
OPIS  ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWYCH W ZAKRESIE WYKONANIA SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WYKOŃCZENIA STOPNIC SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH ORAZ 

BALUSTRAD SCHODOWYCH   
 

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. 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. Schody zewnętrzne 
 

 

• Fundamenty 
Schody posadowić na stopach fundamentowych żelbetowych, monolitycznych, z 
betonu C20/25 wys. 40,0cm. Pod stopami  wykonać warstwę chudego  betonu  C8/10 
gr. 10,0cm; stopy zbroić dołem prętami #12 klasy A-lllN (wg. załączonych rysunków); 
ze stóp wyprowadzić zbrojenie słupów (słupy zbroić podłużnie prętami 4#12 oraz 
poprzecznie strzemionami dwuciętymi ɸ6 co 9,0cm; 
 

• Konstrukcja schodów 
Schody konstrukcji stalowej ze stali S235. Minimalne przekroje elementów 
konstrukcyjnych zgodnie z częścią rysunkową (słupy – rura kwadratowa 80x80x4, 
belki podpierające konstrukcję spoczników – rura kwadratowa 80x80x4, konstrukcja 
policzków schodowych oraz konstrukcja spoczników – ceownik UPE140) – dopuszcza 
się stosowanie innych przekrojów elementów konstrukcyjnych przy zachowaniu 
wymaganej nośności. Elementy łączone poprzez spawanie zgodnie z PN. 
Połączenie słupów konstrukcji stalowej ze słupami żelbetowymi konstrukcji 
fundamentów skręcane (4 kotwy M12 wklejane długości min. 50,0cm). 
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych poprzez cynkowanie ogniowe 
zgodnie z PN-EN ISO 1461 – bez malowania. 

 

• Stopnice i podesty 
Spoczniki wykonać z krat zgrzewanych mocowanych łącznikami systemowymi od 
góry. Kraty zgrzewane o grubości 3,0cm z płaskowników nośnych zgodne z normą DIN 
24537. Wymiary oczek max. 2,5x2,5cm. 
Trepy schodowe systemowe z krat zgrzewanych cynkowanych ogniowo mocowanych 
łącznikami do konstrukcji policzków schodowych. Poniżej przedstawiono schemat 
stopnia systemowego (wymiary: 1200x270mm). 

 
 

• Balustrady 
Balustrady wysokości min. 110,0cm mocowane do konstrukcji policzków schodowych 
oraz konstrukcji spoczników. Wypełnienie przęseł w postaci prętów pionowych z rur 



kwadratowych 20x20x1,5mm. Poręcze, słupki i dolne poprzeczki wykonać z rur 
kwadratowych 40x40x2mm. Wypełnienie przęseł o maksymalnym prześwicie 12,0cm. 
Konstrukcję stalową balustrad zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie 
ogniowe.  

 
Nie dokonano odkrywek fundamentów istniejącego budynku sali gimnastycznej. 
Stopy fundamentowe należy posadawiać na głębokości fundamentów istniejących. 
Przed wykonaniem schodów dokonać pomiarów z natury. 

 
3.2. Wykończenie schodów wewnętrznych 

 

• Wykończenie stopnic 
Schody konstrukcji żelbetowej wykończone blachą aluminiową ryflowaną o grubości 
2,0mm mierzonej pomiędzy ryflami. Do montażu blachy aluminiowej używać kołków 
rozporowych, nitów aluminiowych oraz kitów uszczelniających zgodnych z normą PN-
EN 15651-1 PN-EN 15651-4, a dla wygłuszenia pianę niskoprężną. 
 

• Balustrady  
Balustrady klatki schodowej wysokości min. 110,0cm. Balustrady widowni  wysokości 
min. 120,0cm. Wypełnienie przęseł o maksymalnym prześwicie 12,0cm. Poręcze, 
słupki i dolne poprzeczki wykonać z rur kwadratowych 40x40x2mm. Wypełnienie 
przęseł balustrady widowni w postaci prętów pionowych z rur kwadratowych 
20x20x1,5mm. Wypełnienie przęseł balustrady klatki schodowej w postaci prętów 
poziomych z rur kwadratowych 20x20x1,5mm (w nawiązaniu do balustrad  w 
istniejącym budynku szkoły). Balustrady zabezpieczyć przeciwkorozyjnie poprzez 
malowanie proszkowe w kolorze RAL5010. Podłoże przygotować do malowania 
poprzez obróbkę strumieniowo-ciśnieniową. 

 
Przed wykończeniem schodów i wykonaniem balustrad dokonać pomiarów z natury. 

 
 

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, 

• Przed wykonaniem robót dokonać pomiarów z natury. 
 
































