostały wzmocnione blachami. 
Do wykonania połączenia głowicy dźwigara ze słupem przewidziano połączenia śrubowe. 
Moment dokręcenia o wartości podanej przez producenta śrub. Szczegółowe rozwiązanie 
głowicy dźwigara należy rozwiązać w projekcie wykonawczym. 

• Stężenia dachowe - zaprojektowano system stężeń cięgnowych z prętów o średnicy 20 mm 
napiętych nakrętką napinającą otwartą. Cięgna prętowe stężają konstrukcję dachu w 
płaszczyźnie poziomej wzdłuż skrajnych pól połaci. Pręty stężające mocować do górnej półki 
płatwi. Materiał stal S235. Szczegóły rozmieszczenia i montażu zawarto w części rysunkowej. 

• Płatwie - Jako konstrukcja nośna dla warstw przykrycia dachowego zaprojektowano płatwie 
wolnopodparte (oparcie na półce dolnej kształtowników ramy głównej) z kształtownika 
gorącowalcowanego C (UPE) 160x60x5mm. Konstrukcję płatwi zaprojektowano jako 
pojedyncze belki spawane do ramy głównej. 

• Krokwie – konstrukcję wsporczą dla pokrycia dachowego stanowią krokwie drewniane 
montowane do płatwi stalowych systemowymi łącznikami. Krokwie o wymiarach szerokość 
6,0cm x wysokość 25,0cm w rozstawie max. 90,0cm. Do krokwi mocować łaty i konrłaty, do 
których bezpośrednio będzie przykręcana blacha dachówkowa. 

• Ocieplenie dachu wełną mineralną wykonać do wysokości stropu poddasza. 
 
D-1 DACH KONSTRUKCJI STALOWEJ  

   • Blacha dachówkowa  

• Łaty 5,0x4,0cm/ Kontrłaty 5,0x4,0cm 8,0cm 

• Folia paroprzepuszczalna  

• Wełna mineralna λ=0,39 [W/mk²] ułożona między krokwiami 6,0x25,0cm 
opartymi na płatwiach stalowych 

25,0cm 

• Płatwie stalowe/Ruszt stalowy systemowy 16,0cm 

• 2 x Płyta gipsowo – kartonowa  ogniochronna GKF spoinowana gładzią 
polimerową gr. 1,25cm (do wysokości stropu poddasza) 

2,5cm 

 
 



5.13. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych konstrukcji dachu. 
 

• Przygotowanie powierzchni. Powierzchnia stali przed nakładaniem powłok lakierowanych 
powinna być przygotowana metodami podanymi w PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504. 
Stopień przygotowania konstrukcji metodą ścierno strumieniową wynosi SA 2 

l
A. Parametry 

jakościowe powinny być określone zgodnie z PN-ISO 8501+8503. Po oczyszczeniu 
powierzchnię odtłuścić odpylić i osuszyć. Malować bezpośrednio po oczyszczeniu elementów. 
Zabezpieczenie konstrukcji stalowej powłokami malarskimi wykonać jak dla klasy korozyjności 
C3. Wszystkie czynności przygotowawcze wykonać zgodnie z kartami katalogowymi 

• Warstwy podkładowe. warstwa podkładowa 647 UniMax Pro Miox 80 µm lub inna o 
podobnych właściwosciach. Przed przystąpieniem do malowania należy dokładnie wymieszać 
składniki farby za pomocą mieszadła mechanicznego, aż do uzyskana jednolitej konsystencji. 
Temperatura wymieszanego produktu powinna być wyższa niż 10 °C podczas całego procesu 
aplikacji. Farba może być nanoszona bez rozcieńczania przy użyciu natrysku 
hydrodynamicznego. Dla aplikacji innymi metodami koniecznym jest dodanie rozcieńczalnika 
EP5800. Dla zapewnienia optymalnych  warunków schnięcia i utwardzania powłoki, zaleca się 
aplikację w temperaturach dodatnich - rekomendowane minimum 15 °C. Temperatura 
podłoża, co najmniej o 3 °C wyższa niż punkt rosy. W czasie całego procesu aplikacji i 
utwardzania należy zadbać o odpowiednią wentylację, aby uniknąć koncentracji substancji 
lotnych, co zapewni optymalne warunki bezpieczeństwa, schnięcia i utwardzania powłoki. 
Metody aplikacji Zalecany: natrysk hydrodynamiczny lub powietrzny. Aplikacja pędzlem może 
dać mniejszą grubość i pogorszyć rozlewność. 

• Malowanie nawierzchniowe – warstwa właściwa  (poliuretan) 147 PoluRan Duro Vite 60 µm 
Przed przystąpieniem do malowania należy dokładnie wymieszać składniki farby za pomocą 
mieszadła mechanicznego, aż do uzyskana jednolitej konsystencji. Temperatura 
wymieszanego produktu powinna być wyższa niż 10 °C podczas całego procesu aplikacji. Farba 
może być nanoszona bez rozcieńczania przy użyciu natrysku hydrodynamicznego. Przydatność 
do użycia 4 h (po wymieszaniu składników w 20 °C) Aplikacja Dla zapewnienia optymalnych 
warunków schnięcia i utwardzania powłoki, zaleca się aplikację w temperaturach dodatnich - 
rekomendowane minimum 10 °C. Temperatura podłoża, co najmniej o 3 °C wyższa niż punkt 
rosy. W czasie całego procesu aplikacji i utwardzania należy zadbać o odpowiednią wentylację, 
aby uniknąć koncentracji substancji lotnych, co zapewni optymalne warunki bezpieczeństwa, 
schnięcia i utwardzania powłoki. Metody aplikacji Zalecany: natrysk hydrodynamiczny lub 
powietrzny. Aplikacja pędzlem może dać mniejszą grubość i pogorszyć rozlewność. 

• Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych podczas spawania i prac montażowych. Miejsca 
uszkodzone podczas spawania i prac montażowych oczyścić jw. I zabezpieczyć antykorozyjnie 
w sposób podany jak wyżej jak na wytwórni elementów stalowych do pierwszej warstwy 
malowania nawierzchniowego. 

• Malowanie nawierzchniowe – II warstwa malowana na budowie. Pomalować na budowie 
scaloną konstrukcję dwiema warstwami emalii chlorokauczukowej ogólnego stosowania o 
symbolu wg. SWA. Łączna grubość wymalowania nawierzchniowego z warstwą wykonaną na 

wytwórni 140 µm. Kolor określony przez inwestora. 

• Powłoki malarskie wykonać farbami pęczniejącymi do stopnia odporności ogniowej EI30 
stosując się do wskazań producenta farby. 

5.14. Połączenia spawane i skręcane. 
 

• Jeśli na rysunkach nie pokazano inaczej należy stosować zasady dla połączeń spawanych jak w  
PN-90/B-03200 pkt. 6.3 Należy stosować zakres badań wg PN-B-062000:2002 tabela 19. 



• Dla połączeń skręcanych  stosować wytyczne zawarte w PN-B-062000:2002. Połączenia 
niesprężane należy dokręcać do „pierwszego oporu" sukcesywnie od środka każdego złącza 
wielośrubowego ale nie powinny być przeciążane. 
 

5.15. Izolacje. 
 

a) Termiczne 
• ocieplenie ścian fundamentowych styropianem XPS gr. 12,0cm, 
• ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 15,0cm, 
• ocieplenie podłogi na gruncie styropianem gr. 15,0cm, 
• ocieplenie dachu wełną mineralną gr. 25,0cm, 
• ocieplenie stropu poddasza nad salą gimnastyczną wełną mineralną gr. 25,0cm, 
• ocieplenie stropu poddasza żelbetowego styropianem gr. 20,0cm, 
 

b) Przeciwwilgociowe poziome 

• izolacja pozioma np. 2x papa termozgrzewalna, należy zachować ciągłość izolacji poziomej oraz 
wyprowadzić ją po zewnętrznej stronie ścian min. 30,0cm nad poziom terenu, 

• izolacja podłogi na gruncie np. z folii PE, 
 

c) Przeciwwilgociowe pionowe 

• izolacja pionowa ścian fundamentowych np. 2x papa termozgrzewalna do połączenia z izolacją 
poziomą w cokole budynku wykonana z powłokowych mas bitumicznych (do stosowania pod 
styropian), 
 

d) Paroszczelna – folia PE, 
 
5.16. Wykończenie wewnętrzne. 
 

a) Podłogi i posadzki 

• według wykazu pomieszczeń: parkiet, terakota, wykładzina PCV 
o podłogi wewnątrz budynku – komunikacja, pomieszczenia porządkowe wykonać z 

płytek  podłogowych  R10 30x30cm, z cokołem wysokości ½ płytki (15,0cm); w 
natryskach i  innych pomieszczeniach „mokrych” stosować płytki antypoślizgowe wym. 
30x30cm– min. R10. 

o do spoinowania trzeba stosować zaprawy spoinujące oznaczone symbolem CG 2 W Ar 
lub CG 2 W (według normy PN-EN 13888:2010 [1]), tzn. cechujące się zmniejszoną 
absorpcją wody i/lub zwiększoną odpornością na ścieranie. Szerokość fug nie może być 
mniejsza niż 3 mm w kolorze jasnym w nawiązaniu do zastosowanego gresu. 

o wykładzina PCV heterogeniczna, parametry: odporność na ścieranie – T, klasyfikacja 
ogniowa Bfl-s1, antypoślizgowość – klasa DS., napięcie elektrostatyczne wytwarzane 
podczas chodzenia: poniżej 2 kV, grubość min. 2 mm 

o wykładzina PCV sportowa – parametry podłogi sportowej powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym przez normę PN/EN 14904 Nawierzchnie terenów sportowych 

– Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PG-1 POSADZKA NA GRUNCIE  

     • warstwa wykończeniowa wg. zestawienia pomieszczeń (terakota/wykł. 
PCV) 

 

• Jastrych cementowy zbrojony siatką ∅4,5 oczka 10,0x10,0cm dylatowana 
obwodowo 

6,0 cm 

• Folia PVC 0,2mm z wywinięciem 10,0cm na ściany  

• Styropian podłogowy λ=0,35 [W/mk²] 15,0cm 

• Papa asfaltowa zgrzewalna  

• Chudy beton 10,0cm 

• Podsypka piaskowa zagęszczona warstwami mechanicznie 25,0cm 

• Grunt rodzimy po zdjęciu humusu dogęszczony mechanicznie  

 
PG-2 POSADZKA NA GRUNCIE (podł. sportowa)  

 • Wykładzina sportowa  2,0cm 

• 2 x Płyta OSB wodoodporna klasy P5 gr. 10,0mm 2,0cm 

• Legar górny 50,0x15,0mm w rozstawie 50,0cm 1,5cm 

• Legar dolny 50,0x15,0mm w rozstawie 50,0cm 1,5cm 

• Kliny elastyczne 50,0x50,0x18,0mm 1,8cm 

• Jastrych cementowy zbrojony siatką ∅4,5 oczka 10,0x10,0cm dylatowana 
obwodowo 

6,0 cm 

• Folia PVC 0,2mm z wywinięciem 10,0cm na ściany  

• Styropian podłogowy λ=0,35 [W/mk²] 15,0cm 

• Papa asfaltowa zgrzewalna  

• Chudy beton 10,0cm 

• Podsypka piaskowa zagęszczona warstwami mechanicznie 25,0cm 

 • Grunt rodzimy po zdjęciu humusu dogęszczony mechanicznie  

 
b) Tynki, malowanie i okładziny 

• tynki gipsowe gr. 1,5cm, układane maszynowo, 

• tynki cem.-wap. kl. III gr. 1,5cm, układane maszynowo, 

• Glazura w pomieszczeniach wilgotnych do pełnej wysokości; w salach lekcyjnych przy 
umywalkach  na wysokość 1,60 m i odległość 0,60 m poza ich obrysu : Ceramiczna płytka 
ścienna matowa o wymiarach 20x50 cm, kolor biały, nasiąkliwość wodna >10%, odporność na 
plamienie klasa 5, siła łamiąca powyżej 800 (N), odporne na pęknięcia woskowate, odporność 
na działanie środków domowego użycie i sole do basenów kąpielowych – GA. 

• Malowanie ścian farbami łatwo zmywalnymi lub alternatywnie do wysokości 1,55m wykonać 
okładziny ścienne,  

 
c) Stolarka 
 
• Stolarka zgodnie z częścią rysunkową – rys. A-11 
 
Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić jej wymiary w świetle otworu. Dla drzwi o wymiarze 
skrzydła 90,0x205,0cm należy pozostawić otwór w ścianie o wymiarach min. 101,0x210,0cm w 
zależności od przyjętego rozwiązania wybranego producenta. 
 
d) Sufit 

• sufity w pomieszczeniach suchych wykończone tynkiem gipsowym gr. 1,5cm, układane 
maszynowo i malowane farbami lateksowymi, 

• sufity w pomieszczeniach mokrych wykończone tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5cm, 
układane maszynowo i malowane farbami lateksowymi, 



• nad salą gimnastyczną sufit systemowy na ruszcie stalowym mocowanym do konstrukcji rygla, 
system montażu podany przez producenta, wykończenie sufitu podwójnymi płytami gipsowo-
kartonowymi ogniochronnymi. 

 
e) balustrady 

• balustrady zewnętrzne przy schodach wykonać ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo 
kolor, pochwyty i główne słupki balustrad zewnętrznych rura okrągła śr. 50mm, elementy 
pomocnicze rura okrągła śr. 20, lub 25mm, wypełnienie – panele z siatki oczko 10,5x100mm, gr 
10mm, prześwit min. 66%,  

• wymiary paneli dostosować do rozstawu słupków i wysokości pochwytu, tak aby prześwity 
pomiędzy elementami nie były większe od światła granicznego podanego w WT. Mocowanie 
słupków do konstrukcji schodów za pomocą blach montażowych i kotew wklejanych do betonu, 

•  balustrady klatki schodowej wykonać ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo kolor, 
konstrukcję dostosować do wytycznych producenta platformy schodowej. 

 
5.17. Wykończenie zewnętrzne. 
 
a) Tynki, malowanie i okładziny 

• tynki elewacyjne cienkowarstwowe (kolorystyka zgodnie z częścią rysunkową), 
• cokół z tynku mozaikowego do wysokości min. 30,0cm nad poziom terenu, 
 
b) Stolarka 
 
Stolarka zgodnie z częścią rysunkową – rys. A-11 
 
Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić jej wymiary w świetle otworu. Dla drzwi o wymiarze 
skrzydła 90,0x205,0cm należy pozostawić otwór w ścianie o wymiarach min. 101,0x210,0cm w 
zależności od przyjętego rozwiązania wybranego producenta. 
 
c) Rynny i rury spustowe 

• system rynnowy z profili z tworzywa sztucznego według wytycznych i rozwiązań systemowych 
wybranego producenta, 

 
d) Obróbki blacharskie 

• obróbki blacharskie systemowe lub wykonać ze stali aluminiowej powlekanej grubości 1,2mm; 

• obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość warstwy ocieplenia, 

• obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej ściany co najmniej 30 mm i być 
wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą deszczową, 

• obróbki powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania 
styropianu, w dokładnie dopasowanych wycięciach w ociepleniu, 

• obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy ze stali aluminiowej powlekanej 
grubości 2,0mm przed wykonaniem warstw na styropianie/wełnie. Podokienniki powinny mieć 
szerokość min. 40 mm, większą od głębokości gotowego ościeża. Skrajne części blachy powinny 
być wywinięte pod kątem prostym do góry na min. 2,0 cm lub być zaopatrzone w profil boczny. 
Długość podokienników powinna być o ok. 1 cm większa od szerokości otworu w świetle 
styropianu/wełny min. Podokiennik należy ,,na wcisk” wsunąć aż do okna, podsuwając jego 
końcową, pionową krawędź pod okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki 
podcina się ostrym nożem styropian/wełnę min. na styku z blachą. Rozprężony styropian 
stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm. 

e) Wycieraczka przed drzwiami wejściowymi - systemowa z polimer betonu, krata ocynkowana  

9/13mm o wym. 2x 50/100cm 



 

 
6. Podstawowe  dane  technologiczne. 

 
Podstawowe  dane  technologiczne  według  opisu  technicznego  dotyczącego  technologii  

zawartego  w dalszej części przedmiotowego opracowania. 
 
7. Rozwiązania  zasadniczych  elementów  wyposażenia  budowlano-instalacyjnego. 

 
• wewnętrzna instalacja wody – budynek wyposażony w wewnętrzną instalację wody zimnej i 

ciepłej oraz wewnętrzną instalację hydrantową; wg. projektu branżowego zamieszonego w 
dalszej części przedmiotowego opracowania, 

• wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – podłączona do miejskiej sieci kanalizacyjnej; 
przyłącze wg. odrębnego opracowania; przykanalik sanitarny do projektowanej studni 
rewizyjnej wg. projektu branżowego zamieszonego w dalszej części przedmiotowego 
opracowania, 

• instalacja wewnętrzna energii elektrycznej – budynek wyposażony w wewnętrzną instalację 
oświetleniową, siłową i odgromową wg. projektu branżowego zamieszonego w dalszej części 
przedmiotowego opracowania, 

• wentylacja – budynek wyposażony w wentylację mechaniczną; wg. projektu branżowego 
zamieszonego w dalszej części przedmiotowego opracowania; centrala wentylacyjna 
zlokalizowana na stropie żelbetowym nad poddaszem, 

• centralne ogrzewanie – zasilane z istniejącej wymiennikowni MEC zlokalizowanej w istniejącym 
budynku przedszkola; według projektu branżowego zamieszonego w dalszej części 
przedmiotowego opracowania 

• telekomunikacja – istniejące przyłącze telekomunikacyjne do budynku szkoły; instalacja 
telekomunikacyjna według projektu instalacji elektrycznych zamieszonego w dalszej części 
przedmiotowego opracowania. 

 
8. Charakterystyka  energetyczna  budynku. 

 
Charakterystyka energetyczna budynku została zamieszczona w dalszej części przedmiotowego 
opracowania projektowego. 
 
9. Wpływ  obiektu  budowlanego  na  środowisko. 

 
9.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz sposób odprowadzenia ścieków. 
 

Zapotrzebowanie na wodę według opracowania branżowego. Woda powinna odpowiadać 
wymogom w zakresie bakteriologicznym i fizyko – chemicznym.  
 
9.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych. 
 

Obiekt spełnia warunki ochrony atmosfery o emisji zanieczyszczeń nie większej niż emisja 
dopuszczalna.  
 
9.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów. 
 

W przedmiotowym obiekcie będą powstawać odpady związane z funkcjonowaniem                          
i przebywaniem ludzi. W budynku zostaną rozmieszczone podręczne pojemniki na odpady. 



Ponadto na terenie działki będzie znajdowało się miejsce na typowe szczelne pojemniki na śmieci 
wywożone przez koncesjonowany zakład oczyszczania. 
 
9.4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań i promieniowania. 
 

Przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne 
dotyczące emisji hałasu, drgań i promieniowania, eliminują wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 
 
9.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi w tym  
             glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 
 

Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni 
ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowy obiektu pozwala na 
zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowy i utwardzoną 
tarasów, dojść  i dojazdów do budynku. 
 
 

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 

 
10.1 Charakterystyka techniczna obiektu. 

 
10.1.1. Wymiary budynku 

 

• Powierzchnia zabudowy - 433,20 m² 

• Powierzchnia użytkowa - 788,14 m² 

• Kubatura brutto - 4929,75 m³ 

• Wysokość pomieszczeń kondygnacji parteru i piętra – min. 3,00m  

• Wysokość pomieszczeń w kondygnacji poddasza w obrębie powierzchni użytkowej – 1,90-
3,40m, 

• Wysokość pomieszczenia sali gimnastycznej – 4,25-7,07 m 

• Ilość kondygnacji nadziemnych budynku – 3 kondygnacje, w tym poddasze użytkowe 

• Wysokość do okapu – 7,65m 

• Wysokość do kalenicy – 14,52m 

• Wysokość mierzona od poziomu terenu do stropu najwyższej kondygnacji razem z warstwami 
ociepleniowymi – 11,19m 

 
10.1.2. Układ funkcjonalny budynku. 

 
Wejście główne do budynku zlokalizowane od strony południowo-wschodniej, wejście 

dodatkowe pełniące funkcję wyjścia ewakuacyjnego usytuowano od strony południowo-
zachodniej.  

W poziomie parteru zaprojektowano salę wielofunkcyjną (dostosowaną do prowadzenia zajęć 
sportowych), 2 sale lekcyjne do nauki teoretycznej, salę fitness, pomieszczenie magazynowe na 
sprzęt sportowy, pokój socjalny nauczycieli WF, szatnie z węzłami sanitarnymi, WC dla nauczycieli, 
WC dla uczniów oraz WC dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W poziomie piętra 
zaprojektowano salę gimnastyczną oraz węzły sanitarne dla uczniów. W poziomie poddasza 
zaprojektowano hol z widokiem na salę gimnastyczną. 

 
 



10.1.3. Charakterystyka zagrożenia pożarowego budynku. 
 

Budynek będzie pełnił funkcje związane z oświatą i posiada typowe zagrożenie pożarowe dla 
budynków użyteczności publicznej. W budynku występować będą materiały palne tj. meble z 
drewna i drewnopochodnych materiałów, parkiet z drewna twardego, naturalne i syntetyczne 
tkaniny, wyroby ze skóry i tworzyw sztucznych. W budynku nie przewiduje się występowania 
substancji palnych zaliczanych do materiałów niebezpiecznych pożarowo.  
 
10.2 Opis warunków ochrony przeciwpożarowej. 

 
10.2.1. Kategoria zagrożenia ludzi. 

 
Wysokość obiektu wynosi 11,19m od poziomu terenu – budynek kwalifikuje się do niskich (N – 

do 12,0m wysokości). Przedmiotowy budynek stanowi 1 strefę pożarową zakwalifikowaną do 
kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Pomieszczenia budynku przeznaczone są dla kilku do kilkunastu 
osób (do 20 osób). 
 

10.2.2. Przewidywane wielkości obciążenia ogniowego. 
 

Dla budynku stanowiącego kategorię zagrożenia ludzi ZL nie wyznacza się gęstości obciążenia 
ogniowego.  

 
10.2.3. Ocena zagrożenia wybuchem. 

 
W budynku nie przewiduje się występowania pomieszczeń lub stref zagrożonych wybuchem. 

 

10.2.4. Klasy odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa elementów 
budowlanych.  
 

Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne. Obiekt ze względu na wysokość zakwalifikowany 
został do budynków niskich (N). Strefa pożarowa w kategorii zagrożenia ludzi ZL III dla budynków 
niskich posiada klasę odporności pożarowej „C”. 

W związku z powyższymi ustaleniami wszystkie elementy projektowanego budynku powinny 
spełniać wymagania odporności ogniowej dla klasy odporności ogniowej „C” zgodnie z tabelą 1:  
 
Tabela 1. 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

Główna 
konstrukcja 

nośna 

Konstrukcja 
dachu 

Strop 
Ściana 

zewnętrzna 
Ściana 

wewnętrzna 
Przykrycie 

dachu 

„C” R 60 R15 REI 60 EI 30 EI15 RE15 
 

Oznaczenia w tabeli: 
R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania 
klas odporności ogniowej elementów budynku, 
E – szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I – Izolacyjność ogniowa (w minutach) określona jw., 
 
 
 
 



10.2.5. Konstrukcja budynku.  
 

• Ściany nośne zewnętrzne  – gr. 24,0cm murowane z bloczków z betonu komórkowego odmiany 
600 na zaprawie cienkowarstwowej – spełniają R60 oraz EI30, 

• Ściany nośne wewnętrzne  – gr. 24,0cm murowane z bloczków z betonu komórkowego 
odmiany 600 na zaprawie cienkowarstwowej - spełniają R60 oraz EI15, 

• Ściany działowe – gr. 12,0cm z bloczków z betonu komórkowego odmiany 400 na zaprawie 
marki M3, 

• Stropy – gr. 12,0cm oraz 20,0cm monolityczne żelbetowe z betonu B25 oraz nad poddaszem 
systemowy na ruszcie stalowym opartym na konstrukcji dachu - spełniają REI60, 

• Konstrukcja dachu – stalowa w postaci ramy z jętką (poprzeczką) - spełnia R15, 

• Przykrycie dachu – blacha dachówkowa imitowana - spełnia RE15, 

• Wszystkie elementy budynku będą wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia – 
NRO. 

 
10.2.6. Wymagania ppoż. dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia.  

 
Do wykończenia wnętrz nie wolno używać materiałów łatwo zapalnych, których produkty 

rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Okładziny sufitów 
podwieszanych należy wykonać z materiałów niepalnych, nie kapiących i nie odpadających pod 
wpływem ognia. Zastosowane materiały powinny posiadać aktualne atesty w wymaganym 
zakresie. Palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których są prowadzone 
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, należy zabezpieczyć przed 
możliwością zapalenia lub zwęglenia.  

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiałów palnych, prowadzone 
w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania 
pomieszczenia, powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej E I30. 
 

10.2.7. Strefy pożarowe, oddzielenia przeciwpożarowe i strefy dymowe.  
 

Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla budynku niskiego ZL III wynosi 8 000m2. Budynek 
stanowić będzie jedną strefę pożarową o powierzchni 788,14 m² obejmująca kondygnacje 
nadziemne. Wielkość projektowanej strefy pożarowej nie przekracza dopuszczalnej określonej w 
warunkach technicznych dla budynków.  
 

10.2.8. Odległości pomiędzy budynkami i elementami zagospodarowania.  
 

Odległości pomiędzy budynkami i elementami zagospodarowania są zgodne z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków  technicznych, 
jakim  powinny  odpowiadać  budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2015r, poz. 1422. Odległości od 
budynków na sąsiednich działkach są zachowane w stosunku do wymogów warunków 
technicznych. Najbliżej położony budynki garażowe niskie PM (gęstość obciążenia ogniowego 500 
MJ/m2) zlokalizowane są w odległości min. 19,35m od strony południowo-wschodniej od ścian 
przedmiotowego budynku. 

Projektowany budynek usytuowany od strony północno-zachodniej bezpośrednio przy elewacji 
istniejącego budynku szkoły podstawowej stanowiącego odrębną strefę pożarową. Projektowany 
budynek jest oddzielony od istniejącego budynku szkoły ścianą oddzielenia pożarowego REI 120, 
oddylatowaną od ściany istniejącego budynku. Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego wysunięto 
min. 30,0cm poza lico ściany zewnętrznej. 
 
 



10.2.9. Warunki ewakuacji i oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń. 
 

Przedmiotowy budynek spełnia warunki ewakuacji: 

• z poziomu parteru i piętra w przypadku pożaru zakłada się ewakuację jednoczesną do wyjść 
ewakuacyjnych prowadzących bezpośrednio na zewnątrz budynku, 

• z holu w poziomie poddasza, z holu piętra oraz parteru (z wyjątkiem sali wielofunkcyjnej) 
ewakuacja realizowana będzie przez klatkę schodową posiadającą bezpośrednie wyjście 
ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku (do wejścia głównego), 

• z sali gimnastycznej zlokalizowanej w poziomie piętra ewakuacja realizowana będzie 
bezpośrednio na zewnątrz budynku poprzez schody zewnętrzne konstrukcji stalowej (schody 
wg. projektu indywidualnego – oporność ogniowa min. R60), 

• z sali wielofunkcyjnej zlokalizowanej w poziomie parteru ewakuacja realizowana będzie 
bezpośrednio na zewnątrz budynku przez drzwi zlokalizowane w północno-zachodniej elewacji, 

• szerokość dróg ewakuacyjnych wynosi min. 140,0cm, 

• wysokość drogi ewakuacyjnej będzie nie mniejsza niż 2,5m z możliwością obniżenia do 2,2m, 
dopuszcza się obniżenie drogi ewakuacyjnej do wysokości 2,2m na długości nie większej niż 
1,5m ze względów konstrukcyjnych (podciągów, belek stropowych) lub aranżacji wnętrz, 

• drzwi wyjściowe ewakuacyjne główne z budynku  na zewnątrz z poziomu nadziemnych ZL o 
szerokości 1,5 m przy czym szerokość głównego nieblokowanego skrzydła drzwi nie może być 
mniejsza w świetle niż 0,9m. Szerokość drzwi wyjściowych z budynku musi być nie mniejsza niż 
bieg klatki schodowej z której prowadzi droga ewakuacyjna przez te drzwi. Drzwi wyjściowe z 
pomieszczeń na drogę ewakuacyjną (korytarze) nie mogą po ich całkowitym otwarciu 
ograniczać szerokości tej drogi poniżej minimalnej wymaganej wartości tj. 1,4m. Wysokość 
wszystkich drzwi w świetle nie może być mniejsza niż 2,0m. W drzwiach ewakuacyjnych 
dopuszcza się montowanie progów konstrukcyjnych o wysokości nie większej niż 2cm jeśli nie 
służą do ewakuacji osób niepełnosprawnych na wózkach. Drzwi wyjściowe ewakuacyjne nie 
mogą być obrotowe, podnoszone lub rozsuwane. 

• wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych otwierają się na zewnątrz, 

• wymagane długości przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL nie mogą być dłuższe niż 
60m (zapewniono 2 wyjścia ewakuacyjne). Długość przejścia wyznacza się w zależności od 
sposobu zagospodarowania tzw. technologii (ustawienia mebli, urządzeń itp.). Przejście 
ewakuacyjne nie będą prowadzić przez więcej niż trzy pomieszczenia. Wymagana odporność 
ogniowa EI15 obudowy drogi ewakuacyjnej nie dotyczy pomieszczeń przez które łącznie 
prowadzi przejście ewakuacyjne. Projektuje się długości przejść ewakuacyjnych w zakresie 
dopuszczalnych parametrów bez konieczności ich powiększenia jakie dają warunki techniczno-
budowlane. 

• długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy 
pożarowej lub na zewnątrz budynku, zwanej  dojściem ewakuacyjnym, należy określić wzdłuż 
osi drogi ewakuacyjnej. W przedmiotowym budynku w strefie ZLIII dojścia ewakuacyjne zostały 
wytyczone tak aby zapewnić: 

o przy jednym kierunku ewakuacji długość dojścia nie więcej niż 30m, 
o przy dwóch kierunkach ewakuacji długość dojścia nie więcej niż 60m w tym nie więcej 

niż 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej, 
o z poziomu piętra i poddasza zapewniono 1 wyjście ewakuacyjne o długości dojścia nie 

przekraczającej 30,0m prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku, 

• pionowe drogi ewakuacyjne (klatka schodowa) posiada parametry szerokość biegu 1,40m, 
szerokość spocznika 1,5m, wysokość stopnia 17,0cm, 

• obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych wewnętrznych ścianek stałych i witryn szklanych w 
częściach ZL III musi posiadać odporność jak dla ścian wewnętrznych w klasie „C” nie mniej niż      
EI 15. Korytarze, hole ewakuacyjne w ZL będą wykonane w klasie odporności ogniowej co 
najmniej EI 15; (wymaganie dot. również sufitu podwieszanego). 



• sufity podwieszone na drogach ewakuacyjnych nad którymi prowadzone będą przewody 
elektroenergetyczne i inne instalacje z materiałów palnych powinny być wykonane w klasie co 
najmniej EI15, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia, oraz nie wydzielające 
toksycznych produktów rozkładu.  

• biegi i spoczniki schodów, klatek schodowych służących do ewakuacji zostały wykonane jako 
żelbetowe, monolityczne o klasie odporności ogniowej nie mniej niż R60.  

• drzwi ewakuacyjne na zewnątrz budynku bez klasy odporności ogniowej, 

• skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną (korytarz), nie mogą, po ich 
całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi do wymaganego minimum 
1,4m. Ten sam wymóg dotyczy również stałych elementów wyposażenia tj. kaloryfery, poręcze 
itp. Szerokości dróg ewakuacyjnych zapewniają te wymagane parametry. W drzwiach 
zawężających po ich całkowitym otwarciu minimalną szerokość  korytarza (drogi ewakuacyjnej) 
zostaną zamontowane samozamykacze. 

• Drogi ewakuacyjne i wyjścia należy oznakować zgodnie z PN-N-01256-5:1998. 
 

10.2.10. Urządzenia przeciwpożarowe.  
 

• Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

W budynku przewidziano przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany na zewnątrz 
budynku przy głównym wejściu. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu będzie odcinał dopływ 
prądu do wszystkich instalacji w budynku z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i 
urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Instalacja i urządzenia 
elektryczne powinny zapewniać dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach 
technicznych i być wykonane w sposób zapewniający ochronę przed porażeniem, przepięciami 
łączeniowymi  i atmosferycznymi  i powstaniem pożaru. Po wykonaniu instalacje należy poddać 
badaniom i pomiarom w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji 
izolacji. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować 
samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego. 

• Oświetlenie awaryjne. 
 

W budynku zostanie wykonane oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne i zapasowe. Awaryjne 
oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę. Średnie natężenie 
oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze 
niż 1 lx w osi drogi ewakuacyjnej, i nie mniejsze niż 0,5 lx w centralnym pasie o szerokości nie 
mniejszej niż połowa szerokości drogi ewakuacyjnej. Natężenie oświetlenia na poziomie 
podłogi pomieszczeń nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx. Natężenie oświetlenia przy 
urządzeniach przeciwpożarowych znajdujących się poza drogami ewakuacyjnymi powinno być 
nie mniejsze niż 5 lx. W budynku projektowane jest zastosowanie opraw z własnym źródłem 
zasilania. Podświetlane znaki ewakuacyjne zostaną zamontowane w budynku na drogach 
ewakuacyjnych i nad wyjściami ewakuacyjnymi z budynku oraz  z pomieszczenia sali teatralno - 
koncertowej.  Przy wyjściach ewakuacyjnych na zewnątrz budynku zastosowane zostaną 
oprawy oświetlenia awaryjnego zapewniające doświetlenie ewakuacyjnej, zewnętrznej 
przestrzeni otwartej. Oświetlenie awaryjne należy zaprojektować i wykonywać zgodnie z 
Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie. Szczegółowy opis instalacji w 
projekcie branżowym. Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać aktualne świadectw 
dopuszczenia CNBOP. 

 
 
 
 



• Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 
 

W budynku zaprojektowano instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami Ø25. 
Instalację zaprojektowano z materiałów niepalnych. Instalacja zasilana jest bezpośrednio z sieci 
zewnętrznej. Zaprojektowano 2 hydranty wewnętrzne Ø25 z wężami półsztywnymi długości 
30m. Hydranty umieszczone zostaną w holu parteru oraz w holu piętra. Hydranty będą 
zamykane w szafkach z wężem półsztywnym zakończonym prądownicą zamykaną z regulacją 
podawanego prądu (zwarty, rozproszony) zgodnie z PN-EN 671-1:2002. Zasilanie hydrantu 
należy doprowadzić przewodem o DN co najmniej 25mm. Zalecane doprowadzenie głównego 
zasilania przewodami o DN co najmniej 50mm ze względu na  konieczność jednoczesnej pracy 
2 hydrantów w celu uzyskania wymaganych parametrów ciśnienia i wydajności. Przewody 
zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej powinny być prowadzone jako przewody 
obwodowe. Zapewnić minimalną wydajność 1,0 dm3/s przy nominalnym ciśnieniu 0,2 MPa. 
Zawory w szafkach hydrantowych umieszczone będą na wysokości 1,35m od poziomu 
posadzki. Oznakowanie zgodnie z PN-ISO 7010. Zasięg hydrantów w poziomie powinien 
obejmować całą powierzchnię chronionego budynku, strefy pożarowej, z uwzględnieniem:  
długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego (20m lub 30m)  i efektywnego zasięgu rzutu 
prądów gaśniczych (3m). Przed hydrantem wewnętrznym powinna być zapewniona 
dostateczna przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej. Instalację hydrantów wewnętrznych 
należy wykonać w oparciu o projekt branżowy (instalacje wod.-kan.) 

UWAGA! Wszystkie zastosowane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny posiadać 
aktualne dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej (certyfikaty CNBOP lub 
Deklaracje zgodności w języku polskim w przypadku gdy zostały wytworzone i uzyskały takie 
dopuszczenie w którymś z krajów członkowskich wspólnoty i posiadają certyfikat CE). 

• Urządzenia oddymiające. 
 

W przedmiotowym budynku zgodnie z § 245 i 247 warunków technicznych nie zachodzi potrzeba 
zabezpieczenia przed zadymieniem lub oddymiania dróg ewakuacyjnych. 
 

• System sygnalizacji pożaru. 
 

W przedmiotowym budynku nie wymagany jest  system sygnalizacji pożaru (SSP).  
 

• Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO). 
 
W przedmiotowym budynku nie jest wymagany system DSO. 
 

10.2.11. Wyposażenie w gaśnice przenośne.  
 

W budynku zostanie rozmieszczony sprzęt gaśniczy (gaśnice przenośne, proszkowe typ ABC 
spełniające wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic). Jedna jednostka masy środka 
gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100m2 
powierzchni stref pożarowych. Przewiduje się 4 szt. gaśnic GP 4kg ABC. 

Przy rozmieszczaniu gaśnic na etapie pracy wykończeniowych należy zapewnić następujące 
warunki: 

• odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przybywać człowiek do najbliższej 
gaśnicy nie powinna być większa niż 30,0m, 

• gaśnice należy rozmieścić w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, 

• do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości min. 1,0m, 

• w pobliżu gaśnic należy umieścić ogólną instrukcję na wypadek pożaru z wykazem 
telefonów alarmowych, 



• miejsca w których został umieszczony podręczny sprzęt gaśniczy w budynku należy 
oznakować zgodnie z PN-EN-ISO 7010, 

• sprzęt w miejscu jego umieszczenia nie może być narażony na uszkodzenie mechaniczne 
oraz działanie źródeł ciepła. 
 

10.3 Przygotowanie obiektu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. 
 

9.3.1. Drogi pożarowe. 
 

Dla przedmiotowego obiektu nie jest wymagane doprowadzenie drogi pożarowej do budynku. 
 

9.3.2. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
 

Wymagana docelowa ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla rozpatrywanego 
obiektu, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych – Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z dnia 
24.07.2009r.  wynosi 10 dm3/s, z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm usytuowanego 
w wymaganej odległości od budynku. Zaopatrzenie w wodę pożarową do zewnętrznego gaszenia 
pożaru realizowane będzie za pośrednictwem istniejącego hydrantu zewnętrznego, który jest 
zlokalizowany w odległości mniejszej niż 75,0m. 
 
10.4 Instalacje użytkowe. 

 
10.4.1. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych. 

 

• instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu (PWP) 
umieszczonym przy wejściu głównym i oznakowanym zgodnie z PN, 

• instalacja odgromowa zgodnie z PN, 
 

10.4.2. Instalacja elektryczna. 
 

Instalację elektroenergetyczną zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi Polskich Norm 
: PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Instalacja i urządzenia muszą 
zapewniać dostarczanie energii elektrycznej o wymaganych parametrach. Stąd też instalację należy 
zaprojektować aby zapewniała pod względem pożarowym bezpieczeństwo użytkowania 
polegające na zastosowaniu odpowiednich przekrojów przewodów, podziału na wymaganą ilość 
obwodów i zabezpieczenie bezpiecznikami dobranymi do obciążeń i przekroju przewodu.  
W instalacji elektrycznej należy zastosować: 
1) złącza instalacji elektrycznej budynku, umożliwiające odłączenie od sieci zasilającej                       

i usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi, a także ingerencją osób niepowołanych, 

2) oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych, 
3) urządzenia ochronne różnicowoprądowe uzupełniające podstawową ochronę 

przeciwporażeniową i ochronę przed powstaniem pożaru, powodujące w warunkach 
uszkodzenia samoczynne wyłączenie zasilania, 

4) wyłączniki nadprądowe w obwodach odbiorczych, 
5) zasadę selektywności (wybiórczości) zabezpieczeń, 
6) przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 
7) połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami 

przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku, 



8) zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do 
krawędzi ścian i stropów, 

9) przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój nie 
przekracza 10 mm2, 

10) urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej. 
 

10.4.3. Instalacja odgromowa. 
 

Obiekt wyposażyć w instalacją odgromową zapewniającą ochronę przed skutkami 
wyładowań atmosferycznych zaprojektowaną zgodnie z warunkami technicznymi normy - PN-EN 
62305-1: 2008 Ochrona odgromowa. Zasady ogólne. PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa 
obiektów budowlanych. Złącza kontrolne instalacji umieścić w puszkach na wysokości gruntu w 
celu możliwości dokonywania stosownych pomiarów rezystancji uziemienia. 
 

10.4.4. Instalacja kominowa. 
 

W przedmiotowym budynku nie projektuje się przewodów kominowych. 
 

10.4.5. Instalacja grzewcza c.o. 
 

Budynek zostanie wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, wodną zasilaną z 
wymiennika MEC zlokalizowanego w istniejącym budynku przedszkola. 
 
10.5 Informacje dodatkowe. 

 

• wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia należy rozumieć jako uzyskane po 
wykończeniu elementów budynku, a w odniesieniu do wymiarów okiennych i drzwiowych jako 
wymiary w świetle ościeżnicy. Jako szerokość użytkową schodów (biegów i spoczników) należy 
rozumieć szerokość w świetle poręczy (pochwytów); szerokość nie może być pomniejszana 
przez urządzenia, elementy budynku lub wyposażenia wnętrz, 

• wszystkie elementy budowlane charakteryzujące się nośnością szczelnością i izolacyjnością 
ogniową (REI) powinny być wykonane, jako rozwiązania systemowe, oferowane przez ich 
producenta (wytwórcę) lub na podstawie jednostkowego dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, 

• zamknięcia otworów charakteryzujące się klasą odporności pożarowej oraz dymoszczelnością 
powinny być wyposażone w urządzenia powodujące ich samoczynne zamknięcie się w 
przypadku wystąpienia pożaru, 

• kanały wentylacji mechanicznej w miejscu przejścia przez strop wyposażyć w klapy ppoż EI60; 
pozostałe przejścia instalacyjne do innych stref pożarowych uszczelnić elastyczną pianą 
ognioochronną, np. Hilti CFS-F FX. 

• Na podstawie przeprowadzonej analizy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że projektowany obiekt 
nie wymaga uzgodnienia w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych (projektowany budynek 
niski zawierający strefę pożarową o powierzchni nie przekraczającej 1000 m2, zakwalifikowaną 
do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza); 

• Dyrektor szkoły jest zobowiązany do sporządzenia planu: 
- prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, 
- warunków i organizacji ewakuacji ludzi.  
 

 



11. UWAGI KOŃCOWE. 
 

• wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod 
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robót, 

• użyte do budowy materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać 
wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak „B” dopuszczający do obrotu materiałami 
budowlanymi oraz spełniać odpowiednie normy, 

• wszelkie materiały budowlane i wykończeniowe należy stosować ściśle według instrukcji            
i zaleceń producenta, 

• o wszelkich niejasnościach lub w sprawach nie objętych przedmiotowym opracowaniem należy 
informować nadzór autorski w celu uniknięcia błędów w wykonaniu lub zastosowaniu 
rozwiązań zamiennych, 

• ilekroć w projekcie jest mowa o „produkcie/materiale/systemie” należy przez to rozumieć 
produkt/materiał/system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach           
nie gorszych niż zaproponowany, 
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OPINIA  GEOTECHNICZNA 
 

1. WSTĘP. 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych wraz         

z ustaleniem charakterystycznych wartości parametrów geotechnicznych na obszarze 
przeznaczonym pod budowę budynku sali gimnastycznej – teren inwestycji na działkach nr ewid. 
8/1, 8/2, 240,8 (obr. 12, ark. 3) położonych przy ul. Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
Opinię geotechniczną wykonano na zlecenie Inwestora. 
 

2. PODSTAWA  OPRACOWANIA. 

 
Do opracowania przedmiotowej opinii geotechnicznej wykorzystano: 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz.U.2012.463), 

• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne   
i projektowanie, 

• Badania gruntu sporządzone przez Zakład Wierceń Geotechnicznych 

• aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500, 

• wizja lokalna na działce Inwestora, 
 

3. WARUNKI  GRUNTOWO – WODNE. 

 
Na podstawie wykonanych wierceń geotechnicznych (5 otworów o głębokości 5,0-8,0m) 

stwierdzono obecność gruntów niespoistych (grunty spoiste wystąpiły tylko jako wkładki). Do 
głębokości 0,5m stwierdzono występowanie nasypów niekontrolowanych zabudowanych z gleby, 
kamienia i gruzu. Powyższa warstwa nasypów niekontrolowanych nie nadaje się do posadawiania. 
W pozostałych warstwach stwierdzono występowanie piasków drobnych, piasków 
gruboziarnistych oraz pospółek. Wszystkie z wymienionych gruntów są nośne. Poziom 
przemarzania gruntu przyjęty na głębokość 1,0m. Występowania wód gruntowych nie 
stwierdzono. 
 Projektuje się poziom posadowienia budynku na głębokości 1,2m na warstwie II i III. 
Warstwę I stanowiącą nasypy niekontrolowane należy bezwzględnie usunąć. Nośność gruntu jest 
wystarczająca do przeniesienia naprężeń od przedmiotowego. 
 
4. KATEGORIA  GEOTECHNICZNA  OBIEKTU. 
 

Przedmiotowy budynek posiada statycznie wyznaczalne proste schematy obliczeniowe. 
Projektowany budynek to obiekt posiadający trzy kondygnacje nadziemne (w tym poddasze 
użytkowe). Budowa geologiczna terenu wg. autora geotechnicznych warunków posadowienia jest 
uznana za prostą oraz warunki gruntowe na proste. W związku z powyższym zgodnie z 
Dz.U.2012.463 z dnia 27.04.2012r ze względu na kubaturę projektowanego budynku wyróżniono 
drugą kategorię geotechniczną dla projektowanej inwestycji. 
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OPIS  DO  PROJEKTU TECHNOLOGII POMIESZCZEŃ BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ 
 

 
1. PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA. 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt technologiczny budynku sali gimnastycznej 

przeznaczonej do obsługi istniejącej szkoły podstawowej. Całość przedmiotowego obiektu pełni 
funkcje związane z oświatą (nie wydzielono stref użytkowanych w inny sposób). 
 
2. CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWA OBIEKTU. 

 
Projektowany obiekt to budynek III kondygnacyjny (3 kondygnacje nadziemne – w tym 

poddasze użytkowe) o powierzchni użytkowej 788,14m2.   
 

2.1 Wejścia do budynku. 
 

Wejście główne do budynku zlokalizowane od strony południowo-wschodniej przystosowane 
dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich umożliwiając łatwy i 
bezkolizyjny wjazd wózka. Pokonanie różnicy poziomów za pomocą zaprojektowanej pochylni. 
Zaprojektowana pochylnia o długości 6,25m i spadku 8% posiada szerokość w świetle przejazdu 
120cm. Krawędzie zabezpieczono krawężnikiem wys. 7cm. Nawierzchnia podjazdu zaprojektowana 
jako karbowana z kostki brukowej. Pochylnia posiada poręcze obustronne poręcze na wysokości 
75cm przedłużone o 30cm przed początkiem i końcem biegu. Zapewniono poziomą płaszczyznę 
ruchu na początku i na końcu pochylni min. 150cm. 

Wejście dodatkowe pełniące funkcję wyjścia ewakuacyjnego usytuowano od strony 
południowo-zachodniej. 
 

2.2 Program użytkowy budynku. 
 

W poziomie parteru zaprojektowano salę wielofunkcyjną (dostosowaną do prowadzenia zajęć 
sportowych), 2 sale lekcyjne do nauki teoretycznej, salę fitness, pomieszczenie magazynowe na 
sprzęt sportowy, pokój socjalny nauczycieli WF, szatnie z węzłami sanitarnymi, WC dla nauczycieli, 
WC dla uczniów oraz WC dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W poziomie piętra zaprojektowano salę gimnastyczną oraz węzły sanitarne dla uczniów.  
W poziomie poddasza zaprojektowano hol z widokiem na salę gimnastyczną. 

Dostęp do kondygnacji piętra i poddasza dla osób niepełnosprawnych poruszających się na 
wózkach inwalidzkich zapewniono poprzez zaprojektowanie platformy schodowej (konstrukcję 
balustrady klatki schodowej należy (po uzgodnieniu z producentem) wykonać w sposób 
umożliwiający montaż platformy). 

 
2.3 Informacje o użytkownikach obiektu. 

 
Projektowany budynek będzie użytkowany przez uczniów niepublicznej szkoły oraz przez 

zatrudniony personel.  
Oszacowano następującą liczbę użytkowników: 

• Uczniowie – 54 osoby (uczniowie istniejącej szkoły podstawowej), 

• Zatrudniony personel – 3 osoby (nauczyciele WF). 
Szacuje się, że zajęcia sportowe będą przeprowadzane w grupach max. 20 osobowych. 

 
 



2.4 Organizacja zajęć lekcyjnych. 
 

Zajęcia w budynku sali gimnastycznej będą prowadzone w systemie jednozmianowym 
(skoordynowane z planem zajęć istniejącej szkoły podstawowej). Do przeprowadzania zajęć                     
o charakterze edukacji teoretycznej zaprojektowano 2 sale lekcyjne w których doświetlenie 
naturalne zapewniono z lewej strony (przewidywana przewaga uczniów praworęcznych). Do 
przeprowadzania zajęć ruchowych zaprojektowano 3 sale (sala wielofunkcyjna, sala fitness i sala 
gimnastyczna). Sprzęt sportowy będzie składowany w pomieszczeniu magazynowym znajdującym 
się w parterze.  

W budynku zapewniono niezbędną ilość węzłów higieniczno-sanitarnych. Ilość ustępów, 
umywalek i pisuarów zapewnia obsługę wszystkich użytkowników. We wszystkich 
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się umywalki z ciepłą i zimną wodą, uchwyty na 
ręczniki papierowe oraz kosze na śmieci z zamykanymi pokrywami. 

Budynek Sali gimnastycznej nie posiada bezpośredniego przejścia do istniejącego budynku 
szkoły. Komunikacja odbywa się dojściem zewnętrznym. W holu na parterze zlokalizowano szafki 
na odzież zewnętrzną. 
 

2.5 Utrzymanie czystości. 
 

Utrzymaniem czystości w przedmiotowym budynku będzie zajmował się zatrudniony w 
istniejącej szkole personel sprzątający. W kondygnacji parteru znajduje się pomieszczenie 
porządkowe ze zlewozmywakiem z baterią z wyciąganą wylewką. Pomieszczenie umożliwia 
przechowanie wózka do sprzątania dwuwiadrowego oraz pozostałych sprzętów służących do 
sprzątania (np. odkurzacz). 
 
3. OPIS TECHNOLOGII. 
 

Projekt technologiczny polega na rozplanowaniu funkcji z zachowaniem jednoznacznych 
korelacji pomiędzy pomieszczeniami o różnym przeznaczeniu oraz zachowaniu reżimu 
higienicznego i ergonomicznego. 

Układ funkcjonalny zaprojektowano uwzględniając wszystkie powyższe czynniki i 
zapewniono właściwe, zgodne z obowiązującymi przepisami, warunki prowadzenia placówki. 

Pomieszczenia w obiekcie rozplanowano w sposób zapewniający prawidłową organizację 
pracy, bezpieczeństwo oraz bezkolizyjność komunikacyjną, a także zabezpieczono przed dostępem 
osób nieuprawnionych. 
 
3.1 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE. 

 

• Powierzchnia zabudowy - 433,20 m² 

• Powierzchnia użytkowa - 788,14 m² 

• Kubatura brutto - 4929,75 m³ 

• Wysokość pomieszczeń kondygnacji parteru i piętra – min. 3,00m  

• Wysokość pomieszczeń w kondygnacji poddasza w obrębie powierzchni użytkowej – 1,90-
3,40m, 

• Wysokość pomieszczenia sali gimnastycznej – 4,25-7,07 m 

• Ilość kondygnacji nadziemnych budynku – 3 kondygnacje, w tym poddasze użytkowe 
 
 
 
 

 



3.2 WYKAZ I OPIS FUNKCJONALNY PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ ORAZ ICH WYKOŃCZENIA. 
 

Wykaz pomieszczeń wg. części rysunkowej przedmiotowego opracowania.  
Opis pomieszczeń przedstawiono poniżej: 

• Sale lekcyjne, pokój socjalny nauczycieli WF: 
o Podłoga łatwozmywalna z antypoślizgowej wykładziny PCV; połączenie podłogi z 

ścianami powinny być wykonane do wysokości co najmniej 0,08 m, z materiałów 
odpowiadających wymaganiom dla podłóg w tych pomieszczeniach; styki cokołów z 
posadzką winny być zaokrąglone. 

o Ściany malowane farbą łatwozmywalną, 
o Wentylacja mechaniczna, 
o Oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym. 
o Stolarka okienna – Z PCV, uchylno- rozwierane. Otwierane z poziomu podłogi z 

możliwością wietrzenia pomieszczeń. Konstrukcja okien powinna być wykonana z 
materiału odpornego na korozję i łatwego do mycia.  

o Stolarka drzwiowa – drzwi z materiału łatwo zmywalnego; pozostałe wytyczne zgodnie 
z zestawieniem stolarki.  

o W pokoju socjalnym nauczycieli przy zlewozmywaku nad blatem oraz w obrębie 
umywalki na wysokość 1,60 m i odległość 0,60 m poza jej obrysu okładzina z płytek 
ceramicznych. 

 

• WC, szatnie, pom. porządkowe: 
o Podłoga wykończona terakotą antypoślizgową; połączenie podłogi z ścianami powinny 

być wykonane do wysokości co najmniej 0,08 m, z materiałów odpowiadających 
wymaganiom dla podłóg w tych pomieszczeniach; styki cokołów z posadzką winny być 
zaokrąglone. 

o Ściany do wysokości 2,05 m należy ściany wykończyć materiałami gładkimi, 
zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych. 

o Oświetlenie światłem sztucznym, 
o Stolarka drzwiowa – drzwi z materiału łatwo zmywalnego; pozostałe wytyczne zgodnie 

z zestawieniem stolarki. 
o Wentylacja mechaniczna. 

 

• Komunikacja: 
o Podłoga łatwozmywalna z antypoślizgowej wykładziny PCV; połączenie podłogi z 

ścianami powinny być wykonane do wysokości co najmniej 0,08 m, z materiałów 
odpowiadających wymaganiom dla podłóg w tych pomieszczeniach; styki cokołów z 
posadzką winny być zaokrąglone. 

o Ściany malowane farbą łatwozmywalną. 
o Wentylacja mechaniczna. 
o Oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym. 

 

• Magazynki: 
o Podłoga łatwozmywalna z antypoślizgowej wykładziny PCV;  
o Ściany malowane farbą łatwozmywalną. 
o Oświetlenie światłem sztucznym i naturalnym. 
o Wentylacja mechaniczna. 

 

• Sala gimnastyczna, sala wielofunkcyjna: 
o Podłoga sportowa punktowo-sprężysta zgodna z PN-EN 14904 „Nawierzchnie 

obiektów sportowych – Specyfikacja halowych nawierzchni sportowych 



przeznaczonych do uprawiania wielu dyscyplin sportowych”. Wykonać zgodnie z 
wytycznymi producenta. 

o Oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym, 
o Ściany malowane farbą łatwozmywalną. 
o Szyby okien zabezpieczone przed stłuczeniem siatkami osłonowymi do obiektów 

sportowych wg. wytycznych wybranego producenta. 
o Stolarka drzwiowa – drzwi z materiału łatwo zmywalnego; pozostałe wytyczne zgodnie 

z zestawieniem stolarki. 
o Wentylacja mechaniczna. 

 
3.3 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE.  

 
 Umywalki. W WC dla niepełnosprawnych należy zamontować umywalkę wyprofilowaną od 

przodu. We wszystkich pomieszczeniach WC przy umywalce należy zainstalować: lustra z 
półkami, zasobniki z ręcznikami jednorazowego użytku, pojemniki na: mydło, płyn ze 
środkami dezynfekcyjnymi do rąk oraz pojemniki na zużyte ręczniki (kosze zamknięte z 
workiem foliowym). W pomieszczeniu porządkowym zamontować kratkę ściekową oraz 
zawór czerpalny ze złączką węża lub przy umywalce/zlewie zainstalować baterię z 
wyciąganą wylewką. Ciepła woda do umywalek i zlewozmywaków dostarczana będzie z 
instalacji ciepłej wody w budynku. 

 Miski ustępowe spłukiwane będą bieżącą wodą i podłączone zostaną do kanalizacji. 
 Pomieszczenia wyposażyć w gaśnice zgodnie z opisem ochrony przeciwpożarowej oraz w 

apteczki pierwszej pomocy zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 31.12.2002 r. (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z 2003 r.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

 
Wykaz wyposażenia technologicznego przedstawiono na rysunku oznaczonym                     

symbolem T-01. 
 
3.4 WYTYCZNE INSTALACYJNE. 

 

• należy zapewnić zaopatrzenie w wodę zdatną do picia, 

• w instalacji wody należy zastosować zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem, 

• wodę zimną i ciepłą doprowadzić do wszystkich umywalek i zlewów, 

• przewodów nie prowadzić po powierzchni ścian, 

• ścieki odprowadzić do sieci kanalizacyjnej, 

• należy zamontować osłony na kaloryfery zabezpieczające przed oparzeniem dzieci, 

• Oświetlenie światłem sztucznym poszczególnych pomieszczeń wykonać zgodnie z zgodnie z 
PN-EN 12464-1 "Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy”. 

 
4. DANE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY 

SĄSIEDNIE. 
 
4.1. NIECZYSTOŚCI PŁYNNE. 

 
Nieczystości płynne odprowadzane będą wewnętrzną instalacją kanalizacyjną do sieci 

kanalizacyjnej (wg. projektu instalacji sanitarnych). 
 
 
 
 



4.2. ODPADY STAŁE. 
 

W związku z charakterem użytkowym obiektu będą powstawać odpady komunalne, które 
będą gromadzone w typowych szczelnych pojemnikach na śmieci. Na terenie działki znajduje się 
wydzielone miejsce na gromadzenie odpadów usytuowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
tj. co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt 
ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną. Inwestor posiada umowę na 
odbiór śmieci przez koncesjonowany zakład oczyszczania. Należy prowadzić segregację odpadów. 
 
4.3. WPŁYW NA OBIEKTY SĄSIEDNIE. 
 

Dla założonego programu użytkowego nie wystąpią związane z jego eksploatacja emisje 
hałasu, wibracje i promieniowania w tym jonizujące, jak również nie powstanie pole 
elektromagnetyczne, czy inne zakłócenia. Dodatkowo projektowany obiekt i charakter jego 
użytkowania nie wpłynie na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, glebę oraz wody 
powierzchniowe i podziemne.  

 
4.4. INFORMACJE DODATKOWE 

 

• Przed oddaniem do użytku obiektu należy opracować procedury 
 Sprzątania pomieszczeń 
 Postępowania z odpadami 
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