
OPIS  ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWYCH W ZAKRESIE WYKONANIA  
POSADZEK PCV I PODŁOGI SPORTOWEJ  

 

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 

 

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. Przeznaczenie  i  program  użytkowy  obiektu 

 
2.1. Przeznaczenie obiektu. 
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku sali gimnastycznej wraz z instalacjami wew. 
(wod.-kan., c.o., eN, wentylacji mechanicznej). Całość przedmiotowego obiektu będzie pełniła 
funkcje związane z oświatą (nie wydzielono stref użytkowanych w inny sposób). 
 
2.2. 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 wykładzina PCV 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 wykładzina PCV 6,76 

1.15 SZATNIA wykładzina PCV 6,76 

1.16 POM. PORZĄDKOWE wykładzina PCV 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 wykładzina PCV 3,55 

2.04 WC CHŁOPCY wykładzina PCV 5,91 

    RAZEM: 379,91 

 

    POZIOM: PODDASZE 

  

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

    RAZEM: 29,60 

 
2.3. 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 



3. Rozwiązania  konstrukcyjno - materiałowe. 
 

3.1 Posadzki PCV 
 

Posadzki PCV układać na podłożu odpowiednio przygotowanym, które spełnia wszystkie 
wymagane parametry przez producenta wykładziny. Do wyrównania i wygładzenia podłoża 
stosować zaprawy samopoziomujące na bazie cementu. 

We wszystkich pomieszczeniach z podłogą wykończoną wykładziną PCV (wg. zestawienia 
pomieszczeń) stosować wykładziny spełniające następujące wymagania minimalne: 

- przeznaczenie: obiekty użyteczności publicznej 
- klasyfikacja użytkowania wg normy EN 685 ( klasa komercyjna 34 i klasa przemysłowa 43) 

- odporność na wgniecenie resztkowe wg normy EN 433 ≤0,1 mm 

- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień w grupie Bfl- s1  
- właściwości elektrostatyczne wg normy EN 1815 < 2Kv 

- odporność na światło wg normy  EN ISO 105-B02 ≥ 7 

- odporność na rozwój bakterii i grzybów –  dobra wg normy EN ISO 846 – A/C 
- klasa antypoślizgowa min.  R9, norma DIN 51130 
- odporna chemicznie – dobra, norma EN 423 

 
Kolor i faktura zastosowanej wykładziny do uzgodnienia z Zamawiającym na  podstawie 
próbnika producenta oferowanej wykładziny. Wykładzina musi posiadać atest / certyfikat 
higieniczny oraz dokument potwierdzający dopuszczenie wykładziny do montażu w obiektach 
użyteczności publicznej. 
We wszystkich pomieszczeniach wykonać cokoliki poprzez wywinięcie wykładziny na ściany na 
wysokość 10,0cm. 
 

3.2 Podłoga sportowa 
 

Podłoga sportowa o powierzchni 342,67m2 usytuowana jest w pomieszczeniu sali 
gimnastycznej w poziomie piętra.  

Na podłogę drewnianą składa się ruszt drewniany i ślepa podłoga. Ruszt drewniany    zbu-
dowany jest z krzyżujących się ze sobą legarów II kl., impregnowanych środkami               ognio-
ochronnymi, dwustronnie heblowanych o wym. ok. 50x20 mm dla legarów dolnych                 i 
50x20 mm dla legarów górnych, ułożonych w rozstawie osiowym co ok. 500 mm. Pod legarami 
znajdują się kliny poziomujące, wielkości min 15x15cm. Legary należy przed ułożeniem spraw-
dzić pod względem wilgotności drewna która powinna wynosić max 17%. Kliny poziomujące 
powinny być układane pod dolnym legarem co 80cm oraz za każdym razem kiedy legary się 
krzyżują. Legary należy w miejscach krzyżowania się kleić ze sobą stykowo klejem do drewna. 
Wszelkie elementy drewniane łączące się ze sobą należy dodatkowo kleić w miejscach stykania 
się ze sobą. Elementy drewniane, które nie są prefabrykowane powinny posiadać wilgotność 
max 17 %. Na elementy wypoziomowanych legarów zostanie położona podłoga ślepa z desek 
o szerokości max 10 cm heblowanych obustronnie o grubości 2,0 cm układanych ażurowo z 
przerwami pomiędzy sobą max 5 cm. Do ślepej podłogi, montowane są dwie warstwy płyty 
OSB-3 lub V 313 po 10 mm każda.  Górna warstwa przesunięta, względem dolnej w taki spo-
sób, aby nie pokrywały się styki płyt. Montaż płyt przeprowadzić wkrętami do drewna o dłu-
gości co najmniej 40 mm w ilości min. 20szt/m2. Styki płyt i miejsca mocowania wkrętami w 
zaszpachlować i wyszlifować. Do tak przygotowanej konstrukcji montowana jest wykładzina 



sportowa o grubości min. 5,0 mm układana na podkładzie elastycznym gr. 1,0cm. Wszystkie 
styki wykładziny łączone są specjalnym sznurem na gorąco. Podłoga odsunięta jest od ściany 
o ok. 3 cm i wykończona w części przyściennej lakierowaną systemową listwą z drewna igla-
stego montowaną do  podłogi gwoździami „bezłebkowymi”. Listwa ma specjalne wyżłobienia 
umożliwiające grawitacyjną cyrkulację powietrza pod konstrukcją podłogi. W miejscach usy-
tuowania drzwi oraz na styku podłogi sportowej z inną płaszczyzną poziomą posadzka wykań-
czana jest kątową listwą aluminiową. Na zamontowanej nawierzchni sportowej malowane są 
linie boisk farbami zgodnie z projektem kolorystycznym nawierzchni sportowej. Długość linii 
sportowych ~480,0mb. Wierzchnią  warstwę stanowi wykładzina sportowa. Posadzka nie wy-
maga wykonania wentylacji podłogowej mechanicznej ponieważ posiada powierzchnię 
<400,0m2. 
 
Posadzka sportowa – wymagania minimalne: 

- wykładzina PCV sportowa grubości min. 5,0mm 
- reakcja na ogień (wg. EN 13501) Cfl- s1 
- hałas emitowany przez podłogę (EN 16205) - Klasa A (≤ 65 dB) 
- odporność na wgniecenie resztkowe wg normy EN 433 - 0,16 mm 

- odporna chemicznie – wysoka, norma ISO 26987 

- odporność na światło wg normy  ISO 23999 8mm 

- trwałość kolorów (ISO 105-B02) ≥6 

- stabilność wymiarów 0.10% 
- certyfikat FIBA 
- odporność na obciążenia toczone ≤0.5 mm 

- pionowe odbicie piłki ≥ 90% 

- pozostałe parametry podłogi sportowej powinny odpowiadać wymaganiom określonym 
przez normę PN/EN 14904 Nawierzchnie terenów sportowych – Nawierzchnie kryte 
przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin. 
- Drewno iglaste legarów podłogowych posadzki sportowej musi spełniać wymagania                  
PN-EN 1611-1, suszone, impregnowane zabezpieczone środkiem przed działaniem ognia , 
grzybów i owadów. 
 
Kolor/kolory zastosowanej wykładziny do uzgodnienia z Zamawiającym na  podstawie 
próbnika producenta oferowanej wykładziny. Kolory linii do uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

 
ST-2 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY (podł. sportowa)  

 • Wykładzina sportowa  min. 0,5cm 

• Podkład elastyczny 1,0cm 

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

• Ślepa podłoga ażurowa z desek 2,0cm 

• Legar górny 50,0x15,0mm – ruszt w rozstawie 50,0cm 2,0cm 

• Legar dolny 50,0x15,0mm – ruszt w rozstawie 50,0cm 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 ΔLw=32dB 10,0cm 

• 1x folia budowlana PE czarna na zakład  

• Strop żelbetowy monolityczny 20,0cm 

• Tynk cementowo-wapienny klasy III 1,5cm 



 
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, 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, 

 

  
 














