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OPIS TECHNICZNY 
do projektu architektoniczno - budowlanego 

 
I. PODSTAWA OPRACOWANIA        

1. Zlecenie inwestora 
2. Ustalenia z inwestorem 
3. Mapa do celów projektowych 1:500 
4. Umowy z dostawcami mediów 
5. Przepisy prawne i odnośne rozporządzenia:     
� Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  nr 243 poz. 1623 

z późniejszymi zmianami) 
� Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dn. 27.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U.  Z 2012r. Poz. 462) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.03. r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690) ze zmianami. 

II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI          

1. Przedmiot inwestycji         

Przedmiotem inwestycji jest remont wraz z przebudową i rozbudową budynku 
świetlicy wiejskiej. Projektowana rozbudowa budynku świetlicy od strony 
północnej obejmuje wykonanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych wraz z 
kotłownią oraz od południowej strony budynku obejmuje wykonanie wiaty 
drewnianej. Przebudowa w zakresie wybicia otworu łączącego sanitariaty z 
budynkiem głównym, a także otworu okiennego i drzwiowego. Ponadto 
projektuje się rozbiórkę istniejącego bezodpływowego zbiornika na 
nieczystości ciekłe i budowę nowego, a także zmianę pokrycia dachu na 
blachę dachówkopodobną. Budynek będzie podlegał również remontowi 
ogólnobudowlanemu. Ponad to projektuje się bezodpływowy zbiornik na 
nieczystości ciekłe wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej. 
Budynek zlokalizowany jest w Miejscu, dz. nr 416, 421, 46-112 Świerczów. 

 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu      
Działki nr 416, 421 są obecnie zabudowane budynkiem świetlicy. Na działce 
nr 421 znajduje się budynek gospodarczy. Na działce nr 416 zlokalizowany 
jest bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe. Budynek świetlicy  
wzniesiony w technologii tradycyjnej, parterowy ze strychem, 
niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym. Działka zaopatrzona jest w 
instalację wodną oraz instalację elektryczną. Przy budynku znajduje się 
istniejące szambo na ścieki. 
 
3.Projektowane zagospodarowanie działki       
Na działkach nr 416 oraz 421 projektuje się remont wraz z przebudowę                     
i rozbudową budynku świetlicy wg opisu j/w oraz bezodpływowy zbiornik na 
nieczystości ciekłe wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej  
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4. Zestawienie powierzchni: 

Powierzchnia zabudowy świetlicy    -     159,52 m2 

Stan istniej ący: 
Działka nr 421 
Powierzchnia działki      -     2100,00 m2 
Powierzchnia zabudowy części świetlicy   -     26,00 m2 

Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego -     29,00 m2 

Stan istniej ący: 

Działka nr 416 
Powierzchnia działki      -     1022,00 m2 
Powierzchnia zabudowy części świetlicy   -     133,52 m2 

Projektowane zagospodarowanie działki nr421 

Powierzchnia utwardzona     -     58,00 m2 

Projektowane zagospodarowanie działki nr 416: 

Powierzchnia działki      -     1022,00 m2 

1) Powierzchnia zabudowy świetlicy po rozbudowie  -     302,15 m2  

5. Działki nr 416, 421 zlokalizowane są na terenie nie objętym ochroną             
WKZ w Opolu. 
 
6. Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
projektowanych obiektów budowlanych – nie występują. 
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III. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU ŚWIETLICY 

1. Podstawa opracowania ekspertyzy: 

- wizja lokalna i inwentaryzacja 
- informacje inwestora 

2. Dane ogólne 

Budynek świetlicy  wzniesiony w technologii tradycyjnej, parterowy ze strychem, 
niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym. 
Fundamenty betonowe. Ściany murowane z cegły pełnej na zaprawie 
cementowo - wapiennej. Strop drewniany. Dach dwuspadowy o kącie 
nachylenia połaci 450. Pokrycie dachu płytami z eternitu. 

3. Przedmiot i cel ekspertyzy: 

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek świetlicy, celem jest ocena stanu 
technicznego elementów konstrukcyjnych budynku i zakwalifikowanie do 
planowanej przebudowy z rozbudową oraz remontu. 

4. Dane techniczne budynku: 

Warunki gruntowo – wodne oparto na wizji lokalnej terenu: 
- poziom wody gruntowej poniżej posadowienia ław fundamentowych 
- woda i grunt nie są agresywne w stosunku do terenu 
- posadowienie ław istniejących obiektów bezpośrednio na gruncie rodzimym 
- głębokość posadowienia fundamentów poniżej strefy przemarzania 

h=0,8m. 
- Budynek zalicza si ę do I kategorii geotechnicznej.  

Dane techniczne: 
- wymiary budynku – 20,34m – 10,87m 
- wysokość budynku do kalenicy – 11,10m 
- kubatura budynku – 1830,00m3 
- powierzchnia zabudowy – 159,52 m2 

5. Opis badanych elementów i rozwi ązań konstrukcyjnych 

• Ściany zewnętrzne – murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-
wapiennej gr. 96cm. 
• Ściany wewnętrzne – murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-
wapiennej gr. 75cm 
• Strop – drewniany 
• Więźba dachowa – drewniana, konstrukcji płatwiowo słupowej z 
podwalinami oraz wieszakami. 
• Nadproża – prefabrykowane, monolityczne 
• Komin – murowany z cegły pełnej  
• Stolarka okienna i drzwiowa – PVC 
• Pokrycie dachu – płyty azbestowo - cementowe 
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6. Stan techniczny badanych elementów 

• Ściany zewnętrzne – nie wykazują spękań, uszkodzeń mechanicznych, 
zawilgocenia – stan techniczny – zadowalający 
• Ściany wewnętrzne - nie wykazują spękań, uszkodzeń mechanicznych, 
zawilgocenia – stan techniczny – zadowalający 
• Stropy – nie  wykazują nadmiernego ugięcia – stan techniczny dostateczny 
• Nadproża – nie wykazują ugięć, zarysowań – stan techniczny zadowalający 
• Komin –nie wykazuje pęknięcia, uszkodzenia mechanicznego, 
nieszczelności – stan techniczny dostateczny 
• Więźba dachowa – brak uszkodzenia elementów konstrukcyjnych, 
nadmiernego ugięcia, zajęcie przez szkodniki drewna – stan techniczny 
dostateczny 
• Stolarka okienna i drzwiowa – nie wykazuje uszkodzenia mechanicznego - 
stan techniczny zadowalający 
• Posadzki – stan techniczny dostateczny 
• Tynki ścienne i sufitowe – nie wykazują ubytków, zawilgocenia – stan 
techniczny dostateczny 

7. Uwagi: 

Ogólny stan budynku ocenia się jako zadowalający, zgodnie z decyzją 
inwestora planuje się przebudowę z rozbudową. Należy stosować się do 
informacji zawartych w opisie technicznym. 

8. Wnioski: 

1.  Po dokonaniu obliczeń statyczno - wytrzymałościowych związanych z 
projektowaną  przebudową z rozbudową, stwierdza się, iż obciążenie 
istniejących elementów konstrukcyjnych nie przekroczy stanu 
dopuszczalnego  

2.  Stwierdza się, że budynek posiada wystarczającą wytrzymałość i nośność 
konstrukcji i po wykonaniu przebudowy z rozbudową nie będzie stwarzał 
zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i będzie mógł być bezpiecznie 
użytkowany. 

3.  Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń oraz wytycznych zawartych na 
rysunkach oraz w opisie technicznym. 

Opracował: 
mgr inż. Marcin KLIM 
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IV. OPIS PRAC ROZBIÓRKOWYCH 

Zakres prac rozbiórkowych. 

Roboty rozbiórkowe będą obejmowały bezodpływowy zbiornik na 
nieczystości ciekłe oraz pokrycie dachowe z płyt azbestowo – cementowych 
na budynku świetlicy, a także rozebranie elementów stropu, a także 
demontaż posadzki w kuchni. 

Wytyczne: 

Przed rozpoczęciem rozbiórki należy ogrodzić teren wokół budynków oraz 
zabezpieczyć przed możliwością wejścia nieupoważnionych osób na teren 
rozbiórki. Pokrycie z płyt azbestowo - cementowych winno być 
zdemontowane i zutylizowane przez uprawnioną firmę posiadającą 
niezbędne uprawnienia oraz atesty. 
Rozbiórka elementów stropu dotyczy wszystkich elementów poza główną 
konstrukcją nośną tj. ślepy pułap, polepa, deskowanie itp. 
Rozbiórce podlega również istniejący bezodpływowy zbiornik na 
nieczystości ciekłe. Zbiornik winien być wyburzony, gruz wywieziony w 
miejsce wskazane przez inwestora. 
Wykop pozostały po rozbiórce szamba należy zasypać gruntem rodzimym. 
 
Warunki bezpiecze ństwa przy pracach rozbiórkowych. 

Przystępując  do  robót  rozbiórkowych  należy  przestrzegać 
obowiązujące  przepisy  prawne  zgodnie  z  ustawą  z  dn. 07.07.1994 
prawo  budowlane, art. 42; przepisów  wykonawczych  w  zakresie  BHP 
przy  robotach  rozbiórkowych  wg  Rozporzadzenia  MP  i  PMB 
z  dnia  28.03.1972 r, „ W  sprawie  BHP  przy  robotach  budowlano -
montażowych  i  rozbiórkowych ” Dz.Ust. Nr 13 poz. 93. 
Dla  pojazdów  i  sprzętu  używanych  w  trakcie  wykonania  robót  
rozbiórkowych  należy  wyznaczyć  i  oznakować  miejsca  postojowe  na  
terenie  budowy. Szerokość  dróg  komunikacyjnych  na  placu  powinna  
być  dostosowana  do  używanych  środków  transportowych.  
Drogi  i  ciągi  piesze  na  placu  budowy  powinny  być  utrzymane  we  
właściwym  stanie  technicznym. Nie  wolno  na  nich  składować  
materiałów, sprzętu  lub  innych  przedmiotów. 
Przejścia  i  strefy  niebezpieczne  powinny  być  oświetlone  i  oznakowane  
znakami  ostrzegawczymi  lub  znakami  zakazu. 
Wykonywanie  robót  ziemnych powinno  być  poprzedzone  określeniem  
bezpiecznej  odległości  w  jakiej  mogą  być  one  wykonywane  od  
istniejących  sieci  i  sposobu  wykonywania  tych  robót. W  czasie  
wykonywania  robót  ziemnych  miejsca  niebezpieczne  należy  ogrodzić  i  
umieścić  napisy  ostrzegawcze. W  czasie  wykonywania  robót  ziemnych  
nie  powinno  dopuszczać  się  do  tworzenia  nawisów  gruntu.  
Wszystkie roboty należy przeprowadzać pod bezpośrednim nadzorem 
kierownika budowy. 
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V. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – 
BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY Z ROZBUDOW Ą BUDYNKU 
ŚWIETLICY 

DANE OGÓLNE 

Projektowana rozbudowa wzniesiony zostanie w technologii tradycyjnej, 
parterowa przykryta dachem jednospadowym. 
W ramach rozbudowy projektuje się zaplecze sanitarne świetlicy oraz 
kotłownię na opał stały. W części sanitarnej przewiduje się przedsionek 
oraz toaletę damską, męską oraz dla osób niepełnosprawnych.  

Projektowa wiata drewniana zlokalizowana jest od frontowej strony 
budynku. W elewacji frontowej projektuje się dodatkowe otwory: otwór 
okienny i drzwiowy.  

Projektowana przebudowa obejmuje wykonanie drzwi łączących 
projektowaną rozbudowę z istniejąca salą. Ponad to projektuje się remont 
stropu nad parterem, remont pomieszczenia dla kateringu.  

Budynek przeznaczony będzie do jednoczesnego przebywania nie więcej 
niż 50 osób. Budynek nie będzie miejscem pracy. Pomieszczeniu kateringu 
wyposażone będzie zgodnie z rysunkiem technologii. W pomieszczeniu 
kateringu odbywać się będzie jedynie odgrzewanie przygotowanych potraw, 
dostarczonych w gotowych opakowaniach lub przygotowanie potraw z pół 
produktów dostarczanych w gotowych opakowaniach producenta. Nie 
projektuje się obierania i warzyw, ziemniaków i obróbki mięs.  

W związku z zaprojektowaniem instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej 
na strychu projektuje się podest konstrukcji stalowej pod dobraną centralę 
wentylacyjną. Wejście do pomieszczenia strychowego prowadzi przez 
zewnętrzne drzwi na ścianie zachodniej. Dostęp do strychu po dostawianej 
drabinie zewnętrznej. 

1. Parametry techniczne budynku po rozbudowie    

Wymiary rozbudowy (sanitariaty + kotłownia) -10,54m - 4,97m 
Wymiary rozbudowy (wiata)    -10,54m - 4,97m 
Wysokość rozbudowy:     

Sanitariaty + kotłownia    - 4,30m 
Wiata      - 3,50m 

Projekt. Pow. zabudowy łącznie   - 80,38m2 

Kubatura rozbudowy     - 266,00 m3 

Kubatura budynku świetlicy    - 2096,00 m3 

Projektowana pow. u żytkowa   - 229,07m2 
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   ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA    
Nr pom. Funkcja   Wykładzina  Powierzchnia  
1/0  SALA    PODŁ. DREW. 114,32m2 
2/0  KUCHNIA   KAFLE   45,20m2 
3/0  PRZEDSIONEK  KAFLE   6,00m2 
4/0  TOALETA DAMSKA  KAFLE   9,44m2 
5/0  TOALETA DLA N.SPRAW. KAFLE   6,42m2 

6/0  TOALETA MĘSKA  KAFLE   8,28m2 
7/0  KOTŁOWNIA   KAFLE   11,26m2 

7/0  WIATA   KOSTKA BRUK. 28,00m2 
             

      RAZEM:  229,07m 2  

       

VI. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA KONSTUKCYJNO – BUDOWLANE 
 

1. Ekspertyza gruntowo – wodna       

Warunki gruntowo – wodne oparto na wizji lokalnej terenu, posadowienia 
istniejących obiektów: 

Wnioski: 
� poziom wody gruntowej poniżej posadowienia ław fundamentowych, 
� woda i grunt nie są agresywne w stosunku do terenu, 
� posadowienie istniejących obiektów ław bezpośrednio na gruncie 

rodzimym; 
Przyjęto posadowienie bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych. 
Obliczenia fundamentów przyjęto dla gruntu jednorodnego o wartości 
jednostkowego obliczeniowego stanu granicznego podłoża nie mniejszego  
niż  qf = 150 kPa . 

Projektowany budynek zalicza si ę do I kategorii geotechnicznej. 

Głębokość posadowienia fundamentów 0,80m ppt. Jednak po dokonaniu 
odkrywki fundamenty projektowanej rozbudowy posadowić na głębokości 
ław istniejących. 

Opracował: 
mgr inż. Marcin KLIM 
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2. Opis  elementów konstrukcyjnych       

2.1. Fundamenty 

Projektuje się ławy betonowe monolityczne obciążone siłami liniowymi od ścian 
murowanych i stopy żelbetowe, monolityczne obciążone siłami skupionymi. 
Szerokości ław 50cm, wysokość 30cm na warstwie chudego betonu. Ławy 
betonowe zaprojektowano z betonu C16/20 (B20), zbrojone prętami podłużnymi 
4Ø12 ze stali A-IIIN, połączonymi strzemionami Ø 6 ze stali A-I w rozstawie co 
25cm. Stopy fundamentowe zbrojone krzyżowo Ø12 ze stali A-IIIN co 12cm. 
Beton nale ży wibrowa ć w czasie układania wibratorami wgł ębnymi. 

UWAGI WYKONAWCZE 

Pręty podłużne w ławach łączyć na zakład min. 120cm. Podbeton C12/15 (B15) 
nie zatarty (powierzchnia chropowata). Powierzchnia podbetonu powinna być 
oczyszczona z zanieczyszczeń. Wszystkie elementy betonowe stykające się z 
gruntem należy zabezpieczyć preparatami asfaltowymi lub kauczukowymi. 
Stosować się do technologii i zaleceń producenta i dostawcy betonu. 
Zwraca się szczególną uwagę, na stosowanie właściwego betonu i stali.  
Ostatnią 10cm warstwę gruntu rodzimego zdejmować bez naruszenia 
naturalnego podłoża i natychmiast wykonać podbudowę z podbetonu. Wszelkie 
naruszone partie gruntu rodzimego również wymienić na chudy beton. 

2.2. Ściany fundamentowe 
Projektuje się ściany fundamentowe z bloczków betonowych M6. Bloczki: klasa 
elementów murowych fb=15MPa na zaprawie fm=5MPa, grupa elementów 
murowych - 1, kategoria produkcji elementów murowych – I. Przewiduje się 
kategorię wykonania robót murowych jako A – roboty murarskie wykonuje 
wyszkolony zespół, stosuje się zaprawy produkowane fabrycznie, a jeżeli 
zaprawy są przygotowywane na budowie, kontroluje się dozowanie składników, 
a także wytrzymałość zaprawy, jakość robót kontroluje zaś osoba o 
odpowiednich kwalifikacjach, niezależna od wykonawcy.  
Elementy murowe należy wiązać w kolejnych warstwach tak, aby ściana była 
jednolitym elementem konstrukcyjnym – elementy murowe powinny nachodzić 
na siebie na długość równą 0,4 wysokości elementu, lecz nie mniej niż 10cm. 
Ścianki fundamentowe należy wykonać izolację przeciwwilgociową preparatami 
bitumicznymi przez 3 – krotne smarowanie oczyszczonej powierzchni np. 
preparatem Dysperbit. 
Izolacja murów fundamentowych – płyty styropianowe twarde gr. 10 cm lub 
płyty styrodur gr. 5cm. Na płyty izolacyjne warstwa ochronna w postaci folii 
kubełkowej. 

2.3. Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne 

Projektuje się ściany z pustaków ceramicznych Porotherm 25P+W gr. 25 cm, 
klasa elementów murowych fb=15MPa na zaprawie fm=5MPa, grupa 
elementów murowych – 1. Przewiduje się kategorię wykonania robót murowych 
jako A – j.w. Wiąznia muru j.w. Od zewnątrz izolacja termiczna z płyt 
styropianowych gr.15cm układać metoda lekką mokrą. 
Płyty izolacyjne układane metodą lekką mokrą. Na płytę ułożyć 4-5 placków 
kleju do dociepleń po obwodzie płyty wykonać ramkę z kleju i układać na 
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ścianie.  Zaleca się pierwszą warstwę płyt od poziomu +0,30 układać na 
wypoziomowanej stalowej listwy startowej. Na warstwę izolacji termicznej 
należy ułożyć warstwę kleju i na nią nałożyć siatkę zbrojącą z włókna 
szklanego, a następnie zaciągnąć ją packą z klejem. Narożniki wzmocnić 
należy kątownikami stalowymi z pasami siatki na obu zewnętrznych 
krawędziach narożnika celem połączenia z siatką na powierzchni ściany. 
Należy stosować tylko rozwiązania systemowe np. firmy Atlas.  
Niedopuszczalne jest wykonywanie bruzd i wnęk w ścianach nośnych   
większych od dopuszczalnych podanych w normie PN-B-03002. 

2.3. Strop nad salą 

Strop nad salą należy częściowo rozebrać zgodnie z opisem robót 
rozbiórkowych. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć 
preparatami ognioodpornymi ( FOBOS -M4) oraz przed korozją biologiczną 
przez min. 2- krotne smarowanie preparatem solnym „INTOX S” wg wytycznych 
i zaleceń producenta lub inne środki do stosowania w budownictwie. 
Strop należy docieplić płytami z wełny mineralnej gr 20cm. Od góry strop 
zabudować płytami OSB gr.32mm zaimpregnowanymi do NRO i obłożyć 
płytami gipsowo włóknowy np. Fermacell lub innego producenta o takich 
samych właściwościach p.poż zabezpieczające strop do EI30. Od spodu 
projektuje się podwieszony sufit z płyt GKF 2 x 12,5 mm na stalowym stelażu 
krzyżowym. Zabudowę wykonać z wg systemu producent np. Nida do 
uzyskania odporności ogniowej EI 30. 

2.4. Słupy, podciągi i wieńce żelbetowe 

Projektuje się słup, podciąg i wieniec żelbetowy w ściankach jako monolitycznie 
wylewane na budowie z betonu C20/25. Wymiary poprzeczne słupa i wieńca 
25cm x 25cm. Podciag projektuje się o wymiarach 25x30cm. Zbrojenie 
podłużne stanowią pręty Ø12, strzemiona Ø6 w rozstawie co 15 cm w ilości wg 
rysunków szczegółowych. Pręty ze stali B500SP. 

Uwaga! Nale ży zwróci ć szczególn ą uwagę na grubo ści otulenia pr ętów 
głównych oraz klas ę stali pr ętów głównych. 

2.5. Nadproża – nadproża żelbetowe i prefabrykowane typu L19 i stalowe IPN 160 
układać na poduszce betonowej gr. min 10cm z zaprawy betonowej o 
wytrzymałości min. 8 MPa. Oraz stalowe z kształtowników IPN. Wykonać wg 
rysunków konstrukcyjnych. 
Zwraca się szczególną uwagę, na stosowanie właściwego betonu, w celu 
uniknięcia występowania raków oraz obniżenia wytrzymałości betonu. Zaleca 
się, aby beton sprowadzany z betoniarni został dodatkowo sprawdzony przez 
Kierownika Budowy w celu zweryfikowania jego wytrzymałości. 
Wszelkie przejścia instalacyjne, które nie zostały przewidziane na rysunkach 
powinny zostać uzgodnione z projektantem konstrukcji!! 
Uwaga! Należy zwrócić szczególną uwagę na grubości otulenia prętów 
głównych. 
Beton nale ży wibrowa ć w czasie układania wibratorami wgł ębnymi. 

2.6. Konstrukcja dachu 
Projektowany dach jednospadowy o kącie pochylenia połaci 120. 
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Konstrukcję dachu stanowi więźba drewniana, krokwiowa. Konstrukcję 
drewnianą projektuje się z drewna klasy C30. Montaż krokwi do wieńca 
żelbetowego za pomocą (z podkładkami i nakrętkami do drewna) 
rozmieszczonych co 80cm lub za pomocą systemowych kotew ze stali A-IIIN 
lub o odpowiadających właściwościach. Łączenie elementów drewnianych za 
pomocą stalowych złączy i gwoździ karbowanych do drewna np. BMF, Koelner.   
Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć preparatami 
ognioodpornymi ( FOBOS -M4) oraz przed korozją biologiczną przez min. 2- 
krotne smarowanie preparatem solnym „INTOX S” wg wytycznych i zaleceń 
producenta lub inne środki do stosowania w budownictwie. 
 

2.7. Konstrukcja wiaty 
Wiata jednospadowa. Konstrukcja krokwiowa oparta na płatwiach i słupach. 
Płatwie 14x18cm, słupy 14x14cm, krokwie 8x16cm. Konstrukcję wykonać z 
drewna klasy C30. Na krokwie zastosować pełne deskowanie. Konstrukcję należy 
impregnować preparatami przeznaczonymi do drewna zapewniającymi ich 
trwałość w warunkach zewnętrznych. 
 
2.8. Komin 
Systemowy np. firmy Schiedel. Kanał dymowy #20 oraz 2 kanały wentylacyjne 
12/17.  
 
2.9. Sufit podwieszany 
W pomieszczeniu sali zamontować sufit podwieszany z płyt GKF 2x12,5mm wg 
rozwiązań systemowych np. Nida. W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych 
płyty do pom. mokrych 

2.10. Izolacje    

  2.10.1.Przeciwwilgociowa 
� pozioma na ławach fundamentowych – 2 x papa asfaltowa 

podkładowa ( przeznaczona do izolacji fundamentów ) na lepiku asf. 
na zimno; 

� pozioma w posadzce przyziemia – folia hydroizolacyjna 2x na zakład 
gr. min. 0,3 mm z zakładem na ściany 30cm; 

� izolacja pozioma w ścianach zewnętrznych min. 30 cm nad terenem 
– 2 x papa asfaltowa podkładowa  

� pionowa ścian fundamentowych – 3-krotna powłoka z mas 
bitumicznych 

� izolacja pozioma paroszczelna pod wełną mineralną połaci dachowej 
oraz stropu 

2.10.2.Termiczna 
• ściany zewnętrzne rozbudowy – styropian gr. 12 cm odmiany  

EPS 70-040 
• ściany zewnętrzne istniejącego budynku – styropian gr. 10 cm 

odmiany EPS 70-040 
� posadzki na gruncie – płyty ze styropianu ekstrudowanego gr. 5 cm 
� połać dachowa nad sanitariatami i kotłownią – wełna mineralna gr. 

20cm 
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� strop nad parterem – wełna mineralna gr. 20 cm między belkami 
stropowymi 

2.11. Tynki i wykończenie ścian : 

a) Tynki wewnętrzne – cementowo – wapienne kat.III. Na tynk wykonać 
wyprawy gipsowe, min 1 warstwa, po wyschnięciu przeszlifować 
papierem ściernym lub siatką stalową do uzyskania gładkiej 
powierzchni i przed malowaniem zaimpregnować ściany gruntem 
podkładowym, powszechnie stosowanym w budownictwie. 

b) W pomieszczeniach sanitariatów do wysokości 2,0m płytki 
ceramiczne 

c) Tynki zewnętrzne –cienkowarstwowe dekoracyjne tynki mineralne 
„baranek” o granulacji 2 mm w kolorze białym. Malowanie ścian 
zewnętrznych farbami emulsyjnymi.  

d) Malowanie ścian wewnętrznych w pomieszczeniach farbami 
emulsyjnymi  

2.12. Stolarka  
 
2.12.1. Stolarka okienna – Okna jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe 
rozwierno - uchylne wg rys. architektury. Wymiary stolarki przed 
zamówieniem należy pobrać z natury. Wkład niskoemisyjny U=1,0 W/m2k. 
2.12.2. Stolarka drzwiowa – drewniana wg rys. architektury.  

2.13. Bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe 
 

Opis techniczny 

Szambo prefabrykowane żelbetowe o pojemności 10,0 m3. Zbiornik będzie 
służył do gromadzenia ścieków bytowych, które docelowo wywożone będą do 
oczyszczalni ścieków. 

Dane ogólne:  
- długość – 3,1 m 
- szerokość – 2,5 m 
- wysokość – 1,6 m 
- pojemność – 10,0 m3 

Rozwi ązania architektoniczno - budowlane  
Zbiornik posadawia się poniżej poziomu terenu tak, że jego górna część  
znajdować się będzie na wysokości 50 cm poniżej poziomu terenu. 
Zbiornik jest urządzeniem szczelnym całkowicie zakopanym pod ziemią, a 
elementami widocznymi ponad terenem jest właz oraz wywietrznik. Zbiornik 
posiada aprobaty techniczne i atesty. 

Rozwi ązania konstrukcyjno - materiałowe 

Instalacje kanalizacyjne 
Zbiornik połączony zostanie przyłączem instalacji kanalizacji zewnętrznej Ø 
160 mm z instalacją wewnętrzną budynku wg opracowania branżowego. 
Instalacje wentylacji 
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Zbiornik posiada wywietrznik grawitacyjny Ø160 mm wyprowadzony 50 cm 
ponad poziom terenu. 

2.14. Instalacje 

� Wewnętrzne instalcje wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i wentylacji 
mechanicznej  oraz instalacji elektrycznej – wg opracowania branżowego 

VII. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  

Warunki ochrony przeciwpożarowej dotyczy projektu budowlanego budowy 
budynku świetlicy wiejskiej w Miejscu. 

Budynek stanowi odr ębną stref ę pożarow ą. 

Projekt budowlany przebudowy z rozbudową budynku świetlicy nie wpływa na 
dotychczasowe warunki dotyczące: 

1) istniejącego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru – nie 
wymagane 

2) istniejących dróg pożarowych  

1. Powierzchnia, wysoko ść i liczba kondygnacji 

Przedmiotowy budynek świetlicy  jest obiektem parterowym, ze strychem 
zaliczony do kategorii ZL III. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 229,07 m2, 
kubatura 2096 m 3. 

Wysokości budynku technicznego wynosi 11 m do kalenicy – obiekt jest 
budynkiem niskim.  

2. Parametry po żarowe wyst ępujących substancji palnych 

Za materiały niebezpieczne pożarowo – uznaje się zgodnie z przepisami 
następujące materiały niebezpieczne: 

a) gazy palne, 
b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C), 
c) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, 
d) materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu, 
e) materiały wybuchowe i pirotechniczne, 
f) materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji, 
g) materiały mające skłonności do samozapalenia; 
h) inne materiały niż w/w, jeśli sposób ich składowania, przetwarzania lub 

wykorzystania może spowodować powstanie pożaru. 

W budynku świetlicy - nie występują materiały pożarowo niebezpieczne. 
Budynek techniczny jest przeznaczony na pobyt do 50 osób. 

3. Przewidywana g ęstość obci ążenia ogniowego 

W budynku zgodnie z przyjęta technologią - gęstość obciążenia ogniowego nie 
przekroczy 200 MJ/m2. 
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Budynek świetlicystanowi odr ębną stref ę pożarow ą o gęstości obciążenia 
ogniowego do 200 MJ/m2. 

4. Kategoria zagro żenia ludzi i przewidywana liczba osób na ka żdej 
kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach 

Budynek techniczny zalicza się do kategorii ZL III o obciążeniu ogniowym do 200 
MJ/m2. Budynek jest przeznaczony na pobyt ludzi. 

5. Ocena zagro żenia wybuchem pomieszcze ń oraz przestrzeni 
zewnętrznych 

W budynku technicznym nie wyst ępuje zagrożenie wybuchem pomieszczeń 
oraz przestrzeni zewnętrznych. 

6. Odległo ść od obiektów s ąsiaduj ących 

Istniej ący budynek świetlicy obiektem wolnostoj ącym stanowi ący odr ębną 
stref ę pożarow ą. Odległo ści od s ąsiaduj ących budynków s ą zachowane. 

7. Podział obiektu na strefy po żarowe 

Budynek świetlicy zaprojektowano jako odr ębną stref ę pożarow ą zaliczoną 
do kategorii ZL III o gęstości obciążenia ogniowego do 200 MJ/m2 oraz o 
powierzchni 229.07 m2. 

8. Klasa odporno ści po żarowej budynku oraz klasa odporno ści ogniowej i 
stopie ń rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

Dla budynku technicznego  – jak dla jednokondygnacyjnego budynku ZL III, 
niskiego o gęstości obciążenia ogniowego do 200 MJ/m2 wymagana jest klasa 
„D”  odporności pożarowej budynku zgodnie z § 212 ust. 4 „warunków 
technicznych”. 
Budynek świetlicy zaprojektowano w klasie "D" odporno ści po żarowej.  
Wszystkie elementy zastosowane w w/w budynku wymaga ją zachowania 
warunku nie rozprzestrzeniania ognia  (NRO). 
Dla w/w klasy odporności pożarowej budynku poszczególne elementy budowlane 
powinny posiadać odporność ogniową jak w tabeli: 

Klasa odporności 
pożarowej budynku 

1. Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

Główna 
konstrukcj
a nośna 

Konstrukcj
a dachu Strop 

Ściana 
zewnętrzn

a 

Ściana 
wewnętrzn

a 

Przykrycie 
dachu 

1 2 3 4 5 6 7 

„D“ R 30 (-) REI 30 EI 30 (-) (-) 

(-) – nie stawia się wymagań 

Projektowane rozwiązania w budynku gwarantują zachowanie wymagań 
dotyczących odporności ogniowej elementów budowlanych wyszczególnionych w 
kolumnach 2 do 7 tabeli.  
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9. Warunki ewakuacji, o świetlenie awaryjne 

W budynku technicznym  spełnione są wymagania dotyczące zachowania 
dopuszczalnej długo ści przej ść ewakuacyjnych.  

W budynku świetlicy zaprojektowano drzwi stanowiących wyjście na zewnątrz 
posiadające w świetle ościeżnicy szerokość 1,0 m i wysokość 2 m. 

W budynku nie jest wymagane oświetlenie awaryjne-ewakuacyjne. 

10. Sposób zabezpieczenia przeciwpo żarowego instalacji u żytkowych 
(wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenerget ycznej, odgromowej) 

W budynkach przewiduje się następujące instalacje użytkowe: 

1. Instalacja wentylacji mechanicznej w budynku 

2. Instalacja ogrzewcza – kocioł na opał stały 

3. Instalacja elektroenergetyczna z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu 
przy wejściu głównym 

4. Instalacja odgromowa. 

Wymienione instalacje spełniają obowiązujące wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa pożarowego. 

11. Dobór urz ądzeń przeciwpo żarowych. w obiekcie, a w szczególno ści: 
stałych urz ądzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji po żarowej, 
dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodoci ągowej 
przeciwpo żarowej, urz ądzeń oddymiaj ących, d źwigów przystosowanych 
do potrzeb ekip ratowniczych 

W budynku technicznym  nie są wymagane w/w urządzenia przeciwpożarowe. 

12. Wyposa żenie w ga śnice 

Budynek świetlicy  wyposażyć należy w gaśnice proszkowe w ilości wynikającej z 
założenia, że jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) 
zawartego w gaśnicach powinna przypadać, na każde 300 m2 powierzchni strefy 
pożarowej. Rozdzielnie elektryczne wyposażyć w gaśnice GS-5. 
Oznakowanie na potrzeby informacji o rozmieszczeniu sprzętu pożarniczego 
wykonać należy zgodnie z PN-92/N-01256/01. 

VIII. WPŁYW OBIEKTÓW NA  ŚRODOWISKO 
 
a) Zapotrzebowanie i jakość wody – 0,5m3/ d /osobę, średnie dobowe 

zapotrzebowanie wody. Jakość wody zapewnia jej dostawca w oparciu o 
ustalenia normy branżowej. 

b) Ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków – 0,4m3/ d / osobę   - średnia 
dobowa ilość ścieków. Odprowadzenie ścieków do projektowanego 
szamba. 

c) Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z 
podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się w przypadku 
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zastosowania kotła na opał stały i jego systematycznych przeglądach – nie 
przekroczy norm dopuszczalnych. 

d) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów – usuwanie odpadów stałych i z pom 
kateringu odbywa się przez wywożenie. Jako średnie wartości jednostkowe 
powstawania odpadów stałych przyjmuje się 10 dm3/dobę. Odpady należy 
gromadzić w kontenerach, opróżnianych przez służby komunalne. 

e) Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem 
odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania 
się– nie przekracza norm dopuszczalnych 45dB w nocy i 55dB w dzień. 

f) Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię 
ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne – nie wpływa 
niekorzystnie. 

Przyjęte w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwi ązania 
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wpływaj ą niekorzystnie na 
środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekt y budowlane. 

IX. UWAGI KOŃCOWE 
Powyższy opis techniczny i wytyczne dotyczące realizacji obejmują 
najważniejsze elementy budowlane i konstrukcyjne projektowanej przebudowy 
z rozbudową budynku świetlicy oraz jej remontu. 
Odstępstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiałów  
i technologii należy uzgadniać z właściwymi projektantami. Wykonawstwo 
robót budowlanych realizowane musi być zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosować się należy do 
wszystkich uznanych reguł sztuki budowlanej, a całość realizacji odpowiadać 
musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej. Przestrzegać należy 
wszystkich ustaleń zawartych w decyzji pozwolenia na budowę. Podane do 
zastosowania wyroby mogą być zastąpione produktami równowartościowymi, 
pod warunkiem dostarczenia ich wzorów i ich dopuszczenia przez projektanta 
oraz upoważnionego przedstawiciela inwestora. Przed końcowym odbiorem 
robót wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: niezbędne atesty i 
dopuszczenia do stosowania dla wszystkich zastosowanych materiałów oraz 
próbki wytrzymałościowe betonu, protokoły odbiorów branżowych i 
specjalistycznych. 
Projektanci konstrukcji zastrzegaj ą sobie prawo do wprowadzania zmian 
w trakcie realizacji obiektu.  
Wszelkie zmiany i odst ępstwa konsultowa ć w porozumieniu za zgod ą 
projektanta. Poszczególne bran że należy rozpatrywa ć łącznie. Wszelkie 
dokumenty i uzgodnienia doł ączone do dokumentacji projektowej 
stanowi ą integraln ą częścią projektu budowlanego. Zawarte w nich 
zalecenia i wytyczne musz ą być bezwzgl ędnie spełnione. 

Autor opracowania 
mgr inż. Marcin KLIM 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1) Zakres robót 

� Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy w 
zakresie: ogrodzenia, oświetlenia i oznakowania placu budowy, 
urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych. 
 

� Roboty budowlane całości zamierzenia obejmują wykonanie 
poszczególnych elementów rozbiórkowych, konstrukcyjnych i 
wykończeniowych związanych z przebudową i rozbudową budynku 
świetlicy wiejskiej oraz jej remontu. Szczegóły wykonania robót 
pokazują rysunki techniczne zawarte w projekcie budowlanym. 

 
2) Obecnie działki 416, 421 stanowią teren zabudowany budynkiem 

świetlicy oraz gospodarczym, na działce nr 416 znajduje się również 
bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe. 

 
3) Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić następujące 

zagrożenia:  
• Roboty ziemne – obsunięcie skarpy wykopu, zagrożenie ze strony 

pracujących maszyn budowlanych np. koparki, itp. 
• Roboty budowlano – montażowe -  możliwość upadku ludzi z 

wysokości ponad 5, możliwość awarii rusztowań, zagrożenia 
podczas  rozładunku materiałów, zagrożenia ze strony pracujących 
maszyn budowlanych np. betoniarki, podnośnika itp., możliwość 
upadku materiałów z wyższych partii budynku; wymagane jest 
zabezpieczenie dróg komunikacyjnych. 

• Roboty zbrojarskie – ręczne przenoszenie zbrojenia 
• Roboty betonowe – nie dopuścić do przeciążenia deskowania 

mieszanką betonową 
• Roboty ciesielskie – możliwość upadku ( prace na wysokościach ), 

prace ze środkami chemicznymi ( impregnacja ogniochronna i 
owadobójcza elementów drewnianych); zagrożenia ze strony 
pracujących urządzeń np. piły, heblarki itp. 

• Roboty instalatorskie – porażenie prądem.  
 
4) Przed przystąpieniem do realizacji robót pracownicy powinni znać  

wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy 
wykonywaniu robót budowlanych określone obowiązującymi  przepisami 
w zakresie bhp. 

 
5) Na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń należy natychmiast 

udzielić pierwszej pomocy oraz zawiadomić odpowiednie służby zgodnie 
z wykazem umieszczonym na tablicy informacyjnej budowy. 

 
6) Zgodnie z art.21a. prawa budowlanego kierownik budowy jest 

obowiązany opracować plan bioz. 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu architektoniczno - budowlanego 

 
I. PODSTAWA OPRACOWANIA        

1. Zlecenie inwestora 
2. Ustalenia z inwestorem 
3. Mapa do celów projektowych 1:500 
4. Umowy z dostawcami mediów 
5. Przepisy prawne i odnośne rozporządzenia:     
� Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  nr 243 poz. 1623 

z późniejszymi zmianami) 
� Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dn. 27.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U.  Z 2012r. Poz. 462) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.03. r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690) ze zmianami. 

II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI          

1. Przedmiot inwestycji         

Przedmiotem inwestycji jest remont wraz z przebudową i rozbudową budynku 
świetlicy wiejskiej. Projektowana rozbudowa budynku świetlicy od strony 
północnej obejmuje wykonanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych wraz z 
kotłownią oraz od południowej strony budynku obejmuje wykonanie wiaty 
drewnianej. Przebudowa w zakresie wybicia otworu łączącego sanitariaty z 
budynkiem głównym, a także otworu okiennego i drzwiowego. Ponadto 
projektuje się rozbiórkę istniejącego bezodpływowego zbiornika na 
nieczystości ciekłe i budowę nowego, a także zmianę pokrycia dachu na 
blachę dachówkopodobną. Budynek będzie podlegał również remontowi 
ogólnobudowlanemu. Ponad to projektuje się bezodpływowy zbiornik na 
nieczystości ciekłe wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej. 
Budynek zlokalizowany jest w Miejscu, dz. nr 416, 421, 46-112 Świerczów. 

 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu      
Działki nr 416, 421 są obecnie zabudowane budynkiem świetlicy. Na działce 
nr 421 znajduje się budynek gospodarczy. Na działce nr 416 zlokalizowany 
jest bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe. Budynek świetlicy  
wzniesiony w technologii tradycyjnej, parterowy ze strychem, 
niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym. Działka zaopatrzona jest w 
instalację wodną oraz instalację elektryczną. Przy budynku znajduje się 
istniejące szambo na ścieki. 
 
3.Projektowane zagospodarowanie działki       
Na działkach nr 416 oraz 421 projektuje się remont wraz z przebudowę                     
i rozbudową budynku świetlicy wg opisu j/w oraz bezodpływowy zbiornik na 
nieczystości ciekłe wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej  
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4. Zestawienie powierzchni: 

Powierzchnia zabudowy świetlicy    -     159,52 m2 

Stan istniej ący: 
Działka nr 421 
Powierzchnia działki      -     2100,00 m2 
Powierzchnia zabudowy części świetlicy   -     26,00 m2 

Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego -     29,00 m2 

Stan istniej ący: 

Działka nr 416 
Powierzchnia działki      -     1022,00 m2 
Powierzchnia zabudowy części świetlicy   -     133,52 m2 

Projektowane zagospodarowanie działki nr421 

Powierzchnia utwardzona     -     58,00 m2 

Projektowane zagospodarowanie działki nr 416: 

Powierzchnia działki      -     1022,00 m2 

1) Powierzchnia zabudowy świetlicy po rozbudowie  -     302,15 m2  

5. Działki nr 416, 421 zlokalizowane są na terenie nie objętym ochroną             
WKZ w Opolu. 
 
6. Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
projektowanych obiektów budowlanych – nie występują. 
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III. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU ŚWIETLICY 

1. Podstawa opracowania ekspertyzy: 

- wizja lokalna i inwentaryzacja 
- informacje inwestora 

2. Dane ogólne 

Budynek świetlicy  wzniesiony w technologii tradycyjnej, parterowy ze strychem, 
niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym. 
Fundamenty betonowe. Ściany murowane z cegły pełnej na zaprawie 
cementowo - wapiennej. Strop drewniany. Dach dwuspadowy o kącie 
nachylenia połaci 450. Pokrycie dachu płytami z eternitu. 

3. Przedmiot i cel ekspertyzy: 

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek świetlicy, celem jest ocena stanu 
technicznego elementów konstrukcyjnych budynku i zakwalifikowanie do 
planowanej przebudowy z rozbudową oraz remontu. 

4. Dane techniczne budynku: 

Warunki gruntowo – wodne oparto na wizji lokalnej terenu: 
- poziom wody gruntowej poniżej posadowienia ław fundamentowych 
- woda i grunt nie są agresywne w stosunku do terenu 
- posadowienie ław istniejących obiektów bezpośrednio na gruncie rodzimym 
- głębokość posadowienia fundamentów poniżej strefy przemarzania 

h=0,8m. 
- Budynek zalicza si ę do I kategorii geotechnicznej.  

Dane techniczne: 
- wymiary budynku – 20,34m – 10,87m 
- wysokość budynku do kalenicy – 11,10m 
- kubatura budynku – 1830,00m3 
- powierzchnia zabudowy – 159,52 m2 

5. Opis badanych elementów i rozwi ązań konstrukcyjnych 

• Ściany zewnętrzne – murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-
wapiennej gr. 96cm. 
• Ściany wewnętrzne – murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-
wapiennej gr. 75cm 
• Strop – drewniany 
• Więźba dachowa – drewniana, konstrukcji płatwiowo słupowej z 
podwalinami oraz wieszakami. 
• Nadproża – prefabrykowane, monolityczne 
• Komin – murowany z cegły pełnej  
• Stolarka okienna i drzwiowa – PVC 
• Pokrycie dachu – płyty azbestowo - cementowe 
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6. Stan techniczny badanych elementów 

• Ściany zewnętrzne – nie wykazują spękań, uszkodzeń mechanicznych, 
zawilgocenia – stan techniczny – zadowalający 
• Ściany wewnętrzne - nie wykazują spękań, uszkodzeń mechanicznych, 
zawilgocenia – stan techniczny – zadowalający 
• Stropy – nie  wykazują nadmiernego ugięcia – stan techniczny dostateczny 
• Nadproża – nie wykazują ugięć, zarysowań – stan techniczny zadowalający 
• Komin –nie wykazuje pęknięcia, uszkodzenia mechanicznego, 
nieszczelności – stan techniczny dostateczny 
• Więźba dachowa – brak uszkodzenia elementów konstrukcyjnych, 
nadmiernego ugięcia, zajęcie przez szkodniki drewna – stan techniczny 
dostateczny 
• Stolarka okienna i drzwiowa – nie wykazuje uszkodzenia mechanicznego - 
stan techniczny zadowalający 
• Posadzki – stan techniczny dostateczny 
• Tynki ścienne i sufitowe – nie wykazują ubytków, zawilgocenia – stan 
techniczny dostateczny 

7. Uwagi: 

Ogólny stan budynku ocenia się jako zadowalający, zgodnie z decyzją 
inwestora planuje się przebudowę z rozbudową. Należy stosować się do 
informacji zawartych w opisie technicznym. 

8. Wnioski: 

1.  Po dokonaniu obliczeń statyczno - wytrzymałościowych związanych z 
projektowaną  przebudową z rozbudową, stwierdza się, iż obciążenie 
istniejących elementów konstrukcyjnych nie przekroczy stanu 
dopuszczalnego  

2.  Stwierdza się, że budynek posiada wystarczającą wytrzymałość i nośność 
konstrukcji i po wykonaniu przebudowy z rozbudową nie będzie stwarzał 
zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i będzie mógł być bezpiecznie 
użytkowany. 

3.  Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń oraz wytycznych zawartych na 
rysunkach oraz w opisie technicznym. 

Opracował: 
mgr inż. Marcin KLIM 
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IV. OPIS PRAC ROZBIÓRKOWYCH 

Zakres prac rozbiórkowych. 

Roboty rozbiórkowe będą obejmowały bezodpływowy zbiornik na 
nieczystości ciekłe oraz pokrycie dachowe z płyt azbestowo – cementowych 
na budynku świetlicy, a także rozebranie elementów stropu, a także 
demontaż posadzki w kuchni. 

Wytyczne: 

Przed rozpoczęciem rozbiórki należy ogrodzić teren wokół budynków oraz 
zabezpieczyć przed możliwością wejścia nieupoważnionych osób na teren 
rozbiórki. Pokrycie z płyt azbestowo - cementowych winno być 
zdemontowane i zutylizowane przez uprawnioną firmę posiadającą 
niezbędne uprawnienia oraz atesty. 
Rozbiórka elementów stropu dotyczy wszystkich elementów poza główną 
konstrukcją nośną tj. ślepy pułap, polepa, deskowanie itp. 
Rozbiórce podlega również istniejący bezodpływowy zbiornik na 
nieczystości ciekłe. Zbiornik winien być wyburzony, gruz wywieziony w 
miejsce wskazane przez inwestora. 
Wykop pozostały po rozbiórce szamba należy zasypać gruntem rodzimym. 
 
Warunki bezpiecze ństwa przy pracach rozbiórkowych. 

Przystępując  do  robót  rozbiórkowych  należy  przestrzegać 
obowiązujące  przepisy  prawne  zgodnie  z  ustawą  z  dn. 07.07.1994 
prawo  budowlane, art. 42; przepisów  wykonawczych  w  zakresie  BHP 
przy  robotach  rozbiórkowych  wg  Rozporzadzenia  MP  i  PMB 
z  dnia  28.03.1972 r, „ W  sprawie  BHP  przy  robotach  budowlano -
montażowych  i  rozbiórkowych ” Dz.Ust. Nr 13 poz. 93. 
Dla  pojazdów  i  sprzętu  używanych  w  trakcie  wykonania  robót  
rozbiórkowych  należy  wyznaczyć  i  oznakować  miejsca  postojowe  na  
terenie  budowy. Szerokość  dróg  komunikacyjnych  na  placu  powinna  
być  dostosowana  do  używanych  środków  transportowych.  
Drogi  i  ciągi  piesze  na  placu  budowy  powinny  być  utrzymane  we  
właściwym  stanie  technicznym. Nie  wolno  na  nich  składować  
materiałów, sprzętu  lub  innych  przedmiotów. 
Przejścia  i  strefy  niebezpieczne  powinny  być  oświetlone  i  oznakowane  
znakami  ostrzegawczymi  lub  znakami  zakazu. 
Wykonywanie  robót  ziemnych powinno  być  poprzedzone  określeniem  
bezpiecznej  odległości  w  jakiej  mogą  być  one  wykonywane  od  
istniejących  sieci  i  sposobu  wykonywania  tych  robót. W  czasie  
wykonywania  robót  ziemnych  miejsca  niebezpieczne  należy  ogrodzić  i  
umieścić  napisy  ostrzegawcze. W  czasie  wykonywania  robót  ziemnych  
nie  powinno  dopuszczać  się  do  tworzenia  nawisów  gruntu.  
Wszystkie roboty należy przeprowadzać pod bezpośrednim nadzorem 
kierownika budowy. 
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V. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – 
BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY Z ROZBUDOW Ą BUDYNKU 
ŚWIETLICY 

DANE OGÓLNE 

Projektowana rozbudowa wzniesiony zostanie w technologii tradycyjnej, 
parterowa przykryta dachem jednospadowym. 
W ramach rozbudowy projektuje się zaplecze sanitarne świetlicy oraz 
kotłownię na opał stały. W części sanitarnej przewiduje się przedsionek 
oraz toaletę damską, męską oraz dla osób niepełnosprawnych.  

Projektowa wiata drewniana zlokalizowana jest od frontowej strony 
budynku. W elewacji frontowej projektuje się dodatkowe otwory: otwór 
okienny i drzwiowy.  

Projektowana przebudowa obejmuje wykonanie drzwi łączących 
projektowaną rozbudowę z istniejąca salą. Ponad to projektuje się remont 
stropu nad parterem, remont pomieszczenia dla kateringu.  

Budynek przeznaczony będzie do jednoczesnego przebywania nie więcej 
niż 50 osób. Budynek nie będzie miejscem pracy. Pomieszczeniu kateringu 
wyposażone będzie zgodnie z rysunkiem technologii. W pomieszczeniu 
kateringu odbywać się będzie jedynie odgrzewanie przygotowanych potraw, 
dostarczonych w gotowych opakowaniach lub przygotowanie potraw z pół 
produktów dostarczanych w gotowych opakowaniach producenta. Nie 
projektuje się obierania i warzyw, ziemniaków i obróbki mięs.  

W związku z zaprojektowaniem instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej 
na strychu projektuje się podest konstrukcji stalowej pod dobraną centralę 
wentylacyjną. Wejście do pomieszczenia strychowego prowadzi przez 
zewnętrzne drzwi na ścianie zachodniej. Dostęp do strychu po dostawianej 
drabinie zewnętrznej. 

1. Parametry techniczne budynku po rozbudowie    

Wymiary rozbudowy (sanitariaty + kotłownia) -10,54m - 4,97m 
Wymiary rozbudowy (wiata)    -10,54m - 4,97m 
Wysokość rozbudowy:     

Sanitariaty + kotłownia    - 4,30m 
Wiata      - 3,50m 

Projekt. Pow. zabudowy łącznie   - 80,38m2 

Kubatura rozbudowy     - 266,00 m3 

Kubatura budynku świetlicy    - 2096,00 m3 

Projektowana pow. u żytkowa   - 229,07m2 
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   ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA    
Nr pom. Funkcja   Wykładzina  Powierzchnia  
1/0  SALA    PODŁ. DREW. 114,32m2 
2/0  KUCHNIA   KAFLE   45,20m2 
3/0  PRZEDSIONEK  KAFLE   6,00m2 
4/0  TOALETA DAMSKA  KAFLE   9,44m2 
5/0  TOALETA DLA N.SPRAW. KAFLE   6,42m2 

6/0  TOALETA MĘSKA  KAFLE   8,28m2 
7/0  KOTŁOWNIA   KAFLE   11,26m2 

7/0  WIATA   KOSTKA BRUK. 28,00m2 
             

      RAZEM:  229,07m 2  

       

VI. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA KONSTUKCYJNO – BUDOWLANE 
 

1. Ekspertyza gruntowo – wodna       

Warunki gruntowo – wodne oparto na wizji lokalnej terenu, posadowienia 
istniejących obiektów: 

Wnioski: 
� poziom wody gruntowej poniżej posadowienia ław fundamentowych, 
� woda i grunt nie są agresywne w stosunku do terenu, 
� posadowienie istniejących obiektów ław bezpośrednio na gruncie 

rodzimym; 
Przyjęto posadowienie bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych. 
Obliczenia fundamentów przyjęto dla gruntu jednorodnego o wartości 
jednostkowego obliczeniowego stanu granicznego podłoża nie mniejszego  
niż  qf = 150 kPa . 

Projektowany budynek zalicza si ę do I kategorii geotechnicznej. 

Głębokość posadowienia fundamentów 0,80m ppt. Jednak po dokonaniu 
odkrywki fundamenty projektowanej rozbudowy posadowić na głębokości 
ław istniejących. 

Opracował: 
mgr inż. Marcin KLIM 
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2. Opis  elementów konstrukcyjnych       

2.1. Fundamenty 

Projektuje się ławy betonowe monolityczne obciążone siłami liniowymi od ścian 
murowanych i stopy żelbetowe, monolityczne obciążone siłami skupionymi. 
Szerokości ław 50cm, wysokość 30cm na warstwie chudego betonu. Ławy 
betonowe zaprojektowano z betonu C16/20 (B20), zbrojone prętami podłużnymi 
4Ø12 ze stali A-IIIN, połączonymi strzemionami Ø 6 ze stali A-I w rozstawie co 
25cm. Stopy fundamentowe zbrojone krzyżowo Ø12 ze stali A-IIIN co 12cm. 
Beton nale ży wibrowa ć w czasie układania wibratorami wgł ębnymi. 

UWAGI WYKONAWCZE 

Pręty podłużne w ławach łączyć na zakład min. 120cm. Podbeton C12/15 (B15) 
nie zatarty (powierzchnia chropowata). Powierzchnia podbetonu powinna być 
oczyszczona z zanieczyszczeń. Wszystkie elementy betonowe stykające się z 
gruntem należy zabezpieczyć preparatami asfaltowymi lub kauczukowymi. 
Stosować się do technologii i zaleceń producenta i dostawcy betonu. 
Zwraca się szczególną uwagę, na stosowanie właściwego betonu i stali.  
Ostatnią 10cm warstwę gruntu rodzimego zdejmować bez naruszenia 
naturalnego podłoża i natychmiast wykonać podbudowę z podbetonu. Wszelkie 
naruszone partie gruntu rodzimego również wymienić na chudy beton. 

2.2. Ściany fundamentowe 
Projektuje się ściany fundamentowe z bloczków betonowych M6. Bloczki: klasa 
elementów murowych fb=15MPa na zaprawie fm=5MPa, grupa elementów 
murowych - 1, kategoria produkcji elementów murowych – I. Przewiduje się 
kategorię wykonania robót murowych jako A – roboty murarskie wykonuje 
wyszkolony zespół, stosuje się zaprawy produkowane fabrycznie, a jeżeli 
zaprawy są przygotowywane na budowie, kontroluje się dozowanie składników, 
a także wytrzymałość zaprawy, jakość robót kontroluje zaś osoba o 
odpowiednich kwalifikacjach, niezależna od wykonawcy.  
Elementy murowe należy wiązać w kolejnych warstwach tak, aby ściana była 
jednolitym elementem konstrukcyjnym – elementy murowe powinny nachodzić 
na siebie na długość równą 0,4 wysokości elementu, lecz nie mniej niż 10cm. 
Ścianki fundamentowe należy wykonać izolację przeciwwilgociową preparatami 
bitumicznymi przez 3 – krotne smarowanie oczyszczonej powierzchni np. 
preparatem Dysperbit. 
Izolacja murów fundamentowych – płyty styropianowe twarde gr. 10 cm lub 
płyty styrodur gr. 5cm. Na płyty izolacyjne warstwa ochronna w postaci folii 
kubełkowej. 

2.3. Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne 

Projektuje się ściany z pustaków ceramicznych Porotherm 25P+W gr. 25 cm, 
klasa elementów murowych fb=15MPa na zaprawie fm=5MPa, grupa 
elementów murowych – 1. Przewiduje się kategorię wykonania robót murowych 
jako A – j.w. Wiąznia muru j.w. Od zewnątrz izolacja termiczna z płyt 
styropianowych gr.15cm układać metoda lekką mokrą. 
Płyty izolacyjne układane metodą lekką mokrą. Na płytę ułożyć 4-5 placków 
kleju do dociepleń po obwodzie płyty wykonać ramkę z kleju i układać na 
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ścianie.  Zaleca się pierwszą warstwę płyt od poziomu +0,30 układać na 
wypoziomowanej stalowej listwy startowej. Na warstwę izolacji termicznej 
należy ułożyć warstwę kleju i na nią nałożyć siatkę zbrojącą z włókna 
szklanego, a następnie zaciągnąć ją packą z klejem. Narożniki wzmocnić 
należy kątownikami stalowymi z pasami siatki na obu zewnętrznych 
krawędziach narożnika celem połączenia z siatką na powierzchni ściany. 
Należy stosować tylko rozwiązania systemowe np. firmy Atlas.  
Niedopuszczalne jest wykonywanie bruzd i wnęk w ścianach nośnych   
większych od dopuszczalnych podanych w normie PN-B-03002. 

2.3. Strop nad salą 

Strop nad salą należy częściowo rozebrać zgodnie z opisem robót 
rozbiórkowych. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć 
preparatami ognioodpornymi ( FOBOS -M4) oraz przed korozją biologiczną 
przez min. 2- krotne smarowanie preparatem solnym „INTOX S” wg wytycznych 
i zaleceń producenta lub inne środki do stosowania w budownictwie. 
Strop należy docieplić płytami z wełny mineralnej gr 20cm. Od góry strop 
zabudować płytami OSB gr.32mm zaimpregnowanymi do NRO i obłożyć 
płytami gipsowo włóknowy np. Fermacell lub innego producenta o takich 
samych właściwościach p.poż zabezpieczające strop do EI30. Od spodu 
projektuje się podwieszony sufit z płyt GKF 2 x 12,5 mm na stalowym stelażu 
krzyżowym. Zabudowę wykonać z wg systemu producent np. Nida do 
uzyskania odporności ogniowej EI 30. 

2.4. Słupy, podciągi i wieńce żelbetowe 

Projektuje się słup, podciąg i wieniec żelbetowy w ściankach jako monolitycznie 
wylewane na budowie z betonu C20/25. Wymiary poprzeczne słupa i wieńca 
25cm x 25cm. Podciag projektuje się o wymiarach 25x30cm. Zbrojenie 
podłużne stanowią pręty Ø12, strzemiona Ø6 w rozstawie co 15 cm w ilości wg 
rysunków szczegółowych. Pręty ze stali B500SP. 

Uwaga! Nale ży zwróci ć szczególn ą uwagę na grubo ści otulenia pr ętów 
głównych oraz klas ę stali pr ętów głównych. 

2.5. Nadproża – nadproża żelbetowe i prefabrykowane typu L19 i stalowe IPN 160 
układać na poduszce betonowej gr. min 10cm z zaprawy betonowej o 
wytrzymałości min. 8 MPa. Oraz stalowe z kształtowników IPN. Wykonać wg 
rysunków konstrukcyjnych. 
Zwraca się szczególną uwagę, na stosowanie właściwego betonu, w celu 
uniknięcia występowania raków oraz obniżenia wytrzymałości betonu. Zaleca 
się, aby beton sprowadzany z betoniarni został dodatkowo sprawdzony przez 
Kierownika Budowy w celu zweryfikowania jego wytrzymałości. 
Wszelkie przejścia instalacyjne, które nie zostały przewidziane na rysunkach 
powinny zostać uzgodnione z projektantem konstrukcji!! 
Uwaga! Należy zwrócić szczególną uwagę na grubości otulenia prętów 
głównych. 
Beton nale ży wibrowa ć w czasie układania wibratorami wgł ębnymi. 

2.6. Konstrukcja dachu 
Projektowany dach jednospadowy o kącie pochylenia połaci 120. 
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Konstrukcję dachu stanowi więźba drewniana, krokwiowa. Konstrukcję 
drewnianą projektuje się z drewna klasy C30. Montaż krokwi do wieńca 
żelbetowego za pomocą (z podkładkami i nakrętkami do drewna) 
rozmieszczonych co 80cm lub za pomocą systemowych kotew ze stali A-IIIN 
lub o odpowiadających właściwościach. Łączenie elementów drewnianych za 
pomocą stalowych złączy i gwoździ karbowanych do drewna np. BMF, Koelner.   
Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć preparatami 
ognioodpornymi ( FOBOS -M4) oraz przed korozją biologiczną przez min. 2- 
krotne smarowanie preparatem solnym „INTOX S” wg wytycznych i zaleceń 
producenta lub inne środki do stosowania w budownictwie. 
 

2.7. Konstrukcja wiaty 
Wiata jednospadowa. Konstrukcja krokwiowa oparta na płatwiach i słupach. 
Płatwie 14x18cm, słupy 14x14cm, krokwie 8x16cm. Konstrukcję wykonać z 
drewna klasy C30. Na krokwie zastosować pełne deskowanie. Konstrukcję należy 
impregnować preparatami przeznaczonymi do drewna zapewniającymi ich 
trwałość w warunkach zewnętrznych. 
 
2.8. Komin 
Systemowy np. firmy Schiedel. Kanał dymowy #20 oraz 2 kanały wentylacyjne 
12/17.  
 
2.9. Sufit podwieszany 
W pomieszczeniu sali zamontować sufit podwieszany z płyt GKF 2x12,5mm wg 
rozwiązań systemowych np. Nida. W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych 
płyty do pom. mokrych 

2.10. Izolacje    

  2.10.1.Przeciwwilgociowa 
� pozioma na ławach fundamentowych – 2 x papa asfaltowa 

podkładowa ( przeznaczona do izolacji fundamentów ) na lepiku asf. 
na zimno; 

� pozioma w posadzce przyziemia – folia hydroizolacyjna 2x na zakład 
gr. min. 0,3 mm z zakładem na ściany 30cm; 

� izolacja pozioma w ścianach zewnętrznych min. 30 cm nad terenem 
– 2 x papa asfaltowa podkładowa  

� pionowa ścian fundamentowych – 3-krotna powłoka z mas 
bitumicznych 

� izolacja pozioma paroszczelna pod wełną mineralną połaci dachowej 
oraz stropu 

2.10.2.Termiczna 
• ściany zewnętrzne rozbudowy – styropian gr. 12 cm odmiany  

EPS 70-040 
• ściany zewnętrzne istniejącego budynku – styropian gr. 10 cm 

odmiany EPS 70-040 
� posadzki na gruncie – płyty ze styropianu ekstrudowanego gr. 5 cm 
� połać dachowa nad sanitariatami i kotłownią – wełna mineralna gr. 

20cm 
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� strop nad parterem – wełna mineralna gr. 20 cm między belkami 
stropowymi 

2.11. Tynki i wykończenie ścian : 

a) Tynki wewnętrzne – cementowo – wapienne kat.III. Na tynk wykonać 
wyprawy gipsowe, min 1 warstwa, po wyschnięciu przeszlifować 
papierem ściernym lub siatką stalową do uzyskania gładkiej 
powierzchni i przed malowaniem zaimpregnować ściany gruntem 
podkładowym, powszechnie stosowanym w budownictwie. 

b) W pomieszczeniach sanitariatów do wysokości 2,0m płytki 
ceramiczne 

c) Tynki zewnętrzne –cienkowarstwowe dekoracyjne tynki mineralne 
„baranek” o granulacji 2 mm w kolorze białym. Malowanie ścian 
zewnętrznych farbami emulsyjnymi.  

d) Malowanie ścian wewnętrznych w pomieszczeniach farbami 
emulsyjnymi  

2.12. Stolarka  
 
2.12.1. Stolarka okienna – Okna jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe 
rozwierno - uchylne wg rys. architektury. Wymiary stolarki przed 
zamówieniem należy pobrać z natury. Wkład niskoemisyjny U=1,0 W/m2k. 
2.12.2. Stolarka drzwiowa – drewniana wg rys. architektury.  

2.13. Bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe 
 

Opis techniczny 

Szambo prefabrykowane żelbetowe o pojemności 10,0 m3. Zbiornik będzie 
służył do gromadzenia ścieków bytowych, które docelowo wywożone będą do 
oczyszczalni ścieków. 

Dane ogólne:  
- długość – 3,1 m 
- szerokość – 2,5 m 
- wysokość – 1,6 m 
- pojemność – 10,0 m3 

Rozwi ązania architektoniczno - budowlane  
Zbiornik posadawia się poniżej poziomu terenu tak, że jego górna część  
znajdować się będzie na wysokości 50 cm poniżej poziomu terenu. 
Zbiornik jest urządzeniem szczelnym całkowicie zakopanym pod ziemią, a 
elementami widocznymi ponad terenem jest właz oraz wywietrznik. Zbiornik 
posiada aprobaty techniczne i atesty. 

Rozwi ązania konstrukcyjno - materiałowe 

Instalacje kanalizacyjne 
Zbiornik połączony zostanie przyłączem instalacji kanalizacji zewnętrznej Ø 
160 mm z instalacją wewnętrzną budynku wg opracowania branżowego. 
Instalacje wentylacji 
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Zbiornik posiada wywietrznik grawitacyjny Ø160 mm wyprowadzony 50 cm 
ponad poziom terenu. 

2.14. Instalacje 

� Wewnętrzne instalcje wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i wentylacji 
mechanicznej  oraz instalacji elektrycznej – wg opracowania branżowego 

VII. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  

Warunki ochrony przeciwpożarowej dotyczy projektu budowlanego budowy 
budynku świetlicy wiejskiej w Miejscu. 

Budynek stanowi odr ębną stref ę pożarow ą. 

Projekt budowlany przebudowy z rozbudową budynku świetlicy nie wpływa na 
dotychczasowe warunki dotyczące: 

1) istniejącego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru – nie 
wymagane 

2) istniejących dróg pożarowych  

1. Powierzchnia, wysoko ść i liczba kondygnacji 

Przedmiotowy budynek świetlicy  jest obiektem parterowym, ze strychem 
zaliczony do kategorii ZL III. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 229,07 m2, 
kubatura 2096 m 3. 

Wysokości budynku technicznego wynosi 11 m do kalenicy – obiekt jest 
budynkiem niskim.  

2. Parametry po żarowe wyst ępujących substancji palnych 

Za materiały niebezpieczne pożarowo – uznaje się zgodnie z przepisami 
następujące materiały niebezpieczne: 

a) gazy palne, 
b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C), 
c) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, 
d) materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu, 
e) materiały wybuchowe i pirotechniczne, 
f) materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji, 
g) materiały mające skłonności do samozapalenia; 
h) inne materiały niż w/w, jeśli sposób ich składowania, przetwarzania lub 

wykorzystania może spowodować powstanie pożaru. 

W budynku świetlicy - nie występują materiały pożarowo niebezpieczne. 
Budynek techniczny jest przeznaczony na pobyt do 50 osób. 

3. Przewidywana g ęstość obci ążenia ogniowego 

W budynku zgodnie z przyjęta technologią - gęstość obciążenia ogniowego nie 
przekroczy 200 MJ/m2. 
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Budynek świetlicystanowi odr ębną stref ę pożarow ą o gęstości obciążenia 
ogniowego do 200 MJ/m2. 

4. Kategoria zagro żenia ludzi i przewidywana liczba osób na ka żdej 
kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach 

Budynek techniczny zalicza się do kategorii ZL III o obciążeniu ogniowym do 200 
MJ/m2. Budynek jest przeznaczony na pobyt ludzi. 

5. Ocena zagro żenia wybuchem pomieszcze ń oraz przestrzeni 
zewnętrznych 

W budynku technicznym nie wyst ępuje zagrożenie wybuchem pomieszczeń 
oraz przestrzeni zewnętrznych. 

6. Odległo ść od obiektów s ąsiaduj ących 

Istniej ący budynek świetlicy obiektem wolnostoj ącym stanowi ący odr ębną 
stref ę pożarow ą. Odległo ści od s ąsiaduj ących budynków s ą zachowane. 

7. Podział obiektu na strefy po żarowe 

Budynek świetlicy zaprojektowano jako odr ębną stref ę pożarow ą zaliczoną 
do kategorii ZL III o gęstości obciążenia ogniowego do 200 MJ/m2 oraz o 
powierzchni 229.07 m2. 

8. Klasa odporno ści po żarowej budynku oraz klasa odporno ści ogniowej i 
stopie ń rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

Dla budynku technicznego  – jak dla jednokondygnacyjnego budynku ZL III, 
niskiego o gęstości obciążenia ogniowego do 200 MJ/m2 wymagana jest klasa 
„D”  odporności pożarowej budynku zgodnie z § 212 ust. 4 „warunków 
technicznych”. 
Budynek świetlicy zaprojektowano w klasie "D" odporno ści po żarowej.  
Wszystkie elementy zastosowane w w/w budynku wymaga ją zachowania 
warunku nie rozprzestrzeniania ognia  (NRO). 
Dla w/w klasy odporności pożarowej budynku poszczególne elementy budowlane 
powinny posiadać odporność ogniową jak w tabeli: 

Klasa odporności 
pożarowej budynku 

1. Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

Główna 
konstrukcj
a nośna 

Konstrukcj
a dachu Strop 

Ściana 
zewnętrzn

a 

Ściana 
wewnętrzn

a 

Przykrycie 
dachu 

1 2 3 4 5 6 7 

„D“ R 30 (-) REI 30 EI 30 (-) (-) 

(-) – nie stawia się wymagań 

Projektowane rozwiązania w budynku gwarantują zachowanie wymagań 
dotyczących odporności ogniowej elementów budowlanych wyszczególnionych w 
kolumnach 2 do 7 tabeli.  
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9. Warunki ewakuacji, o świetlenie awaryjne 

W budynku technicznym  spełnione są wymagania dotyczące zachowania 
dopuszczalnej długo ści przej ść ewakuacyjnych.  

W budynku świetlicy zaprojektowano drzwi stanowiących wyjście na zewnątrz 
posiadające w świetle ościeżnicy szerokość 1,0 m i wysokość 2 m. 

W budynku nie jest wymagane oświetlenie awaryjne-ewakuacyjne. 

10. Sposób zabezpieczenia przeciwpo żarowego instalacji u żytkowych 
(wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenerget ycznej, odgromowej) 

W budynkach przewiduje się następujące instalacje użytkowe: 

1. Instalacja wentylacji mechanicznej w budynku 

2. Instalacja ogrzewcza – kocioł na opał stały 

3. Instalacja elektroenergetyczna z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu 
przy wejściu głównym 

4. Instalacja odgromowa. 

Wymienione instalacje spełniają obowiązujące wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa pożarowego. 

11. Dobór urz ądzeń przeciwpo żarowych. w obiekcie, a w szczególno ści: 
stałych urz ądzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji po żarowej, 
dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodoci ągowej 
przeciwpo żarowej, urz ądzeń oddymiaj ących, d źwigów przystosowanych 
do potrzeb ekip ratowniczych 

W budynku technicznym  nie są wymagane w/w urządzenia przeciwpożarowe. 

12. Wyposa żenie w ga śnice 

Budynek świetlicy  wyposażyć należy w gaśnice proszkowe w ilości wynikającej z 
założenia, że jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) 
zawartego w gaśnicach powinna przypadać, na każde 300 m2 powierzchni strefy 
pożarowej. Rozdzielnie elektryczne wyposażyć w gaśnice GS-5. 
Oznakowanie na potrzeby informacji o rozmieszczeniu sprzętu pożarniczego 
wykonać należy zgodnie z PN-92/N-01256/01. 

VIII. WPŁYW OBIEKTÓW NA  ŚRODOWISKO 
 
a) Zapotrzebowanie i jakość wody – 0,5m3/ d /osobę, średnie dobowe 

zapotrzebowanie wody. Jakość wody zapewnia jej dostawca w oparciu o 
ustalenia normy branżowej. 

b) Ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków – 0,4m3/ d / osobę   - średnia 
dobowa ilość ścieków. Odprowadzenie ścieków do projektowanego 
szamba. 

c) Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z 
podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się w przypadku 
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zastosowania kotła na opał stały i jego systematycznych przeglądach – nie 
przekroczy norm dopuszczalnych. 

d) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów – usuwanie odpadów stałych i z pom 
kateringu odbywa się przez wywożenie. Jako średnie wartości jednostkowe 
powstawania odpadów stałych przyjmuje się 10 dm3/dobę. Odpady należy 
gromadzić w kontenerach, opróżnianych przez służby komunalne. 

e) Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem 
odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania 
się– nie przekracza norm dopuszczalnych 45dB w nocy i 55dB w dzień. 

f) Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię 
ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne – nie wpływa 
niekorzystnie. 

Przyjęte w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwi ązania 
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wpływaj ą niekorzystnie na 
środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekt y budowlane. 

IX. UWAGI KOŃCOWE 
Powyższy opis techniczny i wytyczne dotyczące realizacji obejmują 
najważniejsze elementy budowlane i konstrukcyjne projektowanej przebudowy 
z rozbudową budynku świetlicy oraz jej remontu. 
Odstępstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiałów  
i technologii należy uzgadniać z właściwymi projektantami. Wykonawstwo 
robót budowlanych realizowane musi być zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosować się należy do 
wszystkich uznanych reguł sztuki budowlanej, a całość realizacji odpowiadać 
musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej. Przestrzegać należy 
wszystkich ustaleń zawartych w decyzji pozwolenia na budowę. Podane do 
zastosowania wyroby mogą być zastąpione produktami równowartościowymi, 
pod warunkiem dostarczenia ich wzorów i ich dopuszczenia przez projektanta 
oraz upoważnionego przedstawiciela inwestora. Przed końcowym odbiorem 
robót wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: niezbędne atesty i 
dopuszczenia do stosowania dla wszystkich zastosowanych materiałów oraz 
próbki wytrzymałościowe betonu, protokoły odbiorów branżowych i 
specjalistycznych. 
Projektanci konstrukcji zastrzegaj ą sobie prawo do wprowadzania zmian 
w trakcie realizacji obiektu.  
Wszelkie zmiany i odst ępstwa konsultowa ć w porozumieniu za zgod ą 
projektanta. Poszczególne bran że należy rozpatrywa ć łącznie. Wszelkie 
dokumenty i uzgodnienia doł ączone do dokumentacji projektowej 
stanowi ą integraln ą częścią projektu budowlanego. Zawarte w nich 
zalecenia i wytyczne musz ą być bezwzgl ędnie spełnione. 

Autor opracowania 
mgr inż. Marcin KLIM 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1) Zakres robót 

� Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy w 
zakresie: ogrodzenia, oświetlenia i oznakowania placu budowy, 
urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych. 
 

� Roboty budowlane całości zamierzenia obejmują wykonanie 
poszczególnych elementów rozbiórkowych, konstrukcyjnych i 
wykończeniowych związanych z przebudową i rozbudową budynku 
świetlicy wiejskiej oraz jej remontu. Szczegóły wykonania robót 
pokazują rysunki techniczne zawarte w projekcie budowlanym. 

 
2) Obecnie działki 416, 421 stanowią teren zabudowany budynkiem 

świetlicy oraz gospodarczym, na działce nr 416 znajduje się również 
bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe. 

 
3) Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić następujące 

zagrożenia:  
• Roboty ziemne – obsunięcie skarpy wykopu, zagrożenie ze strony 

pracujących maszyn budowlanych np. koparki, itp. 
• Roboty budowlano – montażowe -  możliwość upadku ludzi z 

wysokości ponad 5, możliwość awarii rusztowań, zagrożenia 
podczas  rozładunku materiałów, zagrożenia ze strony pracujących 
maszyn budowlanych np. betoniarki, podnośnika itp., możliwość 
upadku materiałów z wyższych partii budynku; wymagane jest 
zabezpieczenie dróg komunikacyjnych. 

• Roboty zbrojarskie – ręczne przenoszenie zbrojenia 
• Roboty betonowe – nie dopuścić do przeciążenia deskowania 

mieszanką betonową 
• Roboty ciesielskie – możliwość upadku ( prace na wysokościach ), 

prace ze środkami chemicznymi ( impregnacja ogniochronna i 
owadobójcza elementów drewnianych); zagrożenia ze strony 
pracujących urządzeń np. piły, heblarki itp. 

• Roboty instalatorskie – porażenie prądem.  
 
4) Przed przystąpieniem do realizacji robót pracownicy powinni znać  

wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy 
wykonywaniu robót budowlanych określone obowiązującymi  przepisami 
w zakresie bhp. 

 
5) Na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń należy natychmiast 

udzielić pierwszej pomocy oraz zawiadomić odpowiednie służby zgodnie 
z wykazem umieszczonym na tablicy informacyjnej budowy. 

 
6) Zgodnie z art.21a. prawa budowlanego kierownik budowy jest 

obowiązany opracować plan bioz. 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu architektoniczno - budowlanego 

 
I. PODSTAWA OPRACOWANIA        

1. Zlecenie inwestora 
2. Ustalenia z inwestorem 
3. Mapa do celów projektowych 1:500 
4. Umowy z dostawcami mediów 
5. Przepisy prawne i odnośne rozporządzenia:     
� Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  nr 243 poz. 1623 

z późniejszymi zmianami) 
� Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dn. 27.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U.  Z 2012r. Poz. 462) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.03. r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690) ze zmianami. 

II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI          

1. Przedmiot inwestycji         

Przedmiotem inwestycji jest remont wraz z przebudową i rozbudową budynku 
świetlicy wiejskiej. Projektowana rozbudowa budynku świetlicy od strony 
północnej obejmuje wykonanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych wraz z 
kotłownią oraz od południowej strony budynku obejmuje wykonanie wiaty 
drewnianej. Przebudowa w zakresie wybicia otworu łączącego sanitariaty z 
budynkiem głównym, a także otworu okiennego i drzwiowego. Ponadto 
projektuje się rozbiórkę istniejącego bezodpływowego zbiornika na 
nieczystości ciekłe i budowę nowego, a także zmianę pokrycia dachu na 
blachę dachówkopodobną. Budynek będzie podlegał również remontowi 
ogólnobudowlanemu. Ponad to projektuje się bezodpływowy zbiornik na 
nieczystości ciekłe wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej. 
Budynek zlokalizowany jest w Miejscu, dz. nr 416, 421, 46-112 Świerczów. 

 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu      
Działki nr 416, 421 są obecnie zabudowane budynkiem świetlicy. Na działce 
nr 421 znajduje się budynek gospodarczy. Na działce nr 416 zlokalizowany 
jest bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe. Budynek świetlicy  
wzniesiony w technologii tradycyjnej, parterowy ze strychem, 
niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym. Działka zaopatrzona jest w 
instalację wodną oraz instalację elektryczną. Przy budynku znajduje się 
istniejące szambo na ścieki. 
 
3.Projektowane zagospodarowanie działki       
Na działkach nr 416 oraz 421 projektuje się remont wraz z przebudowę                     
i rozbudową budynku świetlicy wg opisu j/w oraz bezodpływowy zbiornik na 
nieczystości ciekłe wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej  
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4. Zestawienie powierzchni: 

Powierzchnia zabudowy świetlicy    -     159,52 m2 

Stan istniej ący: 
Działka nr 421 
Powierzchnia działki      -     2100,00 m2 
Powierzchnia zabudowy części świetlicy   -     26,00 m2 

Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego -     29,00 m2 

Stan istniej ący: 

Działka nr 416 
Powierzchnia działki      -     1022,00 m2 
Powierzchnia zabudowy części świetlicy   -     133,52 m2 

Projektowane zagospodarowanie działki nr421 

Powierzchnia utwardzona     -     58,00 m2 

Projektowane zagospodarowanie działki nr 416: 

Powierzchnia działki      -     1022,00 m2 

1) Powierzchnia zabudowy świetlicy po rozbudowie  -     302,15 m2  

5. Działki nr 416, 421 zlokalizowane są na terenie nie objętym ochroną             
WKZ w Opolu. 
 
6. Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
projektowanych obiektów budowlanych – nie występują. 
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III. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU ŚWIETLICY 

1. Podstawa opracowania ekspertyzy: 

- wizja lokalna i inwentaryzacja 
- informacje inwestora 

2. Dane ogólne 

Budynek świetlicy  wzniesiony w technologii tradycyjnej, parterowy ze strychem, 
niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym. 
Fundamenty betonowe. Ściany murowane z cegły pełnej na zaprawie 
cementowo - wapiennej. Strop drewniany. Dach dwuspadowy o kącie 
nachylenia połaci 450. Pokrycie dachu płytami z eternitu. 

3. Przedmiot i cel ekspertyzy: 

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek świetlicy, celem jest ocena stanu 
technicznego elementów konstrukcyjnych budynku i zakwalifikowanie do 
planowanej przebudowy z rozbudową oraz remontu. 

4. Dane techniczne budynku: 

Warunki gruntowo – wodne oparto na wizji lokalnej terenu: 
- poziom wody gruntowej poniżej posadowienia ław fundamentowych 
- woda i grunt nie są agresywne w stosunku do terenu 
- posadowienie ław istniejących obiektów bezpośrednio na gruncie rodzimym 
- głębokość posadowienia fundamentów poniżej strefy przemarzania 

h=0,8m. 
- Budynek zalicza si ę do I kategorii geotechnicznej.  

Dane techniczne: 
- wymiary budynku – 20,34m – 10,87m 
- wysokość budynku do kalenicy – 11,10m 
- kubatura budynku – 1830,00m3 
- powierzchnia zabudowy – 159,52 m2 

5. Opis badanych elementów i rozwi ązań konstrukcyjnych 

• Ściany zewnętrzne – murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-
wapiennej gr. 96cm. 
• Ściany wewnętrzne – murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-
wapiennej gr. 75cm 
• Strop – drewniany 
• Więźba dachowa – drewniana, konstrukcji płatwiowo słupowej z 
podwalinami oraz wieszakami. 
• Nadproża – prefabrykowane, monolityczne 
• Komin – murowany z cegły pełnej  
• Stolarka okienna i drzwiowa – PVC 
• Pokrycie dachu – płyty azbestowo - cementowe 
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6. Stan techniczny badanych elementów 

• Ściany zewnętrzne – nie wykazują spękań, uszkodzeń mechanicznych, 
zawilgocenia – stan techniczny – zadowalający 
• Ściany wewnętrzne - nie wykazują spękań, uszkodzeń mechanicznych, 
zawilgocenia – stan techniczny – zadowalający 
• Stropy – nie  wykazują nadmiernego ugięcia – stan techniczny dostateczny 
• Nadproża – nie wykazują ugięć, zarysowań – stan techniczny zadowalający 
• Komin –nie wykazuje pęknięcia, uszkodzenia mechanicznego, 
nieszczelności – stan techniczny dostateczny 
• Więźba dachowa – brak uszkodzenia elementów konstrukcyjnych, 
nadmiernego ugięcia, zajęcie przez szkodniki drewna – stan techniczny 
dostateczny 
• Stolarka okienna i drzwiowa – nie wykazuje uszkodzenia mechanicznego - 
stan techniczny zadowalający 
• Posadzki – stan techniczny dostateczny 
• Tynki ścienne i sufitowe – nie wykazują ubytków, zawilgocenia – stan 
techniczny dostateczny 

7. Uwagi: 

Ogólny stan budynku ocenia się jako zadowalający, zgodnie z decyzją 
inwestora planuje się przebudowę z rozbudową. Należy stosować się do 
informacji zawartych w opisie technicznym. 

8. Wnioski: 

1.  Po dokonaniu obliczeń statyczno - wytrzymałościowych związanych z 
projektowaną  przebudową z rozbudową, stwierdza się, iż obciążenie 
istniejących elementów konstrukcyjnych nie przekroczy stanu 
dopuszczalnego  

2.  Stwierdza się, że budynek posiada wystarczającą wytrzymałość i nośność 
konstrukcji i po wykonaniu przebudowy z rozbudową nie będzie stwarzał 
zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i będzie mógł być bezpiecznie 
użytkowany. 

3.  Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń oraz wytycznych zawartych na 
rysunkach oraz w opisie technicznym. 

Opracował: 
mgr inż. Marcin KLIM 
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IV. OPIS PRAC ROZBIÓRKOWYCH 

Zakres prac rozbiórkowych. 

Roboty rozbiórkowe będą obejmowały bezodpływowy zbiornik na 
nieczystości ciekłe oraz pokrycie dachowe z płyt azbestowo – cementowych 
na budynku świetlicy, a także rozebranie elementów stropu, a także 
demontaż posadzki w kuchni. 

Wytyczne: 

Przed rozpoczęciem rozbiórki należy ogrodzić teren wokół budynków oraz 
zabezpieczyć przed możliwością wejścia nieupoważnionych osób na teren 
rozbiórki. Pokrycie z płyt azbestowo - cementowych winno być 
zdemontowane i zutylizowane przez uprawnioną firmę posiadającą 
niezbędne uprawnienia oraz atesty. 
Rozbiórka elementów stropu dotyczy wszystkich elementów poza główną 
konstrukcją nośną tj. ślepy pułap, polepa, deskowanie itp. 
Rozbiórce podlega również istniejący bezodpływowy zbiornik na 
nieczystości ciekłe. Zbiornik winien być wyburzony, gruz wywieziony w 
miejsce wskazane przez inwestora. 
Wykop pozostały po rozbiórce szamba należy zasypać gruntem rodzimym. 
 
Warunki bezpiecze ństwa przy pracach rozbiórkowych. 

Przystępując  do  robót  rozbiórkowych  należy  przestrzegać 
obowiązujące  przepisy  prawne  zgodnie  z  ustawą  z  dn. 07.07.1994 
prawo  budowlane, art. 42; przepisów  wykonawczych  w  zakresie  BHP 
przy  robotach  rozbiórkowych  wg  Rozporzadzenia  MP  i  PMB 
z  dnia  28.03.1972 r, „ W  sprawie  BHP  przy  robotach  budowlano -
montażowych  i  rozbiórkowych ” Dz.Ust. Nr 13 poz. 93. 
Dla  pojazdów  i  sprzętu  używanych  w  trakcie  wykonania  robót  
rozbiórkowych  należy  wyznaczyć  i  oznakować  miejsca  postojowe  na  
terenie  budowy. Szerokość  dróg  komunikacyjnych  na  placu  powinna  
być  dostosowana  do  używanych  środków  transportowych.  
Drogi  i  ciągi  piesze  na  placu  budowy  powinny  być  utrzymane  we  
właściwym  stanie  technicznym. Nie  wolno  na  nich  składować  
materiałów, sprzętu  lub  innych  przedmiotów. 
Przejścia  i  strefy  niebezpieczne  powinny  być  oświetlone  i  oznakowane  
znakami  ostrzegawczymi  lub  znakami  zakazu. 
Wykonywanie  robót  ziemnych powinno  być  poprzedzone  określeniem  
bezpiecznej  odległości  w  jakiej  mogą  być  one  wykonywane  od  
istniejących  sieci  i  sposobu  wykonywania  tych  robót. W  czasie  
wykonywania  robót  ziemnych  miejsca  niebezpieczne  należy  ogrodzić  i  
umieścić  napisy  ostrzegawcze. W  czasie  wykonywania  robót  ziemnych  
nie  powinno  dopuszczać  się  do  tworzenia  nawisów  gruntu.  
Wszystkie roboty należy przeprowadzać pod bezpośrednim nadzorem 
kierownika budowy. 
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V. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – 
BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY Z ROZBUDOW Ą BUDYNKU 
ŚWIETLICY 

DANE OGÓLNE 

Projektowana rozbudowa wzniesiony zostanie w technologii tradycyjnej, 
parterowa przykryta dachem jednospadowym. 
W ramach rozbudowy projektuje się zaplecze sanitarne świetlicy oraz 
kotłownię na opał stały. W części sanitarnej przewiduje się przedsionek 
oraz toaletę damską, męską oraz dla osób niepełnosprawnych.  

Projektowa wiata drewniana zlokalizowana jest od frontowej strony 
budynku. W elewacji frontowej projektuje się dodatkowe otwory: otwór 
okienny i drzwiowy.  

Projektowana przebudowa obejmuje wykonanie drzwi łączących 
projektowaną rozbudowę z istniejąca salą. Ponad to projektuje się remont 
stropu nad parterem, remont pomieszczenia dla kateringu.  

Budynek przeznaczony będzie do jednoczesnego przebywania nie więcej 
niż 50 osób. Budynek nie będzie miejscem pracy. Pomieszczeniu kateringu 
wyposażone będzie zgodnie z rysunkiem technologii. W pomieszczeniu 
kateringu odbywać się będzie jedynie odgrzewanie przygotowanych potraw, 
dostarczonych w gotowych opakowaniach lub przygotowanie potraw z pół 
produktów dostarczanych w gotowych opakowaniach producenta. Nie 
projektuje się obierania i warzyw, ziemniaków i obróbki mięs.  

W związku z zaprojektowaniem instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej 
na strychu projektuje się podest konstrukcji stalowej pod dobraną centralę 
wentylacyjną. Wejście do pomieszczenia strychowego prowadzi przez 
zewnętrzne drzwi na ścianie zachodniej. Dostęp do strychu po dostawianej 
drabinie zewnętrznej. 

1. Parametry techniczne budynku po rozbudowie    

Wymiary rozbudowy (sanitariaty + kotłownia) -10,54m - 4,97m 
Wymiary rozbudowy (wiata)    -10,54m - 4,97m 
Wysokość rozbudowy:     

Sanitariaty + kotłownia    - 4,30m 
Wiata      - 3,50m 

Projekt. Pow. zabudowy łącznie   - 80,38m2 

Kubatura rozbudowy     - 266,00 m3 

Kubatura budynku świetlicy    - 2096,00 m3 

Projektowana pow. u żytkowa   - 229,07m2 
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   ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA    
Nr pom. Funkcja   Wykładzina  Powierzchnia  
1/0  SALA    PODŁ. DREW. 114,32m2 
2/0  KUCHNIA   KAFLE   45,20m2 
3/0  PRZEDSIONEK  KAFLE   6,00m2 
4/0  TOALETA DAMSKA  KAFLE   9,44m2 
5/0  TOALETA DLA N.SPRAW. KAFLE   6,42m2 

6/0  TOALETA MĘSKA  KAFLE   8,28m2 
7/0  KOTŁOWNIA   KAFLE   11,26m2 

7/0  WIATA   KOSTKA BRUK. 28,00m2 
             

      RAZEM:  229,07m 2  

       

VI. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA KONSTUKCYJNO – BUDOWLANE 
 

1. Ekspertyza gruntowo – wodna       

Warunki gruntowo – wodne oparto na wizji lokalnej terenu, posadowienia 
istniejących obiektów: 

Wnioski: 
� poziom wody gruntowej poniżej posadowienia ław fundamentowych, 
� woda i grunt nie są agresywne w stosunku do terenu, 
� posadowienie istniejących obiektów ław bezpośrednio na gruncie 

rodzimym; 
Przyjęto posadowienie bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych. 
Obliczenia fundamentów przyjęto dla gruntu jednorodnego o wartości 
jednostkowego obliczeniowego stanu granicznego podłoża nie mniejszego  
niż  qf = 150 kPa . 

Projektowany budynek zalicza si ę do I kategorii geotechnicznej. 

Głębokość posadowienia fundamentów 0,80m ppt. Jednak po dokonaniu 
odkrywki fundamenty projektowanej rozbudowy posadowić na głębokości 
ław istniejących. 

Opracował: 
mgr inż. Marcin KLIM 
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2. Opis  elementów konstrukcyjnych       

2.1. Fundamenty 

Projektuje się ławy betonowe monolityczne obciążone siłami liniowymi od ścian 
murowanych i stopy żelbetowe, monolityczne obciążone siłami skupionymi. 
Szerokości ław 50cm, wysokość 30cm na warstwie chudego betonu. Ławy 
betonowe zaprojektowano z betonu C16/20 (B20), zbrojone prętami podłużnymi 
4Ø12 ze stali A-IIIN, połączonymi strzemionami Ø 6 ze stali A-I w rozstawie co 
25cm. Stopy fundamentowe zbrojone krzyżowo Ø12 ze stali A-IIIN co 12cm. 
Beton nale ży wibrowa ć w czasie układania wibratorami wgł ębnymi. 

UWAGI WYKONAWCZE 

Pręty podłużne w ławach łączyć na zakład min. 120cm. Podbeton C12/15 (B15) 
nie zatarty (powierzchnia chropowata). Powierzchnia podbetonu powinna być 
oczyszczona z zanieczyszczeń. Wszystkie elementy betonowe stykające się z 
gruntem należy zabezpieczyć preparatami asfaltowymi lub kauczukowymi. 
Stosować się do technologii i zaleceń producenta i dostawcy betonu. 
Zwraca się szczególną uwagę, na stosowanie właściwego betonu i stali.  
Ostatnią 10cm warstwę gruntu rodzimego zdejmować bez naruszenia 
naturalnego podłoża i natychmiast wykonać podbudowę z podbetonu. Wszelkie 
naruszone partie gruntu rodzimego również wymienić na chudy beton. 

2.2. Ściany fundamentowe 
Projektuje się ściany fundamentowe z bloczków betonowych M6. Bloczki: klasa 
elementów murowych fb=15MPa na zaprawie fm=5MPa, grupa elementów 
murowych - 1, kategoria produkcji elementów murowych – I. Przewiduje się 
kategorię wykonania robót murowych jako A – roboty murarskie wykonuje 
wyszkolony zespół, stosuje się zaprawy produkowane fabrycznie, a jeżeli 
zaprawy są przygotowywane na budowie, kontroluje się dozowanie składników, 
a także wytrzymałość zaprawy, jakość robót kontroluje zaś osoba o 
odpowiednich kwalifikacjach, niezależna od wykonawcy.  
Elementy murowe należy wiązać w kolejnych warstwach tak, aby ściana była 
jednolitym elementem konstrukcyjnym – elementy murowe powinny nachodzić 
na siebie na długość równą 0,4 wysokości elementu, lecz nie mniej niż 10cm. 
Ścianki fundamentowe należy wykonać izolację przeciwwilgociową preparatami 
bitumicznymi przez 3 – krotne smarowanie oczyszczonej powierzchni np. 
preparatem Dysperbit. 
Izolacja murów fundamentowych – płyty styropianowe twarde gr. 10 cm lub 
płyty styrodur gr. 5cm. Na płyty izolacyjne warstwa ochronna w postaci folii 
kubełkowej. 

2.3. Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne 

Projektuje się ściany z pustaków ceramicznych Porotherm 25P+W gr. 25 cm, 
klasa elementów murowych fb=15MPa na zaprawie fm=5MPa, grupa 
elementów murowych – 1. Przewiduje się kategorię wykonania robót murowych 
jako A – j.w. Wiąznia muru j.w. Od zewnątrz izolacja termiczna z płyt 
styropianowych gr.15cm układać metoda lekką mokrą. 
Płyty izolacyjne układane metodą lekką mokrą. Na płytę ułożyć 4-5 placków 
kleju do dociepleń po obwodzie płyty wykonać ramkę z kleju i układać na 
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ścianie.  Zaleca się pierwszą warstwę płyt od poziomu +0,30 układać na 
wypoziomowanej stalowej listwy startowej. Na warstwę izolacji termicznej 
należy ułożyć warstwę kleju i na nią nałożyć siatkę zbrojącą z włókna 
szklanego, a następnie zaciągnąć ją packą z klejem. Narożniki wzmocnić 
należy kątownikami stalowymi z pasami siatki na obu zewnętrznych 
krawędziach narożnika celem połączenia z siatką na powierzchni ściany. 
Należy stosować tylko rozwiązania systemowe np. firmy Atlas.  
Niedopuszczalne jest wykonywanie bruzd i wnęk w ścianach nośnych   
większych od dopuszczalnych podanych w normie PN-B-03002. 

2.3. Strop nad salą 

Strop nad salą należy częściowo rozebrać zgodnie z opisem robót 
rozbiórkowych. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć 
preparatami ognioodpornymi ( FOBOS -M4) oraz przed korozją biologiczną 
przez min. 2- krotne smarowanie preparatem solnym „INTOX S” wg wytycznych 
i zaleceń producenta lub inne środki do stosowania w budownictwie. 
Strop należy docieplić płytami z wełny mineralnej gr 20cm. Od góry strop 
zabudować płytami OSB gr.32mm zaimpregnowanymi do NRO i obłożyć 
płytami gipsowo włóknowy np. Fermacell lub innego producenta o takich 
samych właściwościach p.poż zabezpieczające strop do EI30. Od spodu 
projektuje się podwieszony sufit z płyt GKF 2 x 12,5 mm na stalowym stelażu 
krzyżowym. Zabudowę wykonać z wg systemu producent np. Nida do 
uzyskania odporności ogniowej EI 30. 

2.4. Słupy, podciągi i wieńce żelbetowe 

Projektuje się słup, podciąg i wieniec żelbetowy w ściankach jako monolitycznie 
wylewane na budowie z betonu C20/25. Wymiary poprzeczne słupa i wieńca 
25cm x 25cm. Podciag projektuje się o wymiarach 25x30cm. Zbrojenie 
podłużne stanowią pręty Ø12, strzemiona Ø6 w rozstawie co 15 cm w ilości wg 
rysunków szczegółowych. Pręty ze stali B500SP. 

Uwaga! Nale ży zwróci ć szczególn ą uwagę na grubo ści otulenia pr ętów 
głównych oraz klas ę stali pr ętów głównych. 

2.5. Nadproża – nadproża żelbetowe i prefabrykowane typu L19 i stalowe IPN 160 
układać na poduszce betonowej gr. min 10cm z zaprawy betonowej o 
wytrzymałości min. 8 MPa. Oraz stalowe z kształtowników IPN. Wykonać wg 
rysunków konstrukcyjnych. 
Zwraca się szczególną uwagę, na stosowanie właściwego betonu, w celu 
uniknięcia występowania raków oraz obniżenia wytrzymałości betonu. Zaleca 
się, aby beton sprowadzany z betoniarni został dodatkowo sprawdzony przez 
Kierownika Budowy w celu zweryfikowania jego wytrzymałości. 
Wszelkie przejścia instalacyjne, które nie zostały przewidziane na rysunkach 
powinny zostać uzgodnione z projektantem konstrukcji!! 
Uwaga! Należy zwrócić szczególną uwagę na grubości otulenia prętów 
głównych. 
Beton nale ży wibrowa ć w czasie układania wibratorami wgł ębnymi. 

2.6. Konstrukcja dachu 
Projektowany dach jednospadowy o kącie pochylenia połaci 120. 
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Konstrukcję dachu stanowi więźba drewniana, krokwiowa. Konstrukcję 
drewnianą projektuje się z drewna klasy C30. Montaż krokwi do wieńca 
żelbetowego za pomocą (z podkładkami i nakrętkami do drewna) 
rozmieszczonych co 80cm lub za pomocą systemowych kotew ze stali A-IIIN 
lub o odpowiadających właściwościach. Łączenie elementów drewnianych za 
pomocą stalowych złączy i gwoździ karbowanych do drewna np. BMF, Koelner.   
Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć preparatami 
ognioodpornymi ( FOBOS -M4) oraz przed korozją biologiczną przez min. 2- 
krotne smarowanie preparatem solnym „INTOX S” wg wytycznych i zaleceń 
producenta lub inne środki do stosowania w budownictwie. 
 

2.7. Konstrukcja wiaty 
Wiata jednospadowa. Konstrukcja krokwiowa oparta na płatwiach i słupach. 
Płatwie 14x18cm, słupy 14x14cm, krokwie 8x16cm. Konstrukcję wykonać z 
drewna klasy C30. Na krokwie zastosować pełne deskowanie. Konstrukcję należy 
impregnować preparatami przeznaczonymi do drewna zapewniającymi ich 
trwałość w warunkach zewnętrznych. 
 
2.8. Komin 
Systemowy np. firmy Schiedel. Kanał dymowy #20 oraz 2 kanały wentylacyjne 
12/17.  
 
2.9. Sufit podwieszany 
W pomieszczeniu sali zamontować sufit podwieszany z płyt GKF 2x12,5mm wg 
rozwiązań systemowych np. Nida. W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych 
płyty do pom. mokrych 

2.10. Izolacje    

  2.10.1.Przeciwwilgociowa 
� pozioma na ławach fundamentowych – 2 x papa asfaltowa 

podkładowa ( przeznaczona do izolacji fundamentów ) na lepiku asf. 
na zimno; 

� pozioma w posadzce przyziemia – folia hydroizolacyjna 2x na zakład 
gr. min. 0,3 mm z zakładem na ściany 30cm; 

� izolacja pozioma w ścianach zewnętrznych min. 30 cm nad terenem 
– 2 x papa asfaltowa podkładowa  

� pionowa ścian fundamentowych – 3-krotna powłoka z mas 
bitumicznych 

� izolacja pozioma paroszczelna pod wełną mineralną połaci dachowej 
oraz stropu 

2.10.2.Termiczna 
• ściany zewnętrzne rozbudowy – styropian gr. 12 cm odmiany  

EPS 70-040 
• ściany zewnętrzne istniejącego budynku – styropian gr. 10 cm 

odmiany EPS 70-040 
� posadzki na gruncie – płyty ze styropianu ekstrudowanego gr. 5 cm 
� połać dachowa nad sanitariatami i kotłownią – wełna mineralna gr. 

20cm 
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� strop nad parterem – wełna mineralna gr. 20 cm między belkami 
stropowymi 

2.11. Tynki i wykończenie ścian : 

a) Tynki wewnętrzne – cementowo – wapienne kat.III. Na tynk wykonać 
wyprawy gipsowe, min 1 warstwa, po wyschnięciu przeszlifować 
papierem ściernym lub siatką stalową do uzyskania gładkiej 
powierzchni i przed malowaniem zaimpregnować ściany gruntem 
podkładowym, powszechnie stosowanym w budownictwie. 

b) W pomieszczeniach sanitariatów do wysokości 2,0m płytki 
ceramiczne 

c) Tynki zewnętrzne –cienkowarstwowe dekoracyjne tynki mineralne 
„baranek” o granulacji 2 mm w kolorze białym. Malowanie ścian 
zewnętrznych farbami emulsyjnymi.  

d) Malowanie ścian wewnętrznych w pomieszczeniach farbami 
emulsyjnymi  

2.12. Stolarka  
 
2.12.1. Stolarka okienna – Okna jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe 
rozwierno - uchylne wg rys. architektury. Wymiary stolarki przed 
zamówieniem należy pobrać z natury. Wkład niskoemisyjny U=1,0 W/m2k. 
2.12.2. Stolarka drzwiowa – drewniana wg rys. architektury.  

2.13. Bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe 
 

Opis techniczny 

Szambo prefabrykowane żelbetowe o pojemności 10,0 m3. Zbiornik będzie 
służył do gromadzenia ścieków bytowych, które docelowo wywożone będą do 
oczyszczalni ścieków. 

Dane ogólne:  
- długość – 3,1 m 
- szerokość – 2,5 m 
- wysokość – 1,6 m 
- pojemność – 10,0 m3 

Rozwi ązania architektoniczno - budowlane  
Zbiornik posadawia się poniżej poziomu terenu tak, że jego górna część  
znajdować się będzie na wysokości 50 cm poniżej poziomu terenu. 
Zbiornik jest urządzeniem szczelnym całkowicie zakopanym pod ziemią, a 
elementami widocznymi ponad terenem jest właz oraz wywietrznik. Zbiornik 
posiada aprobaty techniczne i atesty. 

Rozwi ązania konstrukcyjno - materiałowe 

Instalacje kanalizacyjne 
Zbiornik połączony zostanie przyłączem instalacji kanalizacji zewnętrznej Ø 
160 mm z instalacją wewnętrzną budynku wg opracowania branżowego. 
Instalacje wentylacji 
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Zbiornik posiada wywietrznik grawitacyjny Ø160 mm wyprowadzony 50 cm 
ponad poziom terenu. 

2.14. Instalacje 

� Wewnętrzne instalcje wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i wentylacji 
mechanicznej  oraz instalacji elektrycznej – wg opracowania branżowego 

VII. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  

Warunki ochrony przeciwpożarowej dotyczy projektu budowlanego budowy 
budynku świetlicy wiejskiej w Miejscu. 

Budynek stanowi odr ębną stref ę pożarow ą. 

Projekt budowlany przebudowy z rozbudową budynku świetlicy nie wpływa na 
dotychczasowe warunki dotyczące: 

1) istniejącego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru – nie 
wymagane 

2) istniejących dróg pożarowych  

1. Powierzchnia, wysoko ść i liczba kondygnacji 

Przedmiotowy budynek świetlicy  jest obiektem parterowym, ze strychem 
zaliczony do kategorii ZL III. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 229,07 m2, 
kubatura 2096 m 3. 

Wysokości budynku technicznego wynosi 11 m do kalenicy – obiekt jest 
budynkiem niskim.  

2. Parametry po żarowe wyst ępujących substancji palnych 

Za materiały niebezpieczne pożarowo – uznaje się zgodnie z przepisami 
następujące materiały niebezpieczne: 

a) gazy palne, 
b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C), 
c) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, 
d) materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu, 
e) materiały wybuchowe i pirotechniczne, 
f) materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji, 
g) materiały mające skłonności do samozapalenia; 
h) inne materiały niż w/w, jeśli sposób ich składowania, przetwarzania lub 

wykorzystania może spowodować powstanie pożaru. 

W budynku świetlicy - nie występują materiały pożarowo niebezpieczne. 
Budynek techniczny jest przeznaczony na pobyt do 50 osób. 

3. Przewidywana g ęstość obci ążenia ogniowego 

W budynku zgodnie z przyjęta technologią - gęstość obciążenia ogniowego nie 
przekroczy 200 MJ/m2. 
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Budynek świetlicystanowi odr ębną stref ę pożarow ą o gęstości obciążenia 
ogniowego do 200 MJ/m2. 

4. Kategoria zagro żenia ludzi i przewidywana liczba osób na ka żdej 
kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach 

Budynek techniczny zalicza się do kategorii ZL III o obciążeniu ogniowym do 200 
MJ/m2. Budynek jest przeznaczony na pobyt ludzi. 

5. Ocena zagro żenia wybuchem pomieszcze ń oraz przestrzeni 
zewnętrznych 

W budynku technicznym nie wyst ępuje zagrożenie wybuchem pomieszczeń 
oraz przestrzeni zewnętrznych. 

6. Odległo ść od obiektów s ąsiaduj ących 

Istniej ący budynek świetlicy obiektem wolnostoj ącym stanowi ący odr ębną 
stref ę pożarow ą. Odległo ści od s ąsiaduj ących budynków s ą zachowane. 

7. Podział obiektu na strefy po żarowe 

Budynek świetlicy zaprojektowano jako odr ębną stref ę pożarow ą zaliczoną 
do kategorii ZL III o gęstości obciążenia ogniowego do 200 MJ/m2 oraz o 
powierzchni 229.07 m2. 

8. Klasa odporno ści po żarowej budynku oraz klasa odporno ści ogniowej i 
stopie ń rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

Dla budynku technicznego  – jak dla jednokondygnacyjnego budynku ZL III, 
niskiego o gęstości obciążenia ogniowego do 200 MJ/m2 wymagana jest klasa 
„D”  odporności pożarowej budynku zgodnie z § 212 ust. 4 „warunków 
technicznych”. 
Budynek świetlicy zaprojektowano w klasie "D" odporno ści po żarowej.  
Wszystkie elementy zastosowane w w/w budynku wymaga ją zachowania 
warunku nie rozprzestrzeniania ognia  (NRO). 
Dla w/w klasy odporności pożarowej budynku poszczególne elementy budowlane 
powinny posiadać odporność ogniową jak w tabeli: 

Klasa odporności 
pożarowej budynku 

1. Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

Główna 
konstrukcj
a nośna 

Konstrukcj
a dachu Strop 

Ściana 
zewnętrzn

a 

Ściana 
wewnętrzn

a 

Przykrycie 
dachu 

1 2 3 4 5 6 7 

„D“ R 30 (-) REI 30 EI 30 (-) (-) 

(-) – nie stawia się wymagań 

Projektowane rozwiązania w budynku gwarantują zachowanie wymagań 
dotyczących odporności ogniowej elementów budowlanych wyszczególnionych w 
kolumnach 2 do 7 tabeli.  
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9. Warunki ewakuacji, o świetlenie awaryjne 

W budynku technicznym  spełnione są wymagania dotyczące zachowania 
dopuszczalnej długo ści przej ść ewakuacyjnych.  

W budynku świetlicy zaprojektowano drzwi stanowiących wyjście na zewnątrz 
posiadające w świetle ościeżnicy szerokość 1,0 m i wysokość 2 m. 

W budynku nie jest wymagane oświetlenie awaryjne-ewakuacyjne. 

10. Sposób zabezpieczenia przeciwpo żarowego instalacji u żytkowych 
(wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenerget ycznej, odgromowej) 

W budynkach przewiduje się następujące instalacje użytkowe: 

1. Instalacja wentylacji mechanicznej w budynku 

2. Instalacja ogrzewcza – kocioł na opał stały 

3. Instalacja elektroenergetyczna z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu 
przy wejściu głównym 

4. Instalacja odgromowa. 

Wymienione instalacje spełniają obowiązujące wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa pożarowego. 

11. Dobór urz ądzeń przeciwpo żarowych. w obiekcie, a w szczególno ści: 
stałych urz ądzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji po żarowej, 
dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodoci ągowej 
przeciwpo żarowej, urz ądzeń oddymiaj ących, d źwigów przystosowanych 
do potrzeb ekip ratowniczych 

W budynku technicznym  nie są wymagane w/w urządzenia przeciwpożarowe. 

12. Wyposa żenie w ga śnice 

Budynek świetlicy  wyposażyć należy w gaśnice proszkowe w ilości wynikającej z 
założenia, że jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) 
zawartego w gaśnicach powinna przypadać, na każde 300 m2 powierzchni strefy 
pożarowej. Rozdzielnie elektryczne wyposażyć w gaśnice GS-5. 
Oznakowanie na potrzeby informacji o rozmieszczeniu sprzętu pożarniczego 
wykonać należy zgodnie z PN-92/N-01256/01. 

VIII. WPŁYW OBIEKTÓW NA  ŚRODOWISKO 
 
a) Zapotrzebowanie i jakość wody – 0,5m3/ d /osobę, średnie dobowe 

zapotrzebowanie wody. Jakość wody zapewnia jej dostawca w oparciu o 
ustalenia normy branżowej. 

b) Ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków – 0,4m3/ d / osobę   - średnia 
dobowa ilość ścieków. Odprowadzenie ścieków do projektowanego 
szamba. 

c) Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z 
podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się w przypadku 
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zastosowania kotła na opał stały i jego systematycznych przeglądach – nie 
przekroczy norm dopuszczalnych. 

d) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów – usuwanie odpadów stałych i z pom 
kateringu odbywa się przez wywożenie. Jako średnie wartości jednostkowe 
powstawania odpadów stałych przyjmuje się 10 dm3/dobę. Odpady należy 
gromadzić w kontenerach, opróżnianych przez służby komunalne. 

e) Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem 
odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania 
się– nie przekracza norm dopuszczalnych 45dB w nocy i 55dB w dzień. 

f) Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię 
ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne – nie wpływa 
niekorzystnie. 

Przyjęte w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwi ązania 
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wpływaj ą niekorzystnie na 
środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekt y budowlane. 

IX. UWAGI KOŃCOWE 
Powyższy opis techniczny i wytyczne dotyczące realizacji obejmują 
najważniejsze elementy budowlane i konstrukcyjne projektowanej przebudowy 
z rozbudową budynku świetlicy oraz jej remontu. 
Odstępstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiałów  
i technologii należy uzgadniać z właściwymi projektantami. Wykonawstwo 
robót budowlanych realizowane musi być zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosować się należy do 
wszystkich uznanych reguł sztuki budowlanej, a całość realizacji odpowiadać 
musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej. Przestrzegać należy 
wszystkich ustaleń zawartych w decyzji pozwolenia na budowę. Podane do 
zastosowania wyroby mogą być zastąpione produktami równowartościowymi, 
pod warunkiem dostarczenia ich wzorów i ich dopuszczenia przez projektanta 
oraz upoważnionego przedstawiciela inwestora. Przed końcowym odbiorem 
robót wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: niezbędne atesty i 
dopuszczenia do stosowania dla wszystkich zastosowanych materiałów oraz 
próbki wytrzymałościowe betonu, protokoły odbiorów branżowych i 
specjalistycznych. 
Projektanci konstrukcji zastrzegaj ą sobie prawo do wprowadzania zmian 
w trakcie realizacji obiektu.  
Wszelkie zmiany i odst ępstwa konsultowa ć w porozumieniu za zgod ą 
projektanta. Poszczególne bran że należy rozpatrywa ć łącznie. Wszelkie 
dokumenty i uzgodnienia doł ączone do dokumentacji projektowej 
stanowi ą integraln ą częścią projektu budowlanego. Zawarte w nich 
zalecenia i wytyczne musz ą być bezwzgl ędnie spełnione. 

Autor opracowania 
mgr inż. Marcin KLIM 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1) Zakres robót 

� Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy w 
zakresie: ogrodzenia, oświetlenia i oznakowania placu budowy, 
urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych. 
 

� Roboty budowlane całości zamierzenia obejmują wykonanie 
poszczególnych elementów rozbiórkowych, konstrukcyjnych i 
wykończeniowych związanych z przebudową i rozbudową budynku 
świetlicy wiejskiej oraz jej remontu. Szczegóły wykonania robót 
pokazują rysunki techniczne zawarte w projekcie budowlanym. 

 
2) Obecnie działki 416, 421 stanowią teren zabudowany budynkiem 

świetlicy oraz gospodarczym, na działce nr 416 znajduje się również 
bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe. 

 
3) Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić następujące 

zagrożenia:  
• Roboty ziemne – obsunięcie skarpy wykopu, zagrożenie ze strony 

pracujących maszyn budowlanych np. koparki, itp. 
• Roboty budowlano – montażowe -  możliwość upadku ludzi z 

wysokości ponad 5, możliwość awarii rusztowań, zagrożenia 
podczas  rozładunku materiałów, zagrożenia ze strony pracujących 
maszyn budowlanych np. betoniarki, podnośnika itp., możliwość 
upadku materiałów z wyższych partii budynku; wymagane jest 
zabezpieczenie dróg komunikacyjnych. 

• Roboty zbrojarskie – ręczne przenoszenie zbrojenia 
• Roboty betonowe – nie dopuścić do przeciążenia deskowania 

mieszanką betonową 
• Roboty ciesielskie – możliwość upadku ( prace na wysokościach ), 

prace ze środkami chemicznymi ( impregnacja ogniochronna i 
owadobójcza elementów drewnianych); zagrożenia ze strony 
pracujących urządzeń np. piły, heblarki itp. 

• Roboty instalatorskie – porażenie prądem.  
 
4) Przed przystąpieniem do realizacji robót pracownicy powinni znać  

wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy 
wykonywaniu robót budowlanych określone obowiązującymi  przepisami 
w zakresie bhp. 

 
5) Na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń należy natychmiast 

udzielić pierwszej pomocy oraz zawiadomić odpowiednie służby zgodnie 
z wykazem umieszczonym na tablicy informacyjnej budowy. 

 
6) Zgodnie z art.21a. prawa budowlanego kierownik budowy jest 

obowiązany opracować plan bioz. 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu architektoniczno - budowlanego 

 
I. PODSTAWA OPRACOWANIA        

1. Zlecenie inwestora 
2. Ustalenia z inwestorem 
3. Mapa do celów projektowych 1:500 
4. Umowy z dostawcami mediów 
5. Przepisy prawne i odnośne rozporządzenia:     
� Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  nr 243 poz. 1623 

z późniejszymi zmianami) 
� Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dn. 27.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U.  Z 2012r. Poz. 462) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.03. r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690) ze zmianami. 

II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI          

1. Przedmiot inwestycji         

Przedmiotem inwestycji jest remont wraz z przebudową i rozbudową budynku 
świetlicy wiejskiej. Projektowana rozbudowa budynku świetlicy od strony 
północnej obejmuje wykonanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych wraz z 
kotłownią oraz od południowej strony budynku obejmuje wykonanie wiaty 
drewnianej. Przebudowa w zakresie wybicia otworu łączącego sanitariaty z 
budynkiem głównym, a także otworu okiennego i drzwiowego. Ponadto 
projektuje się rozbiórkę istniejącego bezodpływowego zbiornika na 
nieczystości ciekłe i budowę nowego, a także zmianę pokrycia dachu na 
blachę dachówkopodobną. Budynek będzie podlegał również remontowi 
ogólnobudowlanemu. Ponad to projektuje się bezodpływowy zbiornik na 
nieczystości ciekłe wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej. 
Budynek zlokalizowany jest w Miejscu, dz. nr 416, 421, 46-112 Świerczów. 

 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu      
Działki nr 416, 421 są obecnie zabudowane budynkiem świetlicy. Na działce 
nr 421 znajduje się budynek gospodarczy. Na działce nr 416 zlokalizowany 
jest bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe. Budynek świetlicy  
wzniesiony w technologii tradycyjnej, parterowy ze strychem, 
niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym. Działka zaopatrzona jest w 
instalację wodną oraz instalację elektryczną. Przy budynku znajduje się 
istniejące szambo na ścieki. 
 
3.Projektowane zagospodarowanie działki       
Na działkach nr 416 oraz 421 projektuje się remont wraz z przebudowę                     
i rozbudową budynku świetlicy wg opisu j/w oraz bezodpływowy zbiornik na 
nieczystości ciekłe wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej  
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4. Zestawienie powierzchni: 

Powierzchnia zabudowy świetlicy    -     159,52 m2 

Stan istniej ący: 
Działka nr 421 
Powierzchnia działki      -     2100,00 m2 
Powierzchnia zabudowy części świetlicy   -     26,00 m2 

Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego -     29,00 m2 

Stan istniej ący: 

Działka nr 416 
Powierzchnia działki      -     1022,00 m2 
Powierzchnia zabudowy części świetlicy   -     133,52 m2 

Projektowane zagospodarowanie działki nr421 

Powierzchnia utwardzona     -     58,00 m2 

Projektowane zagospodarowanie działki nr 416: 

Powierzchnia działki      -     1022,00 m2 

1) Powierzchnia zabudowy świetlicy po rozbudowie  -     302,15 m2  

5. Działki nr 416, 421 zlokalizowane są na terenie nie objętym ochroną             
WKZ w Opolu. 
 
6. Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
projektowanych obiektów budowlanych – nie występują. 
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III. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU ŚWIETLICY 

1. Podstawa opracowania ekspertyzy: 

- wizja lokalna i inwentaryzacja 
- informacje inwestora 

2. Dane ogólne 

Budynek świetlicy  wzniesiony w technologii tradycyjnej, parterowy ze strychem, 
niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym. 
Fundamenty betonowe. Ściany murowane z cegły pełnej na zaprawie 
cementowo - wapiennej. Strop drewniany. Dach dwuspadowy o kącie 
nachylenia połaci 450. Pokrycie dachu płytami z eternitu. 

3. Przedmiot i cel ekspertyzy: 

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek świetlicy, celem jest ocena stanu 
technicznego elementów konstrukcyjnych budynku i zakwalifikowanie do 
planowanej przebudowy z rozbudową oraz remontu. 

4. Dane techniczne budynku: 

Warunki gruntowo – wodne oparto na wizji lokalnej terenu: 
- poziom wody gruntowej poniżej posadowienia ław fundamentowych 
- woda i grunt nie są agresywne w stosunku do terenu 
- posadowienie ław istniejących obiektów bezpośrednio na gruncie rodzimym 
- głębokość posadowienia fundamentów poniżej strefy przemarzania 

h=0,8m. 
- Budynek zalicza si ę do I kategorii geotechnicznej.  

Dane techniczne: 
- wymiary budynku – 20,34m – 10,87m 
- wysokość budynku do kalenicy – 11,10m 
- kubatura budynku – 1830,00m3 
- powierzchnia zabudowy – 159,52 m2 

5. Opis badanych elementów i rozwi ązań konstrukcyjnych 

• Ściany zewnętrzne – murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-
wapiennej gr. 96cm. 
• Ściany wewnętrzne – murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-
wapiennej gr. 75cm 
• Strop – drewniany 
• Więźba dachowa – drewniana, konstrukcji płatwiowo słupowej z 
podwalinami oraz wieszakami. 
• Nadproża – prefabrykowane, monolityczne 
• Komin – murowany z cegły pełnej  
• Stolarka okienna i drzwiowa – PVC 
• Pokrycie dachu – płyty azbestowo - cementowe 
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6. Stan techniczny badanych elementów 

• Ściany zewnętrzne – nie wykazują spękań, uszkodzeń mechanicznych, 
zawilgocenia – stan techniczny – zadowalający 
• Ściany wewnętrzne - nie wykazują spękań, uszkodzeń mechanicznych, 
zawilgocenia – stan techniczny – zadowalający 
• Stropy – nie  wykazują nadmiernego ugięcia – stan techniczny dostateczny 
• Nadproża – nie wykazują ugięć, zarysowań – stan techniczny zadowalający 
• Komin –nie wykazuje pęknięcia, uszkodzenia mechanicznego, 
nieszczelności – stan techniczny dostateczny 
• Więźba dachowa – brak uszkodzenia elementów konstrukcyjnych, 
nadmiernego ugięcia, zajęcie przez szkodniki drewna – stan techniczny 
dostateczny 
• Stolarka okienna i drzwiowa – nie wykazuje uszkodzenia mechanicznego - 
stan techniczny zadowalający 
• Posadzki – stan techniczny dostateczny 
• Tynki ścienne i sufitowe – nie wykazują ubytków, zawilgocenia – stan 
techniczny dostateczny 

7. Uwagi: 

Ogólny stan budynku ocenia się jako zadowalający, zgodnie z decyzją 
inwestora planuje się przebudowę z rozbudową. Należy stosować się do 
informacji zawartych w opisie technicznym. 

8. Wnioski: 

1.  Po dokonaniu obliczeń statyczno - wytrzymałościowych związanych z 
projektowaną  przebudową z rozbudową, stwierdza się, iż obciążenie 
istniejących elementów konstrukcyjnych nie przekroczy stanu 
dopuszczalnego  

2.  Stwierdza się, że budynek posiada wystarczającą wytrzymałość i nośność 
konstrukcji i po wykonaniu przebudowy z rozbudową nie będzie stwarzał 
zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i będzie mógł być bezpiecznie 
użytkowany. 

3.  Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń oraz wytycznych zawartych na 
rysunkach oraz w opisie technicznym. 

Opracował: 
mgr inż. Marcin KLIM 
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IV. OPIS PRAC ROZBIÓRKOWYCH 

Zakres prac rozbiórkowych. 

Roboty rozbiórkowe będą obejmowały bezodpływowy zbiornik na 
nieczystości ciekłe oraz pokrycie dachowe z płyt azbestowo – cementowych 
na budynku świetlicy, a także rozebranie elementów stropu, a także 
demontaż posadzki w kuchni. 

Wytyczne: 

Przed rozpoczęciem rozbiórki należy ogrodzić teren wokół budynków oraz 
zabezpieczyć przed możliwością wejścia nieupoważnionych osób na teren 
rozbiórki. Pokrycie z płyt azbestowo - cementowych winno być 
zdemontowane i zutylizowane przez uprawnioną firmę posiadającą 
niezbędne uprawnienia oraz atesty. 
Rozbiórka elementów stropu dotyczy wszystkich elementów poza główną 
konstrukcją nośną tj. ślepy pułap, polepa, deskowanie itp. 
Rozbiórce podlega również istniejący bezodpływowy zbiornik na 
nieczystości ciekłe. Zbiornik winien być wyburzony, gruz wywieziony w 
miejsce wskazane przez inwestora. 
Wykop pozostały po rozbiórce szamba należy zasypać gruntem rodzimym. 
 
Warunki bezpiecze ństwa przy pracach rozbiórkowych. 

Przystępując  do  robót  rozbiórkowych  należy  przestrzegać 
obowiązujące  przepisy  prawne  zgodnie  z  ustawą  z  dn. 07.07.1994 
prawo  budowlane, art. 42; przepisów  wykonawczych  w  zakresie  BHP 
przy  robotach  rozbiórkowych  wg  Rozporzadzenia  MP  i  PMB 
z  dnia  28.03.1972 r, „ W  sprawie  BHP  przy  robotach  budowlano -
montażowych  i  rozbiórkowych ” Dz.Ust. Nr 13 poz. 93. 
Dla  pojazdów  i  sprzętu  używanych  w  trakcie  wykonania  robót  
rozbiórkowych  należy  wyznaczyć  i  oznakować  miejsca  postojowe  na  
terenie  budowy. Szerokość  dróg  komunikacyjnych  na  placu  powinna  
być  dostosowana  do  używanych  środków  transportowych.  
Drogi  i  ciągi  piesze  na  placu  budowy  powinny  być  utrzymane  we  
właściwym  stanie  technicznym. Nie  wolno  na  nich  składować  
materiałów, sprzętu  lub  innych  przedmiotów. 
Przejścia  i  strefy  niebezpieczne  powinny  być  oświetlone  i  oznakowane  
znakami  ostrzegawczymi  lub  znakami  zakazu. 
Wykonywanie  robót  ziemnych powinno  być  poprzedzone  określeniem  
bezpiecznej  odległości  w  jakiej  mogą  być  one  wykonywane  od  
istniejących  sieci  i  sposobu  wykonywania  tych  robót. W  czasie  
wykonywania  robót  ziemnych  miejsca  niebezpieczne  należy  ogrodzić  i  
umieścić  napisy  ostrzegawcze. W  czasie  wykonywania  robót  ziemnych  
nie  powinno  dopuszczać  się  do  tworzenia  nawisów  gruntu.  
Wszystkie roboty należy przeprowadzać pod bezpośrednim nadzorem 
kierownika budowy. 
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V. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – 
BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY Z ROZBUDOW Ą BUDYNKU 
ŚWIETLICY 

DANE OGÓLNE 

Projektowana rozbudowa wzniesiony zostanie w technologii tradycyjnej, 
parterowa przykryta dachem jednospadowym. 
W ramach rozbudowy projektuje się zaplecze sanitarne świetlicy oraz 
kotłownię na opał stały. W części sanitarnej przewiduje się przedsionek 
oraz toaletę damską, męską oraz dla osób niepełnosprawnych.  

Projektowa wiata drewniana zlokalizowana jest od frontowej strony 
budynku. W elewacji frontowej projektuje się dodatkowe otwory: otwór 
okienny i drzwiowy.  

Projektowana przebudowa obejmuje wykonanie drzwi łączących 
projektowaną rozbudowę z istniejąca salą. Ponad to projektuje się remont 
stropu nad parterem, remont pomieszczenia dla kateringu.  

Budynek przeznaczony będzie do jednoczesnego przebywania nie więcej 
niż 50 osób. Budynek nie będzie miejscem pracy. Pomieszczeniu kateringu 
wyposażone będzie zgodnie z rysunkiem technologii. W pomieszczeniu 
kateringu odbywać się będzie jedynie odgrzewanie przygotowanych potraw, 
dostarczonych w gotowych opakowaniach lub przygotowanie potraw z pół 
produktów dostarczanych w gotowych opakowaniach producenta. Nie 
projektuje się obierania i warzyw, ziemniaków i obróbki mięs.  

W związku z zaprojektowaniem instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej 
na strychu projektuje się podest konstrukcji stalowej pod dobraną centralę 
wentylacyjną. Wejście do pomieszczenia strychowego prowadzi przez 
zewnętrzne drzwi na ścianie zachodniej. Dostęp do strychu po dostawianej 
drabinie zewnętrznej. 

1. Parametry techniczne budynku po rozbudowie    

Wymiary rozbudowy (sanitariaty + kotłownia) -10,54m - 4,97m 
Wymiary rozbudowy (wiata)    -10,54m - 4,97m 
Wysokość rozbudowy:     

Sanitariaty + kotłownia    - 4,30m 
Wiata      - 3,50m 

Projekt. Pow. zabudowy łącznie   - 80,38m2 

Kubatura rozbudowy     - 266,00 m3 

Kubatura budynku świetlicy    - 2096,00 m3 

Projektowana pow. u żytkowa   - 229,07m2 
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   ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA    
Nr pom. Funkcja   Wykładzina  Powierzchnia  
1/0  SALA    PODŁ. DREW. 114,32m2 
2/0  KUCHNIA   KAFLE   45,20m2 
3/0  PRZEDSIONEK  KAFLE   6,00m2 
4/0  TOALETA DAMSKA  KAFLE   9,44m2 
5/0  TOALETA DLA N.SPRAW. KAFLE   6,42m2 

6/0  TOALETA MĘSKA  KAFLE   8,28m2 
7/0  KOTŁOWNIA   KAFLE   11,26m2 

7/0  WIATA   KOSTKA BRUK. 28,00m2 
             

      RAZEM:  229,07m 2  

       

VI. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA KONSTUKCYJNO – BUDOWLANE 
 

1. Ekspertyza gruntowo – wodna       

Warunki gruntowo – wodne oparto na wizji lokalnej terenu, posadowienia 
istniejących obiektów: 

Wnioski: 
� poziom wody gruntowej poniżej posadowienia ław fundamentowych, 
� woda i grunt nie są agresywne w stosunku do terenu, 
� posadowienie istniejących obiektów ław bezpośrednio na gruncie 

rodzimym; 
Przyjęto posadowienie bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych. 
Obliczenia fundamentów przyjęto dla gruntu jednorodnego o wartości 
jednostkowego obliczeniowego stanu granicznego podłoża nie mniejszego  
niż  qf = 150 kPa . 

Projektowany budynek zalicza si ę do I kategorii geotechnicznej. 

Głębokość posadowienia fundamentów 0,80m ppt. Jednak po dokonaniu 
odkrywki fundamenty projektowanej rozbudowy posadowić na głębokości 
ław istniejących. 

Opracował: 
mgr inż. Marcin KLIM 
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2. Opis  elementów konstrukcyjnych       

2.1. Fundamenty 

Projektuje się ławy betonowe monolityczne obciążone siłami liniowymi od ścian 
murowanych i stopy żelbetowe, monolityczne obciążone siłami skupionymi. 
Szerokości ław 50cm, wysokość 30cm na warstwie chudego betonu. Ławy 
betonowe zaprojektowano z betonu C16/20 (B20), zbrojone prętami podłużnymi 
4Ø12 ze stali A-IIIN, połączonymi strzemionami Ø 6 ze stali A-I w rozstawie co 
25cm. Stopy fundamentowe zbrojone krzyżowo Ø12 ze stali A-IIIN co 12cm. 
Beton nale ży wibrowa ć w czasie układania wibratorami wgł ębnymi. 

UWAGI WYKONAWCZE 

Pręty podłużne w ławach łączyć na zakład min. 120cm. Podbeton C12/15 (B15) 
nie zatarty (powierzchnia chropowata). Powierzchnia podbetonu powinna być 
oczyszczona z zanieczyszczeń. Wszystkie elementy betonowe stykające się z 
gruntem należy zabezpieczyć preparatami asfaltowymi lub kauczukowymi. 
Stosować się do technologii i zaleceń producenta i dostawcy betonu. 
Zwraca się szczególną uwagę, na stosowanie właściwego betonu i stali.  
Ostatnią 10cm warstwę gruntu rodzimego zdejmować bez naruszenia 
naturalnego podłoża i natychmiast wykonać podbudowę z podbetonu. Wszelkie 
naruszone partie gruntu rodzimego również wymienić na chudy beton. 

2.2. Ściany fundamentowe 
Projektuje się ściany fundamentowe z bloczków betonowych M6. Bloczki: klasa 
elementów murowych fb=15MPa na zaprawie fm=5MPa, grupa elementów 
murowych - 1, kategoria produkcji elementów murowych – I. Przewiduje się 
kategorię wykonania robót murowych jako A – roboty murarskie wykonuje 
wyszkolony zespół, stosuje się zaprawy produkowane fabrycznie, a jeżeli 
zaprawy są przygotowywane na budowie, kontroluje się dozowanie składników, 
a także wytrzymałość zaprawy, jakość robót kontroluje zaś osoba o 
odpowiednich kwalifikacjach, niezależna od wykonawcy.  
Elementy murowe należy wiązać w kolejnych warstwach tak, aby ściana była 
jednolitym elementem konstrukcyjnym – elementy murowe powinny nachodzić 
na siebie na długość równą 0,4 wysokości elementu, lecz nie mniej niż 10cm. 
Ścianki fundamentowe należy wykonać izolację przeciwwilgociową preparatami 
bitumicznymi przez 3 – krotne smarowanie oczyszczonej powierzchni np. 
preparatem Dysperbit. 
Izolacja murów fundamentowych – płyty styropianowe twarde gr. 10 cm lub 
płyty styrodur gr. 5cm. Na płyty izolacyjne warstwa ochronna w postaci folii 
kubełkowej. 

2.3. Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne 

Projektuje się ściany z pustaków ceramicznych Porotherm 25P+W gr. 25 cm, 
klasa elementów murowych fb=15MPa na zaprawie fm=5MPa, grupa 
elementów murowych – 1. Przewiduje się kategorię wykonania robót murowych 
jako A – j.w. Wiąznia muru j.w. Od zewnątrz izolacja termiczna z płyt 
styropianowych gr.15cm układać metoda lekką mokrą. 
Płyty izolacyjne układane metodą lekką mokrą. Na płytę ułożyć 4-5 placków 
kleju do dociepleń po obwodzie płyty wykonać ramkę z kleju i układać na 
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ścianie.  Zaleca się pierwszą warstwę płyt od poziomu +0,30 układać na 
wypoziomowanej stalowej listwy startowej. Na warstwę izolacji termicznej 
należy ułożyć warstwę kleju i na nią nałożyć siatkę zbrojącą z włókna 
szklanego, a następnie zaciągnąć ją packą z klejem. Narożniki wzmocnić 
należy kątownikami stalowymi z pasami siatki na obu zewnętrznych 
krawędziach narożnika celem połączenia z siatką na powierzchni ściany. 
Należy stosować tylko rozwiązania systemowe np. firmy Atlas.  
Niedopuszczalne jest wykonywanie bruzd i wnęk w ścianach nośnych   
większych od dopuszczalnych podanych w normie PN-B-03002. 

2.3. Strop nad salą 

Strop nad salą należy częściowo rozebrać zgodnie z opisem robót 
rozbiórkowych. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć 
preparatami ognioodpornymi ( FOBOS -M4) oraz przed korozją biologiczną 
przez min. 2- krotne smarowanie preparatem solnym „INTOX S” wg wytycznych 
i zaleceń producenta lub inne środki do stosowania w budownictwie. 
Strop należy docieplić płytami z wełny mineralnej gr 20cm. Od góry strop 
zabudować płytami OSB gr.32mm zaimpregnowanymi do NRO i obłożyć 
płytami gipsowo włóknowy np. Fermacell lub innego producenta o takich 
samych właściwościach p.poż zabezpieczające strop do EI30. Od spodu 
projektuje się podwieszony sufit z płyt GKF 2 x 12,5 mm na stalowym stelażu 
krzyżowym. Zabudowę wykonać z wg systemu producent np. Nida do 
uzyskania odporności ogniowej EI 30. 

2.4. Słupy, podciągi i wieńce żelbetowe 

Projektuje się słup, podciąg i wieniec żelbetowy w ściankach jako monolitycznie 
wylewane na budowie z betonu C20/25. Wymiary poprzeczne słupa i wieńca 
25cm x 25cm. Podciag projektuje się o wymiarach 25x30cm. Zbrojenie 
podłużne stanowią pręty Ø12, strzemiona Ø6 w rozstawie co 15 cm w ilości wg 
rysunków szczegółowych. Pręty ze stali B500SP. 

Uwaga! Nale ży zwróci ć szczególn ą uwagę na grubo ści otulenia pr ętów 
głównych oraz klas ę stali pr ętów głównych. 

2.5. Nadproża – nadproża żelbetowe i prefabrykowane typu L19 i stalowe IPN 160 
układać na poduszce betonowej gr. min 10cm z zaprawy betonowej o 
wytrzymałości min. 8 MPa. Oraz stalowe z kształtowników IPN. Wykonać wg 
rysunków konstrukcyjnych. 
Zwraca się szczególną uwagę, na stosowanie właściwego betonu, w celu 
uniknięcia występowania raków oraz obniżenia wytrzymałości betonu. Zaleca 
się, aby beton sprowadzany z betoniarni został dodatkowo sprawdzony przez 
Kierownika Budowy w celu zweryfikowania jego wytrzymałości. 
Wszelkie przejścia instalacyjne, które nie zostały przewidziane na rysunkach 
powinny zostać uzgodnione z projektantem konstrukcji!! 
Uwaga! Należy zwrócić szczególną uwagę na grubości otulenia prętów 
głównych. 
Beton nale ży wibrowa ć w czasie układania wibratorami wgł ębnymi. 

2.6. Konstrukcja dachu 
Projektowany dach jednospadowy o kącie pochylenia połaci 120. 
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Konstrukcję dachu stanowi więźba drewniana, krokwiowa. Konstrukcję 
drewnianą projektuje się z drewna klasy C30. Montaż krokwi do wieńca 
żelbetowego za pomocą (z podkładkami i nakrętkami do drewna) 
rozmieszczonych co 80cm lub za pomocą systemowych kotew ze stali A-IIIN 
lub o odpowiadających właściwościach. Łączenie elementów drewnianych za 
pomocą stalowych złączy i gwoździ karbowanych do drewna np. BMF, Koelner.   
Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć preparatami 
ognioodpornymi ( FOBOS -M4) oraz przed korozją biologiczną przez min. 2- 
krotne smarowanie preparatem solnym „INTOX S” wg wytycznych i zaleceń 
producenta lub inne środki do stosowania w budownictwie. 
 

2.7. Konstrukcja wiaty 
Wiata jednospadowa. Konstrukcja krokwiowa oparta na płatwiach i słupach. 
Płatwie 14x18cm, słupy 14x14cm, krokwie 8x16cm. Konstrukcję wykonać z 
drewna klasy C30. Na krokwie zastosować pełne deskowanie. Konstrukcję należy 
impregnować preparatami przeznaczonymi do drewna zapewniającymi ich 
trwałość w warunkach zewnętrznych. 
 
2.8. Komin 
Systemowy np. firmy Schiedel. Kanał dymowy #20 oraz 2 kanały wentylacyjne 
12/17.  
 
2.9. Sufit podwieszany 
W pomieszczeniu sali zamontować sufit podwieszany z płyt GKF 2x12,5mm wg 
rozwiązań systemowych np. Nida. W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych 
płyty do pom. mokrych 

2.10. Izolacje    

  2.10.1.Przeciwwilgociowa 
� pozioma na ławach fundamentowych – 2 x papa asfaltowa 

podkładowa ( przeznaczona do izolacji fundamentów ) na lepiku asf. 
na zimno; 

� pozioma w posadzce przyziemia – folia hydroizolacyjna 2x na zakład 
gr. min. 0,3 mm z zakładem na ściany 30cm; 

� izolacja pozioma w ścianach zewnętrznych min. 30 cm nad terenem 
– 2 x papa asfaltowa podkładowa  

� pionowa ścian fundamentowych – 3-krotna powłoka z mas 
bitumicznych 

� izolacja pozioma paroszczelna pod wełną mineralną połaci dachowej 
oraz stropu 

2.10.2.Termiczna 
• ściany zewnętrzne rozbudowy – styropian gr. 12 cm odmiany  

EPS 70-040 
• ściany zewnętrzne istniejącego budynku – styropian gr. 10 cm 

odmiany EPS 70-040 
� posadzki na gruncie – płyty ze styropianu ekstrudowanego gr. 5 cm 
� połać dachowa nad sanitariatami i kotłownią – wełna mineralna gr. 

20cm 
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� strop nad parterem – wełna mineralna gr. 20 cm między belkami 
stropowymi 

2.11. Tynki i wykończenie ścian : 

a) Tynki wewnętrzne – cementowo – wapienne kat.III. Na tynk wykonać 
wyprawy gipsowe, min 1 warstwa, po wyschnięciu przeszlifować 
papierem ściernym lub siatką stalową do uzyskania gładkiej 
powierzchni i przed malowaniem zaimpregnować ściany gruntem 
podkładowym, powszechnie stosowanym w budownictwie. 

b) W pomieszczeniach sanitariatów do wysokości 2,0m płytki 
ceramiczne 

c) Tynki zewnętrzne –cienkowarstwowe dekoracyjne tynki mineralne 
„baranek” o granulacji 2 mm w kolorze białym. Malowanie ścian 
zewnętrznych farbami emulsyjnymi.  

d) Malowanie ścian wewnętrznych w pomieszczeniach farbami 
emulsyjnymi  

2.12. Stolarka  
 
2.12.1. Stolarka okienna – Okna jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe 
rozwierno - uchylne wg rys. architektury. Wymiary stolarki przed 
zamówieniem należy pobrać z natury. Wkład niskoemisyjny U=1,0 W/m2k. 
2.12.2. Stolarka drzwiowa – drewniana wg rys. architektury.  

2.13. Bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe 
 

Opis techniczny 

Szambo prefabrykowane żelbetowe o pojemności 10,0 m3. Zbiornik będzie 
służył do gromadzenia ścieków bytowych, które docelowo wywożone będą do 
oczyszczalni ścieków. 

Dane ogólne:  
- długość – 3,1 m 
- szerokość – 2,5 m 
- wysokość – 1,6 m 
- pojemność – 10,0 m3 

Rozwi ązania architektoniczno - budowlane  
Zbiornik posadawia się poniżej poziomu terenu tak, że jego górna część  
znajdować się będzie na wysokości 50 cm poniżej poziomu terenu. 
Zbiornik jest urządzeniem szczelnym całkowicie zakopanym pod ziemią, a 
elementami widocznymi ponad terenem jest właz oraz wywietrznik. Zbiornik 
posiada aprobaty techniczne i atesty. 

Rozwi ązania konstrukcyjno - materiałowe 

Instalacje kanalizacyjne 
Zbiornik połączony zostanie przyłączem instalacji kanalizacji zewnętrznej Ø 
160 mm z instalacją wewnętrzną budynku wg opracowania branżowego. 
Instalacje wentylacji 
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Zbiornik posiada wywietrznik grawitacyjny Ø160 mm wyprowadzony 50 cm 
ponad poziom terenu. 

2.14. Instalacje 

� Wewnętrzne instalcje wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i wentylacji 
mechanicznej  oraz instalacji elektrycznej – wg opracowania branżowego 

VII. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  

Warunki ochrony przeciwpożarowej dotyczy projektu budowlanego budowy 
budynku świetlicy wiejskiej w Miejscu. 

Budynek stanowi odr ębną stref ę pożarow ą. 

Projekt budowlany przebudowy z rozbudową budynku świetlicy nie wpływa na 
dotychczasowe warunki dotyczące: 

1) istniejącego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru – nie 
wymagane 

2) istniejących dróg pożarowych  

1. Powierzchnia, wysoko ść i liczba kondygnacji 

Przedmiotowy budynek świetlicy  jest obiektem parterowym, ze strychem 
zaliczony do kategorii ZL III. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 229,07 m2, 
kubatura 2096 m 3. 

Wysokości budynku technicznego wynosi 11 m do kalenicy – obiekt jest 
budynkiem niskim.  

2. Parametry po żarowe wyst ępujących substancji palnych 

Za materiały niebezpieczne pożarowo – uznaje się zgodnie z przepisami 
następujące materiały niebezpieczne: 

a) gazy palne, 
b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C), 
c) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, 
d) materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu, 
e) materiały wybuchowe i pirotechniczne, 
f) materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji, 
g) materiały mające skłonności do samozapalenia; 
h) inne materiały niż w/w, jeśli sposób ich składowania, przetwarzania lub 

wykorzystania może spowodować powstanie pożaru. 

W budynku świetlicy - nie występują materiały pożarowo niebezpieczne. 
Budynek techniczny jest przeznaczony na pobyt do 50 osób. 

3. Przewidywana g ęstość obci ążenia ogniowego 

W budynku zgodnie z przyjęta technologią - gęstość obciążenia ogniowego nie 
przekroczy 200 MJ/m2. 
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Budynek świetlicystanowi odr ębną stref ę pożarow ą o gęstości obciążenia 
ogniowego do 200 MJ/m2. 

4. Kategoria zagro żenia ludzi i przewidywana liczba osób na ka żdej 
kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach 

Budynek techniczny zalicza się do kategorii ZL III o obciążeniu ogniowym do 200 
MJ/m2. Budynek jest przeznaczony na pobyt ludzi. 

5. Ocena zagro żenia wybuchem pomieszcze ń oraz przestrzeni 
zewnętrznych 

W budynku technicznym nie wyst ępuje zagrożenie wybuchem pomieszczeń 
oraz przestrzeni zewnętrznych. 

6. Odległo ść od obiektów s ąsiaduj ących 

Istniej ący budynek świetlicy obiektem wolnostoj ącym stanowi ący odr ębną 
stref ę pożarow ą. Odległo ści od s ąsiaduj ących budynków s ą zachowane. 

7. Podział obiektu na strefy po żarowe 

Budynek świetlicy zaprojektowano jako odr ębną stref ę pożarow ą zaliczoną 
do kategorii ZL III o gęstości obciążenia ogniowego do 200 MJ/m2 oraz o 
powierzchni 229.07 m2. 

8. Klasa odporno ści po żarowej budynku oraz klasa odporno ści ogniowej i 
stopie ń rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

Dla budynku technicznego  – jak dla jednokondygnacyjnego budynku ZL III, 
niskiego o gęstości obciążenia ogniowego do 200 MJ/m2 wymagana jest klasa 
„D”  odporności pożarowej budynku zgodnie z § 212 ust. 4 „warunków 
technicznych”. 
Budynek świetlicy zaprojektowano w klasie "D" odporno ści po żarowej.  
Wszystkie elementy zastosowane w w/w budynku wymaga ją zachowania 
warunku nie rozprzestrzeniania ognia  (NRO). 
Dla w/w klasy odporności pożarowej budynku poszczególne elementy budowlane 
powinny posiadać odporność ogniową jak w tabeli: 

Klasa odporności 
pożarowej budynku 

1. Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

Główna 
konstrukcj
a nośna 

Konstrukcj
a dachu Strop 

Ściana 
zewnętrzn

a 

Ściana 
wewnętrzn

a 

Przykrycie 
dachu 

1 2 3 4 5 6 7 

„D“ R 30 (-) REI 30 EI 30 (-) (-) 

(-) – nie stawia się wymagań 

Projektowane rozwiązania w budynku gwarantują zachowanie wymagań 
dotyczących odporności ogniowej elementów budowlanych wyszczególnionych w 
kolumnach 2 do 7 tabeli.  
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9. Warunki ewakuacji, o świetlenie awaryjne 

W budynku technicznym  spełnione są wymagania dotyczące zachowania 
dopuszczalnej długo ści przej ść ewakuacyjnych.  

W budynku świetlicy zaprojektowano drzwi stanowiących wyjście na zewnątrz 
posiadające w świetle ościeżnicy szerokość 1,0 m i wysokość 2 m. 

W budynku nie jest wymagane oświetlenie awaryjne-ewakuacyjne. 

10. Sposób zabezpieczenia przeciwpo żarowego instalacji u żytkowych 
(wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenerget ycznej, odgromowej) 

W budynkach przewiduje się następujące instalacje użytkowe: 

1. Instalacja wentylacji mechanicznej w budynku 

2. Instalacja ogrzewcza – kocioł na opał stały 

3. Instalacja elektroenergetyczna z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu 
przy wejściu głównym 

4. Instalacja odgromowa. 

Wymienione instalacje spełniają obowiązujące wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa pożarowego. 

11. Dobór urz ądzeń przeciwpo żarowych. w obiekcie, a w szczególno ści: 
stałych urz ądzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji po żarowej, 
dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodoci ągowej 
przeciwpo żarowej, urz ądzeń oddymiaj ących, d źwigów przystosowanych 
do potrzeb ekip ratowniczych 

W budynku technicznym  nie są wymagane w/w urządzenia przeciwpożarowe. 

12. Wyposa żenie w ga śnice 

Budynek świetlicy  wyposażyć należy w gaśnice proszkowe w ilości wynikającej z 
założenia, że jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) 
zawartego w gaśnicach powinna przypadać, na każde 300 m2 powierzchni strefy 
pożarowej. Rozdzielnie elektryczne wyposażyć w gaśnice GS-5. 
Oznakowanie na potrzeby informacji o rozmieszczeniu sprzętu pożarniczego 
wykonać należy zgodnie z PN-92/N-01256/01. 

VIII. WPŁYW OBIEKTÓW NA  ŚRODOWISKO 
 
a) Zapotrzebowanie i jakość wody – 0,5m3/ d /osobę, średnie dobowe 

zapotrzebowanie wody. Jakość wody zapewnia jej dostawca w oparciu o 
ustalenia normy branżowej. 

b) Ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków – 0,4m3/ d / osobę   - średnia 
dobowa ilość ścieków. Odprowadzenie ścieków do projektowanego 
szamba. 

c) Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z 
podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się w przypadku 
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zastosowania kotła na opał stały i jego systematycznych przeglądach – nie 
przekroczy norm dopuszczalnych. 

d) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów – usuwanie odpadów stałych i z pom 
kateringu odbywa się przez wywożenie. Jako średnie wartości jednostkowe 
powstawania odpadów stałych przyjmuje się 10 dm3/dobę. Odpady należy 
gromadzić w kontenerach, opróżnianych przez służby komunalne. 

e) Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem 
odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania 
się– nie przekracza norm dopuszczalnych 45dB w nocy i 55dB w dzień. 

f) Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię 
ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne – nie wpływa 
niekorzystnie. 

Przyjęte w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwi ązania 
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wpływaj ą niekorzystnie na 
środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekt y budowlane. 

IX. UWAGI KOŃCOWE 
Powyższy opis techniczny i wytyczne dotyczące realizacji obejmują 
najważniejsze elementy budowlane i konstrukcyjne projektowanej przebudowy 
z rozbudową budynku świetlicy oraz jej remontu. 
Odstępstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiałów  
i technologii należy uzgadniać z właściwymi projektantami. Wykonawstwo 
robót budowlanych realizowane musi być zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosować się należy do 
wszystkich uznanych reguł sztuki budowlanej, a całość realizacji odpowiadać 
musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej. Przestrzegać należy 
wszystkich ustaleń zawartych w decyzji pozwolenia na budowę. Podane do 
zastosowania wyroby mogą być zastąpione produktami równowartościowymi, 
pod warunkiem dostarczenia ich wzorów i ich dopuszczenia przez projektanta 
oraz upoważnionego przedstawiciela inwestora. Przed końcowym odbiorem 
robót wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: niezbędne atesty i 
dopuszczenia do stosowania dla wszystkich zastosowanych materiałów oraz 
próbki wytrzymałościowe betonu, protokoły odbiorów branżowych i 
specjalistycznych. 
Projektanci konstrukcji zastrzegaj ą sobie prawo do wprowadzania zmian 
w trakcie realizacji obiektu.  
Wszelkie zmiany i odst ępstwa konsultowa ć w porozumieniu za zgod ą 
projektanta. Poszczególne bran że należy rozpatrywa ć łącznie. Wszelkie 
dokumenty i uzgodnienia doł ączone do dokumentacji projektowej 
stanowi ą integraln ą częścią projektu budowlanego. Zawarte w nich 
zalecenia i wytyczne musz ą być bezwzgl ędnie spełnione. 

Autor opracowania 
mgr inż. Marcin KLIM 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1) Zakres robót 

� Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy w 
zakresie: ogrodzenia, oświetlenia i oznakowania placu budowy, 
urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych. 
 

� Roboty budowlane całości zamierzenia obejmują wykonanie 
poszczególnych elementów rozbiórkowych, konstrukcyjnych i 
wykończeniowych związanych z przebudową i rozbudową budynku 
świetlicy wiejskiej oraz jej remontu. Szczegóły wykonania robót 
pokazują rysunki techniczne zawarte w projekcie budowlanym. 

 
2) Obecnie działki 416, 421 stanowią teren zabudowany budynkiem 

świetlicy oraz gospodarczym, na działce nr 416 znajduje się również 
bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe. 

 
3) Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić następujące 

zagrożenia:  
• Roboty ziemne – obsunięcie skarpy wykopu, zagrożenie ze strony 

pracujących maszyn budowlanych np. koparki, itp. 
• Roboty budowlano – montażowe -  możliwość upadku ludzi z 

wysokości ponad 5, możliwość awarii rusztowań, zagrożenia 
podczas  rozładunku materiałów, zagrożenia ze strony pracujących 
maszyn budowlanych np. betoniarki, podnośnika itp., możliwość 
upadku materiałów z wyższych partii budynku; wymagane jest 
zabezpieczenie dróg komunikacyjnych. 

• Roboty zbrojarskie – ręczne przenoszenie zbrojenia 
• Roboty betonowe – nie dopuścić do przeciążenia deskowania 

mieszanką betonową 
• Roboty ciesielskie – możliwość upadku ( prace na wysokościach ), 

prace ze środkami chemicznymi ( impregnacja ogniochronna i 
owadobójcza elementów drewnianych); zagrożenia ze strony 
pracujących urządzeń np. piły, heblarki itp. 

• Roboty instalatorskie – porażenie prądem.  
 
4) Przed przystąpieniem do realizacji robót pracownicy powinni znać  

wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy 
wykonywaniu robót budowlanych określone obowiązującymi  przepisami 
w zakresie bhp. 

 
5) Na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń należy natychmiast 

udzielić pierwszej pomocy oraz zawiadomić odpowiednie służby zgodnie 
z wykazem umieszczonym na tablicy informacyjnej budowy. 

 
6) Zgodnie z art.21a. prawa budowlanego kierownik budowy jest 

obowiązany opracować plan bioz. 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu architektoniczno - budowlanego 

 
I. PODSTAWA OPRACOWANIA        

1. Zlecenie inwestora 
2. Ustalenia z inwestorem 
3. Mapa do celów projektowych 1:500 
4. Umowy z dostawcami mediów 
5. Przepisy prawne i odnośne rozporządzenia:     
� Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  nr 243 poz. 1623 

z późniejszymi zmianami) 
� Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dn. 27.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U.  Z 2012r. Poz. 462) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.03. r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690) ze zmianami. 

II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI          

1. Przedmiot inwestycji         

Przedmiotem inwestycji jest remont wraz z przebudową i rozbudową budynku 
świetlicy wiejskiej. Projektowana rozbudowa budynku świetlicy od strony 
północnej obejmuje wykonanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych wraz z 
kotłownią oraz od południowej strony budynku obejmuje wykonanie wiaty 
drewnianej. Przebudowa w zakresie wybicia otworu łączącego sanitariaty z 
budynkiem głównym, a także otworu okiennego i drzwiowego. Ponadto 
projektuje się rozbiórkę istniejącego bezodpływowego zbiornika na 
nieczystości ciekłe i budowę nowego, a także zmianę pokrycia dachu na 
blachę dachówkopodobną. Budynek będzie podlegał również remontowi 
ogólnobudowlanemu. Ponad to projektuje się bezodpływowy zbiornik na 
nieczystości ciekłe wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej. 
Budynek zlokalizowany jest w Miejscu, dz. nr 416, 421, 46-112 Świerczów. 

 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu      
Działki nr 416, 421 są obecnie zabudowane budynkiem świetlicy. Na działce 
nr 421 znajduje się budynek gospodarczy. Na działce nr 416 zlokalizowany 
jest bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe. Budynek świetlicy  
wzniesiony w technologii tradycyjnej, parterowy ze strychem, 
niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym. Działka zaopatrzona jest w 
instalację wodną oraz instalację elektryczną. Przy budynku znajduje się 
istniejące szambo na ścieki. 
 
3.Projektowane zagospodarowanie działki       
Na działkach nr 416 oraz 421 projektuje się remont wraz z przebudowę                     
i rozbudową budynku świetlicy wg opisu j/w oraz bezodpływowy zbiornik na 
nieczystości ciekłe wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej  
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4. Zestawienie powierzchni: 

Powierzchnia zabudowy świetlicy    -     159,52 m2 

Stan istniej ący: 
Działka nr 421 
Powierzchnia działki      -     2100,00 m2 
Powierzchnia zabudowy części świetlicy   -     26,00 m2 

Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego -     29,00 m2 

Stan istniej ący: 

Działka nr 416 
Powierzchnia działki      -     1022,00 m2 
Powierzchnia zabudowy części świetlicy   -     133,52 m2 

Projektowane zagospodarowanie działki nr421 

Powierzchnia utwardzona     -     58,00 m2 

Projektowane zagospodarowanie działki nr 416: 

Powierzchnia działki      -     1022,00 m2 

1) Powierzchnia zabudowy świetlicy po rozbudowie  -     302,15 m2  

5. Działki nr 416, 421 zlokalizowane są na terenie nie objętym ochroną             
WKZ w Opolu. 
 
6. Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
projektowanych obiektów budowlanych – nie występują. 
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III. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU ŚWIETLICY 

1. Podstawa opracowania ekspertyzy: 

- wizja lokalna i inwentaryzacja 
- informacje inwestora 

2. Dane ogólne 

Budynek świetlicy  wzniesiony w technologii tradycyjnej, parterowy ze strychem, 
niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym. 
Fundamenty betonowe. Ściany murowane z cegły pełnej na zaprawie 
cementowo - wapiennej. Strop drewniany. Dach dwuspadowy o kącie 
nachylenia połaci 450. Pokrycie dachu płytami z eternitu. 

3. Przedmiot i cel ekspertyzy: 

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek świetlicy, celem jest ocena stanu 
technicznego elementów konstrukcyjnych budynku i zakwalifikowanie do 
planowanej przebudowy z rozbudową oraz remontu. 

4. Dane techniczne budynku: 

Warunki gruntowo – wodne oparto na wizji lokalnej terenu: 
- poziom wody gruntowej poniżej posadowienia ław fundamentowych 
- woda i grunt nie są agresywne w stosunku do terenu 
- posadowienie ław istniejących obiektów bezpośrednio na gruncie rodzimym 
- głębokość posadowienia fundamentów poniżej strefy przemarzania 

h=0,8m. 
- Budynek zalicza si ę do I kategorii geotechnicznej.  

Dane techniczne: 
- wymiary budynku – 20,34m – 10,87m 
- wysokość budynku do kalenicy – 11,10m 
- kubatura budynku – 1830,00m3 
- powierzchnia zabudowy – 159,52 m2 

5. Opis badanych elementów i rozwi ązań konstrukcyjnych 

• Ściany zewnętrzne – murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-
wapiennej gr. 96cm. 
• Ściany wewnętrzne – murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-
wapiennej gr. 75cm 
• Strop – drewniany 
• Więźba dachowa – drewniana, konstrukcji płatwiowo słupowej z 
podwalinami oraz wieszakami. 
• Nadproża – prefabrykowane, monolityczne 
• Komin – murowany z cegły pełnej  
• Stolarka okienna i drzwiowa – PVC 
• Pokrycie dachu – płyty azbestowo - cementowe 
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6. Stan techniczny badanych elementów 

• Ściany zewnętrzne – nie wykazują spękań, uszkodzeń mechanicznych, 
zawilgocenia – stan techniczny – zadowalający 
• Ściany wewnętrzne - nie wykazują spękań, uszkodzeń mechanicznych, 
zawilgocenia – stan techniczny – zadowalający 
• Stropy – nie  wykazują nadmiernego ugięcia – stan techniczny dostateczny 
• Nadproża – nie wykazują ugięć, zarysowań – stan techniczny zadowalający 
• Komin –nie wykazuje pęknięcia, uszkodzenia mechanicznego, 
nieszczelności – stan techniczny dostateczny 
• Więźba dachowa – brak uszkodzenia elementów konstrukcyjnych, 
nadmiernego ugięcia, zajęcie przez szkodniki drewna – stan techniczny 
dostateczny 
• Stolarka okienna i drzwiowa – nie wykazuje uszkodzenia mechanicznego - 
stan techniczny zadowalający 
• Posadzki – stan techniczny dostateczny 
• Tynki ścienne i sufitowe – nie wykazują ubytków, zawilgocenia – stan 
techniczny dostateczny 

7. Uwagi: 

Ogólny stan budynku ocenia się jako zadowalający, zgodnie z decyzją 
inwestora planuje się przebudowę z rozbudową. Należy stosować się do 
informacji zawartych w opisie technicznym. 

8. Wnioski: 

1.  Po dokonaniu obliczeń statyczno - wytrzymałościowych związanych z 
projektowaną  przebudową z rozbudową, stwierdza się, iż obciążenie 
istniejących elementów konstrukcyjnych nie przekroczy stanu 
dopuszczalnego  

2.  Stwierdza się, że budynek posiada wystarczającą wytrzymałość i nośność 
konstrukcji i po wykonaniu przebudowy z rozbudową nie będzie stwarzał 
zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i będzie mógł być bezpiecznie 
użytkowany. 

3.  Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń oraz wytycznych zawartych na 
rysunkach oraz w opisie technicznym. 

Opracował: 
mgr inż. Marcin KLIM 
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IV. OPIS PRAC ROZBIÓRKOWYCH 

Zakres prac rozbiórkowych. 

Roboty rozbiórkowe będą obejmowały bezodpływowy zbiornik na 
nieczystości ciekłe oraz pokrycie dachowe z płyt azbestowo – cementowych 
na budynku świetlicy, a także rozebranie elementów stropu, a także 
demontaż posadzki w kuchni. 

Wytyczne: 

Przed rozpoczęciem rozbiórki należy ogrodzić teren wokół budynków oraz 
zabezpieczyć przed możliwością wejścia nieupoważnionych osób na teren 
rozbiórki. Pokrycie z płyt azbestowo - cementowych winno być 
zdemontowane i zutylizowane przez uprawnioną firmę posiadającą 
niezbędne uprawnienia oraz atesty. 
Rozbiórka elementów stropu dotyczy wszystkich elementów poza główną 
konstrukcją nośną tj. ślepy pułap, polepa, deskowanie itp. 
Rozbiórce podlega również istniejący bezodpływowy zbiornik na 
nieczystości ciekłe. Zbiornik winien być wyburzony, gruz wywieziony w 
miejsce wskazane przez inwestora. 
Wykop pozostały po rozbiórce szamba należy zasypać gruntem rodzimym. 
 
Warunki bezpiecze ństwa przy pracach rozbiórkowych. 

Przystępując  do  robót  rozbiórkowych  należy  przestrzegać 
obowiązujące  przepisy  prawne  zgodnie  z  ustawą  z  dn. 07.07.1994 
prawo  budowlane, art. 42; przepisów  wykonawczych  w  zakresie  BHP 
przy  robotach  rozbiórkowych  wg  Rozporzadzenia  MP  i  PMB 
z  dnia  28.03.1972 r, „ W  sprawie  BHP  przy  robotach  budowlano -
montażowych  i  rozbiórkowych ” Dz.Ust. Nr 13 poz. 93. 
Dla  pojazdów  i  sprzętu  używanych  w  trakcie  wykonania  robót  
rozbiórkowych  należy  wyznaczyć  i  oznakować  miejsca  postojowe  na  
terenie  budowy. Szerokość  dróg  komunikacyjnych  na  placu  powinna  
być  dostosowana  do  używanych  środków  transportowych.  
Drogi  i  ciągi  piesze  na  placu  budowy  powinny  być  utrzymane  we  
właściwym  stanie  technicznym. Nie  wolno  na  nich  składować  
materiałów, sprzętu  lub  innych  przedmiotów. 
Przejścia  i  strefy  niebezpieczne  powinny  być  oświetlone  i  oznakowane  
znakami  ostrzegawczymi  lub  znakami  zakazu. 
Wykonywanie  robót  ziemnych powinno  być  poprzedzone  określeniem  
bezpiecznej  odległości  w  jakiej  mogą  być  one  wykonywane  od  
istniejących  sieci  i  sposobu  wykonywania  tych  robót. W  czasie  
wykonywania  robót  ziemnych  miejsca  niebezpieczne  należy  ogrodzić  i  
umieścić  napisy  ostrzegawcze. W  czasie  wykonywania  robót  ziemnych  
nie  powinno  dopuszczać  się  do  tworzenia  nawisów  gruntu.  
Wszystkie roboty należy przeprowadzać pod bezpośrednim nadzorem 
kierownika budowy. 
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V. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – 
BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY Z ROZBUDOW Ą BUDYNKU 
ŚWIETLICY 

DANE OGÓLNE 

Projektowana rozbudowa wzniesiony zostanie w technologii tradycyjnej, 
parterowa przykryta dachem jednospadowym. 
W ramach rozbudowy projektuje się zaplecze sanitarne świetlicy oraz 
kotłownię na opał stały. W części sanitarnej przewiduje się przedsionek 
oraz toaletę damską, męską oraz dla osób niepełnosprawnych.  

Projektowa wiata drewniana zlokalizowana jest od frontowej strony 
budynku. W elewacji frontowej projektuje się dodatkowe otwory: otwór 
okienny i drzwiowy.  

Projektowana przebudowa obejmuje wykonanie drzwi łączących 
projektowaną rozbudowę z istniejąca salą. Ponad to projektuje się remont 
stropu nad parterem, remont pomieszczenia dla kateringu.  

Budynek przeznaczony będzie do jednoczesnego przebywania nie więcej 
niż 50 osób. Budynek nie będzie miejscem pracy. Pomieszczeniu kateringu 
wyposażone będzie zgodnie z rysunkiem technologii. W pomieszczeniu 
kateringu odbywać się będzie jedynie odgrzewanie przygotowanych potraw, 
dostarczonych w gotowych opakowaniach lub przygotowanie potraw z pół 
produktów dostarczanych w gotowych opakowaniach producenta. Nie 
projektuje się obierania i warzyw, ziemniaków i obróbki mięs.  

W związku z zaprojektowaniem instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej 
na strychu projektuje się podest konstrukcji stalowej pod dobraną centralę 
wentylacyjną. Wejście do pomieszczenia strychowego prowadzi przez 
zewnętrzne drzwi na ścianie zachodniej. Dostęp do strychu po dostawianej 
drabinie zewnętrznej. 

1. Parametry techniczne budynku po rozbudowie    

Wymiary rozbudowy (sanitariaty + kotłownia) -10,54m - 4,97m 
Wymiary rozbudowy (wiata)    -10,54m - 4,97m 
Wysokość rozbudowy:     

Sanitariaty + kotłownia    - 4,30m 
Wiata      - 3,50m 

Projekt. Pow. zabudowy łącznie   - 80,38m2 

Kubatura rozbudowy     - 266,00 m3 

Kubatura budynku świetlicy    - 2096,00 m3 

Projektowana pow. u żytkowa   - 229,07m2 
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   ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA    
Nr pom. Funkcja   Wykładzina  Powierzchnia  
1/0  SALA    PODŁ. DREW. 114,32m2 
2/0  KUCHNIA   KAFLE   45,20m2 
3/0  PRZEDSIONEK  KAFLE   6,00m2 
4/0  TOALETA DAMSKA  KAFLE   9,44m2 
5/0  TOALETA DLA N.SPRAW. KAFLE   6,42m2 

6/0  TOALETA MĘSKA  KAFLE   8,28m2 
7/0  KOTŁOWNIA   KAFLE   11,26m2 

7/0  WIATA   KOSTKA BRUK. 28,00m2 
             

      RAZEM:  229,07m 2  

       

VI. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA KONSTUKCYJNO – BUDOWLANE 
 

1. Ekspertyza gruntowo – wodna       

Warunki gruntowo – wodne oparto na wizji lokalnej terenu, posadowienia 
istniejących obiektów: 

Wnioski: 
� poziom wody gruntowej poniżej posadowienia ław fundamentowych, 
� woda i grunt nie są agresywne w stosunku do terenu, 
� posadowienie istniejących obiektów ław bezpośrednio na gruncie 

rodzimym; 
Przyjęto posadowienie bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych. 
Obliczenia fundamentów przyjęto dla gruntu jednorodnego o wartości 
jednostkowego obliczeniowego stanu granicznego podłoża nie mniejszego  
niż  qf = 150 kPa . 

Projektowany budynek zalicza si ę do I kategorii geotechnicznej. 

Głębokość posadowienia fundamentów 0,80m ppt. Jednak po dokonaniu 
odkrywki fundamenty projektowanej rozbudowy posadowić na głębokości 
ław istniejących. 

Opracował: 
mgr inż. Marcin KLIM 
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2. Opis  elementów konstrukcyjnych       

2.1. Fundamenty 

Projektuje się ławy betonowe monolityczne obciążone siłami liniowymi od ścian 
murowanych i stopy żelbetowe, monolityczne obciążone siłami skupionymi. 
Szerokości ław 50cm, wysokość 30cm na warstwie chudego betonu. Ławy 
betonowe zaprojektowano z betonu C16/20 (B20), zbrojone prętami podłużnymi 
4Ø12 ze stali A-IIIN, połączonymi strzemionami Ø 6 ze stali A-I w rozstawie co 
25cm. Stopy fundamentowe zbrojone krzyżowo Ø12 ze stali A-IIIN co 12cm. 
Beton nale ży wibrowa ć w czasie układania wibratorami wgł ębnymi. 

UWAGI WYKONAWCZE 

Pręty podłużne w ławach łączyć na zakład min. 120cm. Podbeton C12/15 (B15) 
nie zatarty (powierzchnia chropowata). Powierzchnia podbetonu powinna być 
oczyszczona z zanieczyszczeń. Wszystkie elementy betonowe stykające się z 
gruntem należy zabezpieczyć preparatami asfaltowymi lub kauczukowymi. 
Stosować się do technologii i zaleceń producenta i dostawcy betonu. 
Zwraca się szczególną uwagę, na stosowanie właściwego betonu i stali.  
Ostatnią 10cm warstwę gruntu rodzimego zdejmować bez naruszenia 
naturalnego podłoża i natychmiast wykonać podbudowę z podbetonu. Wszelkie 
naruszone partie gruntu rodzimego również wymienić na chudy beton. 

2.2. Ściany fundamentowe 
Projektuje się ściany fundamentowe z bloczków betonowych M6. Bloczki: klasa 
elementów murowych fb=15MPa na zaprawie fm=5MPa, grupa elementów 
murowych - 1, kategoria produkcji elementów murowych – I. Przewiduje się 
kategorię wykonania robót murowych jako A – roboty murarskie wykonuje 
wyszkolony zespół, stosuje się zaprawy produkowane fabrycznie, a jeżeli 
zaprawy są przygotowywane na budowie, kontroluje się dozowanie składników, 
a także wytrzymałość zaprawy, jakość robót kontroluje zaś osoba o 
odpowiednich kwalifikacjach, niezależna od wykonawcy.  
Elementy murowe należy wiązać w kolejnych warstwach tak, aby ściana była 
jednolitym elementem konstrukcyjnym – elementy murowe powinny nachodzić 
na siebie na długość równą 0,4 wysokości elementu, lecz nie mniej niż 10cm. 
Ścianki fundamentowe należy wykonać izolację przeciwwilgociową preparatami 
bitumicznymi przez 3 – krotne smarowanie oczyszczonej powierzchni np. 
preparatem Dysperbit. 
Izolacja murów fundamentowych – płyty styropianowe twarde gr. 10 cm lub 
płyty styrodur gr. 5cm. Na płyty izolacyjne warstwa ochronna w postaci folii 
kubełkowej. 

2.3. Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne 

Projektuje się ściany z pustaków ceramicznych Porotherm 25P+W gr. 25 cm, 
klasa elementów murowych fb=15MPa na zaprawie fm=5MPa, grupa 
elementów murowych – 1. Przewiduje się kategorię wykonania robót murowych 
jako A – j.w. Wiąznia muru j.w. Od zewnątrz izolacja termiczna z płyt 
styropianowych gr.15cm układać metoda lekką mokrą. 
Płyty izolacyjne układane metodą lekką mokrą. Na płytę ułożyć 4-5 placków 
kleju do dociepleń po obwodzie płyty wykonać ramkę z kleju i układać na 
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ścianie.  Zaleca się pierwszą warstwę płyt od poziomu +0,30 układać na 
wypoziomowanej stalowej listwy startowej. Na warstwę izolacji termicznej 
należy ułożyć warstwę kleju i na nią nałożyć siatkę zbrojącą z włókna 
szklanego, a następnie zaciągnąć ją packą z klejem. Narożniki wzmocnić 
należy kątownikami stalowymi z pasami siatki na obu zewnętrznych 
krawędziach narożnika celem połączenia z siatką na powierzchni ściany. 
Należy stosować tylko rozwiązania systemowe np. firmy Atlas.  
Niedopuszczalne jest wykonywanie bruzd i wnęk w ścianach nośnych   
większych od dopuszczalnych podanych w normie PN-B-03002. 

2.3. Strop nad salą 

Strop nad salą należy częściowo rozebrać zgodnie z opisem robót 
rozbiórkowych. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć 
preparatami ognioodpornymi ( FOBOS -M4) oraz przed korozją biologiczną 
przez min. 2- krotne smarowanie preparatem solnym „INTOX S” wg wytycznych 
i zaleceń producenta lub inne środki do stosowania w budownictwie. 
Strop należy docieplić płytami z wełny mineralnej gr 20cm. Od góry strop 
zabudować płytami OSB gr.32mm zaimpregnowanymi do NRO i obłożyć 
płytami gipsowo włóknowy np. Fermacell lub innego producenta o takich 
samych właściwościach p.poż zabezpieczające strop do EI30. Od spodu 
projektuje się podwieszony sufit z płyt GKF 2 x 12,5 mm na stalowym stelażu 
krzyżowym. Zabudowę wykonać z wg systemu producent np. Nida do 
uzyskania odporności ogniowej EI 30. 

2.4. Słupy, podciągi i wieńce żelbetowe 

Projektuje się słup, podciąg i wieniec żelbetowy w ściankach jako monolitycznie 
wylewane na budowie z betonu C20/25. Wymiary poprzeczne słupa i wieńca 
25cm x 25cm. Podciag projektuje się o wymiarach 25x30cm. Zbrojenie 
podłużne stanowią pręty Ø12, strzemiona Ø6 w rozstawie co 15 cm w ilości wg 
rysunków szczegółowych. Pręty ze stali B500SP. 

Uwaga! Nale ży zwróci ć szczególn ą uwagę na grubo ści otulenia pr ętów 
głównych oraz klas ę stali pr ętów głównych. 

2.5. Nadproża – nadproża żelbetowe i prefabrykowane typu L19 i stalowe IPN 160 
układać na poduszce betonowej gr. min 10cm z zaprawy betonowej o 
wytrzymałości min. 8 MPa. Oraz stalowe z kształtowników IPN. Wykonać wg 
rysunków konstrukcyjnych. 
Zwraca się szczególną uwagę, na stosowanie właściwego betonu, w celu 
uniknięcia występowania raków oraz obniżenia wytrzymałości betonu. Zaleca 
się, aby beton sprowadzany z betoniarni został dodatkowo sprawdzony przez 
Kierownika Budowy w celu zweryfikowania jego wytrzymałości. 
Wszelkie przejścia instalacyjne, które nie zostały przewidziane na rysunkach 
powinny zostać uzgodnione z projektantem konstrukcji!! 
Uwaga! Należy zwrócić szczególną uwagę na grubości otulenia prętów 
głównych. 
Beton nale ży wibrowa ć w czasie układania wibratorami wgł ębnymi. 

2.6. Konstrukcja dachu 
Projektowany dach jednospadowy o kącie pochylenia połaci 120. 
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Konstrukcję dachu stanowi więźba drewniana, krokwiowa. Konstrukcję 
drewnianą projektuje się z drewna klasy C30. Montaż krokwi do wieńca 
żelbetowego za pomocą (z podkładkami i nakrętkami do drewna) 
rozmieszczonych co 80cm lub za pomocą systemowych kotew ze stali A-IIIN 
lub o odpowiadających właściwościach. Łączenie elementów drewnianych za 
pomocą stalowych złączy i gwoździ karbowanych do drewna np. BMF, Koelner.   
Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć preparatami 
ognioodpornymi ( FOBOS -M4) oraz przed korozją biologiczną przez min. 2- 
krotne smarowanie preparatem solnym „INTOX S” wg wytycznych i zaleceń 
producenta lub inne środki do stosowania w budownictwie. 
 

2.7. Konstrukcja wiaty 
Wiata jednospadowa. Konstrukcja krokwiowa oparta na płatwiach i słupach. 
Płatwie 14x18cm, słupy 14x14cm, krokwie 8x16cm. Konstrukcję wykonać z 
drewna klasy C30. Na krokwie zastosować pełne deskowanie. Konstrukcję należy 
impregnować preparatami przeznaczonymi do drewna zapewniającymi ich 
trwałość w warunkach zewnętrznych. 
 
2.8. Komin 
Systemowy np. firmy Schiedel. Kanał dymowy #20 oraz 2 kanały wentylacyjne 
12/17.  
 
2.9. Sufit podwieszany 
W pomieszczeniu sali zamontować sufit podwieszany z płyt GKF 2x12,5mm wg 
rozwiązań systemowych np. Nida. W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych 
płyty do pom. mokrych 

2.10. Izolacje    

  2.10.1.Przeciwwilgociowa 
� pozioma na ławach fundamentowych – 2 x papa asfaltowa 

podkładowa ( przeznaczona do izolacji fundamentów ) na lepiku asf. 
na zimno; 

� pozioma w posadzce przyziemia – folia hydroizolacyjna 2x na zakład 
gr. min. 0,3 mm z zakładem na ściany 30cm; 

� izolacja pozioma w ścianach zewnętrznych min. 30 cm nad terenem 
– 2 x papa asfaltowa podkładowa  

� pionowa ścian fundamentowych – 3-krotna powłoka z mas 
bitumicznych 

� izolacja pozioma paroszczelna pod wełną mineralną połaci dachowej 
oraz stropu 

2.10.2.Termiczna 
• ściany zewnętrzne rozbudowy – styropian gr. 12 cm odmiany  

EPS 70-040 
• ściany zewnętrzne istniejącego budynku – styropian gr. 10 cm 

odmiany EPS 70-040 
� posadzki na gruncie – płyty ze styropianu ekstrudowanego gr. 5 cm 
� połać dachowa nad sanitariatami i kotłownią – wełna mineralna gr. 

20cm 
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� strop nad parterem – wełna mineralna gr. 20 cm między belkami 
stropowymi 

2.11. Tynki i wykończenie ścian : 

a) Tynki wewnętrzne – cementowo – wapienne kat.III. Na tynk wykonać 
wyprawy gipsowe, min 1 warstwa, po wyschnięciu przeszlifować 
papierem ściernym lub siatką stalową do uzyskania gładkiej 
powierzchni i przed malowaniem zaimpregnować ściany gruntem 
podkładowym, powszechnie stosowanym w budownictwie. 

b) W pomieszczeniach sanitariatów do wysokości 2,0m płytki 
ceramiczne 

c) Tynki zewnętrzne –cienkowarstwowe dekoracyjne tynki mineralne 
„baranek” o granulacji 2 mm w kolorze białym. Malowanie ścian 
zewnętrznych farbami emulsyjnymi.  

d) Malowanie ścian wewnętrznych w pomieszczeniach farbami 
emulsyjnymi  

2.12. Stolarka  
 
2.12.1. Stolarka okienna – Okna jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe 
rozwierno - uchylne wg rys. architektury. Wymiary stolarki przed 
zamówieniem należy pobrać z natury. Wkład niskoemisyjny U=1,0 W/m2k. 
2.12.2. Stolarka drzwiowa – drewniana wg rys. architektury.  

2.13. Bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe 
 

Opis techniczny 

Szambo prefabrykowane żelbetowe o pojemności 10,0 m3. Zbiornik będzie 
służył do gromadzenia ścieków bytowych, które docelowo wywożone będą do 
oczyszczalni ścieków. 

Dane ogólne:  
- długość – 3,1 m 
- szerokość – 2,5 m 
- wysokość – 1,6 m 
- pojemność – 10,0 m3 

Rozwi ązania architektoniczno - budowlane  
Zbiornik posadawia się poniżej poziomu terenu tak, że jego górna część  
znajdować się będzie na wysokości 50 cm poniżej poziomu terenu. 
Zbiornik jest urządzeniem szczelnym całkowicie zakopanym pod ziemią, a 
elementami widocznymi ponad terenem jest właz oraz wywietrznik. Zbiornik 
posiada aprobaty techniczne i atesty. 

Rozwi ązania konstrukcyjno - materiałowe 

Instalacje kanalizacyjne 
Zbiornik połączony zostanie przyłączem instalacji kanalizacji zewnętrznej Ø 
160 mm z instalacją wewnętrzną budynku wg opracowania branżowego. 
Instalacje wentylacji 
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Zbiornik posiada wywietrznik grawitacyjny Ø160 mm wyprowadzony 50 cm 
ponad poziom terenu. 

2.14. Instalacje 

� Wewnętrzne instalcje wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i wentylacji 
mechanicznej  oraz instalacji elektrycznej – wg opracowania branżowego 

VII. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  

Warunki ochrony przeciwpożarowej dotyczy projektu budowlanego budowy 
budynku świetlicy wiejskiej w Miejscu. 

Budynek stanowi odr ębną stref ę pożarow ą. 

Projekt budowlany przebudowy z rozbudową budynku świetlicy nie wpływa na 
dotychczasowe warunki dotyczące: 

1) istniejącego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru – nie 
wymagane 

2) istniejących dróg pożarowych  

1. Powierzchnia, wysoko ść i liczba kondygnacji 

Przedmiotowy budynek świetlicy  jest obiektem parterowym, ze strychem 
zaliczony do kategorii ZL III. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 229,07 m2, 
kubatura 2096 m 3. 

Wysokości budynku technicznego wynosi 11 m do kalenicy – obiekt jest 
budynkiem niskim.  

2. Parametry po żarowe wyst ępujących substancji palnych 

Za materiały niebezpieczne pożarowo – uznaje się zgodnie z przepisami 
następujące materiały niebezpieczne: 

a) gazy palne, 
b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C), 
c) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, 
d) materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu, 
e) materiały wybuchowe i pirotechniczne, 
f) materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji, 
g) materiały mające skłonności do samozapalenia; 
h) inne materiały niż w/w, jeśli sposób ich składowania, przetwarzania lub 

wykorzystania może spowodować powstanie pożaru. 

W budynku świetlicy - nie występują materiały pożarowo niebezpieczne. 
Budynek techniczny jest przeznaczony na pobyt do 50 osób. 

3. Przewidywana g ęstość obci ążenia ogniowego 

W budynku zgodnie z przyjęta technologią - gęstość obciążenia ogniowego nie 
przekroczy 200 MJ/m2. 
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Budynek świetlicystanowi odr ębną stref ę pożarow ą o gęstości obciążenia 
ogniowego do 200 MJ/m2. 

4. Kategoria zagro żenia ludzi i przewidywana liczba osób na ka żdej 
kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach 

Budynek techniczny zalicza się do kategorii ZL III o obciążeniu ogniowym do 200 
MJ/m2. Budynek jest przeznaczony na pobyt ludzi. 

5. Ocena zagro żenia wybuchem pomieszcze ń oraz przestrzeni 
zewnętrznych 

W budynku technicznym nie wyst ępuje zagrożenie wybuchem pomieszczeń 
oraz przestrzeni zewnętrznych. 

6. Odległo ść od obiektów s ąsiaduj ących 

Istniej ący budynek świetlicy obiektem wolnostoj ącym stanowi ący odr ębną 
stref ę pożarow ą. Odległo ści od s ąsiaduj ących budynków s ą zachowane. 

7. Podział obiektu na strefy po żarowe 

Budynek świetlicy zaprojektowano jako odr ębną stref ę pożarow ą zaliczoną 
do kategorii ZL III o gęstości obciążenia ogniowego do 200 MJ/m2 oraz o 
powierzchni 229.07 m2. 

8. Klasa odporno ści po żarowej budynku oraz klasa odporno ści ogniowej i 
stopie ń rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

Dla budynku technicznego  – jak dla jednokondygnacyjnego budynku ZL III, 
niskiego o gęstości obciążenia ogniowego do 200 MJ/m2 wymagana jest klasa 
„D”  odporności pożarowej budynku zgodnie z § 212 ust. 4 „warunków 
technicznych”. 
Budynek świetlicy zaprojektowano w klasie "D" odporno ści po żarowej.  
Wszystkie elementy zastosowane w w/w budynku wymaga ją zachowania 
warunku nie rozprzestrzeniania ognia  (NRO). 
Dla w/w klasy odporności pożarowej budynku poszczególne elementy budowlane 
powinny posiadać odporność ogniową jak w tabeli: 

Klasa odporności 
pożarowej budynku 

1. Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

Główna 
konstrukcj
a nośna 

Konstrukcj
a dachu Strop 

Ściana 
zewnętrzn

a 

Ściana 
wewnętrzn

a 

Przykrycie 
dachu 

1 2 3 4 5 6 7 

„D“ R 30 (-) REI 30 EI 30 (-) (-) 

(-) – nie stawia się wymagań 

Projektowane rozwiązania w budynku gwarantują zachowanie wymagań 
dotyczących odporności ogniowej elementów budowlanych wyszczególnionych w 
kolumnach 2 do 7 tabeli.  
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9. Warunki ewakuacji, o świetlenie awaryjne 

W budynku technicznym  spełnione są wymagania dotyczące zachowania 
dopuszczalnej długo ści przej ść ewakuacyjnych.  

W budynku świetlicy zaprojektowano drzwi stanowiących wyjście na zewnątrz 
posiadające w świetle ościeżnicy szerokość 1,0 m i wysokość 2 m. 

W budynku nie jest wymagane oświetlenie awaryjne-ewakuacyjne. 

10. Sposób zabezpieczenia przeciwpo żarowego instalacji u żytkowych 
(wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenerget ycznej, odgromowej) 

W budynkach przewiduje się następujące instalacje użytkowe: 

1. Instalacja wentylacji mechanicznej w budynku 

2. Instalacja ogrzewcza – kocioł na opał stały 

3. Instalacja elektroenergetyczna z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu 
przy wejściu głównym 

4. Instalacja odgromowa. 

Wymienione instalacje spełniają obowiązujące wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa pożarowego. 

11. Dobór urz ądzeń przeciwpo żarowych. w obiekcie, a w szczególno ści: 
stałych urz ądzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji po żarowej, 
dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodoci ągowej 
przeciwpo żarowej, urz ądzeń oddymiaj ących, d źwigów przystosowanych 
do potrzeb ekip ratowniczych 

W budynku technicznym  nie są wymagane w/w urządzenia przeciwpożarowe. 

12. Wyposa żenie w ga śnice 

Budynek świetlicy  wyposażyć należy w gaśnice proszkowe w ilości wynikającej z 
założenia, że jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) 
zawartego w gaśnicach powinna przypadać, na każde 300 m2 powierzchni strefy 
pożarowej. Rozdzielnie elektryczne wyposażyć w gaśnice GS-5. 
Oznakowanie na potrzeby informacji o rozmieszczeniu sprzętu pożarniczego 
wykonać należy zgodnie z PN-92/N-01256/01. 

VIII. WPŁYW OBIEKTÓW NA  ŚRODOWISKO 
 
a) Zapotrzebowanie i jakość wody – 0,5m3/ d /osobę, średnie dobowe 

zapotrzebowanie wody. Jakość wody zapewnia jej dostawca w oparciu o 
ustalenia normy branżowej. 

b) Ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków – 0,4m3/ d / osobę   - średnia 
dobowa ilość ścieków. Odprowadzenie ścieków do projektowanego 
szamba. 

c) Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z 
podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się w przypadku 
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zastosowania kotła na opał stały i jego systematycznych przeglądach – nie 
przekroczy norm dopuszczalnych. 

d) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów – usuwanie odpadów stałych i z pom 
kateringu odbywa się przez wywożenie. Jako średnie wartości jednostkowe 
powstawania odpadów stałych przyjmuje się 10 dm3/dobę. Odpady należy 
gromadzić w kontenerach, opróżnianych przez służby komunalne. 

e) Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem 
odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania 
się– nie przekracza norm dopuszczalnych 45dB w nocy i 55dB w dzień. 

f) Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię 
ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne – nie wpływa 
niekorzystnie. 

Przyjęte w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwi ązania 
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wpływaj ą niekorzystnie na 
środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekt y budowlane. 

IX. UWAGI KOŃCOWE 
Powyższy opis techniczny i wytyczne dotyczące realizacji obejmują 
najważniejsze elementy budowlane i konstrukcyjne projektowanej przebudowy 
z rozbudową budynku świetlicy oraz jej remontu. 
Odstępstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiałów  
i technologii należy uzgadniać z właściwymi projektantami. Wykonawstwo 
robót budowlanych realizowane musi być zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosować się należy do 
wszystkich uznanych reguł sztuki budowlanej, a całość realizacji odpowiadać 
musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej. Przestrzegać należy 
wszystkich ustaleń zawartych w decyzji pozwolenia na budowę. Podane do 
zastosowania wyroby mogą być zastąpione produktami równowartościowymi, 
pod warunkiem dostarczenia ich wzorów i ich dopuszczenia przez projektanta 
oraz upoważnionego przedstawiciela inwestora. Przed końcowym odbiorem 
robót wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: niezbędne atesty i 
dopuszczenia do stosowania dla wszystkich zastosowanych materiałów oraz 
próbki wytrzymałościowe betonu, protokoły odbiorów branżowych i 
specjalistycznych. 
Projektanci konstrukcji zastrzegaj ą sobie prawo do wprowadzania zmian 
w trakcie realizacji obiektu.  
Wszelkie zmiany i odst ępstwa konsultowa ć w porozumieniu za zgod ą 
projektanta. Poszczególne bran że należy rozpatrywa ć łącznie. Wszelkie 
dokumenty i uzgodnienia doł ączone do dokumentacji projektowej 
stanowi ą integraln ą częścią projektu budowlanego. Zawarte w nich 
zalecenia i wytyczne musz ą być bezwzgl ędnie spełnione. 

Autor opracowania 
mgr inż. Marcin KLIM 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1) Zakres robót 

� Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy w 
zakresie: ogrodzenia, oświetlenia i oznakowania placu budowy, 
urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych. 
 

� Roboty budowlane całości zamierzenia obejmują wykonanie 
poszczególnych elementów rozbiórkowych, konstrukcyjnych i 
wykończeniowych związanych z przebudową i rozbudową budynku 
świetlicy wiejskiej oraz jej remontu. Szczegóły wykonania robót 
pokazują rysunki techniczne zawarte w projekcie budowlanym. 

 
2) Obecnie działki 416, 421 stanowią teren zabudowany budynkiem 

świetlicy oraz gospodarczym, na działce nr 416 znajduje się również 
bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe. 

 
3) Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić następujące 

zagrożenia:  
• Roboty ziemne – obsunięcie skarpy wykopu, zagrożenie ze strony 

pracujących maszyn budowlanych np. koparki, itp. 
• Roboty budowlano – montażowe -  możliwość upadku ludzi z 

wysokości ponad 5, możliwość awarii rusztowań, zagrożenia 
podczas  rozładunku materiałów, zagrożenia ze strony pracujących 
maszyn budowlanych np. betoniarki, podnośnika itp., możliwość 
upadku materiałów z wyższych partii budynku; wymagane jest 
zabezpieczenie dróg komunikacyjnych. 

• Roboty zbrojarskie – ręczne przenoszenie zbrojenia 
• Roboty betonowe – nie dopuścić do przeciążenia deskowania 

mieszanką betonową 
• Roboty ciesielskie – możliwość upadku ( prace na wysokościach ), 

prace ze środkami chemicznymi ( impregnacja ogniochronna i 
owadobójcza elementów drewnianych); zagrożenia ze strony 
pracujących urządzeń np. piły, heblarki itp. 

• Roboty instalatorskie – porażenie prądem.  
 
4) Przed przystąpieniem do realizacji robót pracownicy powinni znać  

wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy 
wykonywaniu robót budowlanych określone obowiązującymi  przepisami 
w zakresie bhp. 

 
5) Na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń należy natychmiast 

udzielić pierwszej pomocy oraz zawiadomić odpowiednie służby zgodnie 
z wykazem umieszczonym na tablicy informacyjnej budowy. 

 
6) Zgodnie z art.21a. prawa budowlanego kierownik budowy jest 

obowiązany opracować plan bioz. 


