












OPIS  ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWYCH W ZAKRESIE WYKONANIA TYNKÓW 
WEWNĘTRZNYCH I WYLEWEK  

 

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), która będzie przeznaczona do obsługi 
istniejącej szkoły podstawowej. 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 (do stropu) – 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. 
 
SZ-1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  

  • Tynk akrylowy baranek 2,0mm w systemie BSO, kolor według kolorystyki 0,2cm 

• 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 cementowo-wapienny klasy III 1,5cm 

• Malowanie lub flizy na kleju  

 
SW-1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA  

  • Malowanie lub flizy na kleju  

• Tynk cementowo-wapienny klasy III 1,5cm 

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

24,0cm 

• Tynk cementowo-wapienny klasy III 1,5cm 

• Malowanie lub flizy na kleju  

 
SW-2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA - AKUSTYCZNA  

  • Malowanie lub flizy na kleju  

• Tynk cementowo-wapienny klasy III 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 

 
SD-1 ŚCIANA DZIAŁOWA 12cm  

  • Malowanie lub flizy na kleju  

• Tynk cementowo-wapienny klasy III 1,5cm 

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

12,0cm 

• Tynk cementowo-wapienny klasy III 1,5cm 

• Malowanie lub flizy na kleju  

 
SD-2 ŚCIANA DZIAŁOWA 6cm  

  • Flizy na kleju  

• Tynk cementowo-wapienny klasy III 1,5cm 

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

6,0cm 

• Tynk cementowo-wapienny klasy III 1,5cm 

• Flizy na kleju  

 
 
 
 
 
 
 
 



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=0,36 [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  

 
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 EPS 3,0cm 

• 1x folia budowlana PE czarna na zakład  

• Strop żelbetowy monolityczny 12,0cm 

• Tynk cementowo-wapienny klasy III 1,5cm 

 
ST-2 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY (podł. sportowa)  

 • Wykładzina sportowa  min. 0,32cm 

• 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 

5,0cm 

• 2x folia budowlana PE czarna na zakład  

• Izolacja akustyczna – wełna mineralna 8,0cm 6,0cm 

• 1x folia budowlana PE czarna na zakład  

• Strop żelbetowy monolityczny 20,0cm 

• Tynk cementowo-wapienny klasy III 1,5cm 

 
 

3.1. Tynki wewnętrzne 
 
o Tynki wewnętrzne – tynki cementowo-wapienne klasy III nakładane maszynowo; 

uziarnienie max. 0,5mm; zacierać na gładko, np. pacą z filcem; nakładać i 
pielęgnować zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zgodnie z wytycznymi 
producenta; 

 
3.2. Sufity 

 
o Sufity wykończone tynkiem cementowo-wapiennym klasy III nakładanym 

maszynowo; tynkowanie wszystkich sufitów z wyjątkiem pomieszczeń 
komunikacji, łazienek i szatni w poziomie parteru (pomieszczenia: 1.02, 1.03, 
1.04, 1.05, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15). 
 



3.3. Izolacje termiczne i akustyczne 
 
o Styropian podłogowy (grubość wg. części rysunkowej):  

- współczynnik przenikania ciepła λ=0,36 [W/mk²] 
– wytrzymałość na zginanie ≥ 150 kPa 

– dopuszczalne obciążenie użytkowe 3000 kg/m2 

– naprężenie ściskające ≥ 100 kPa 

 
o Wełna mineralna akustyczna (grubość wg. części rysunkowej):  
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej – MU (wg. EN 12086)  – 1 

- Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza (wg. EN 2953) AFr≥5 
kPas/m3 

- Klasa reakcji na ogień - A2-s1,d0 

- Ściśliwość (c=dL-dB) CP2, max. obciążenie użytkowe na warstwie wyrównawczej 5 
kPa, przy max. ugięciu 2mm 

(tolerancja +1mm) (wg. PN-EN 12431) ≤2 
 

3.4. Wylewki 
 
o Wylewki wykonać jako cementowe zbrojone siatką ∅4,5 oczka 10,0x10,0cm 

(grubość wg. części rysunkowej); zaleca się stosowanie betonów nisko-skurczowych 
o przykładowych parametrach: (stosunek w/c ≤ 0,5, ilość cementu ≤ 350 kg/m3, 
zawartość alkaliów w cemencie < 0,5 % , cement CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S lub 
CEM III/A, kruszywo o uziarnieniu ≤ 16 mm, zawartość frakcji ≤ 0,25 mm - min. 4%, 
punkt piaskowy ok. 35%, łączna ilość cementu i kruszywa frakcji ≤ 0,25 mm – max. 
450 kg/m3, konsystencja na placu budowy: S3, opad stożka Abrahmsa ok. 12 cm, bez 
dodatku popiołów lotnych); Wylewki dolatywać obwodowo oraz przeciwskurczowo. 
Wytyczne dotyczące szczelin dylatacyjnych:  
 przed wykonywaniem szczelin należy przygotować ich plan, o ile nie został 

przygotowany wcześniej głównie z uwagi na skomplikowanych kształt posadzki i 
występowanie miejsc, które należy wzmocnić i zabezpieczyć przed 
niekontrolowanym pękaniem za pomocą prętów lub siatek zbrojeniowych, 
uwzględniający m.in. grubość posadzki i siatkę słupów, 

 szczeliny dylatacyjne nacinane są do głębokości ok. 1/3 grubości płyty posadzki i 
szerokości ok. 3 mm, 

 najwcześniej w momencie, gdy piła nacinająca nie wyrywa ziaren kruszywa, tj. 
między 24 a 48 godziną po wykonaniu posadzki, 

 kształt pól dylatacyjnych powinien być zbliżony do kwadratu o wymiarach                
6 x 6m w przypadku szczelin wykonywanych w pomieszczeniach zamkniętych               
i 4 x 4 m w przypadku szczelin wykonywanych na otwartej przestrzeni, 

 jeżeli z planu dylatacji wynika, że pola dylatacyjne maja kształt prostokąta, 
wówczas stosunek sąsiednich boków takiego prostokąta powinien być mniejszy 
od 1.5, 

 po upływie ok. 30 dni od wykonania posadzki szczeliny dylatacyjne należy 
poszerzyć, następnie umieścić w nich sznur dylatacyjny i wypełnić odpowiednią 
elastyczną masą dylatacyjną.  

 



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, 

 

  
 


