
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

TEMAT: ZESPÓŁ SZATNIOWO - SANITARNY
                                                                         INWESTOR:     GMINA SKARBIMIERZ 
                                                                                                           ul. Parkowa 12
                                                                                                      49-318 Skarbimierz

ADRES INWESTYCJI: Lipki,  nr ew. działki 539, 538, Obręb: Lipki 

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

CZĘŚĆ I                         ZAŁĄCZNIKI FORMALNO - PRAWNE

ZAŁĄCZNIK nr 1 – Zaświadczenia i oświadczenia projektantów
ZAŁĄCZNIK nr 2 – Zapewnienie dostawy energii elektrycznej wydane przez Tauron Dystrybucja
                               WP/017980/2013/O03R02 z dnia 18.03.2013r.
ZAŁĄCZNIK nr 3 – Zapewnienie dostawy wody wydane przez EKO-SKARBIMIERZ
                               Sp. z o.o. nr. l.dz 614/2013 z dnia 28.02.2013r.
ZAŁĄCZNIK nr 4 -  Uzgodnienie projektu przyłącza wody wydane przez EKO-SKARBIMIERZ  
                               Sp. z o.o. z dnia 20.03.2013r.
ZAŁĄCZNIK nr 5 – Warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez
                               Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu sp.z o.o. Znak
                               TT/29/2456/2013 z dnia 05.03.2013r.
ZAŁĄCZNIK nr 6 -  Uzgodnienie i wyrażenie zgody na realizacje projektu przyłącza kanalizacji
                               sanitarnej wydane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu 
                               sp.z o.o. Znak TT/51/3371/2013 z dnia 21.03.2013r.                  
ZAŁĄCZNIK nr 7 – Opinia koordynacyjna dotycząca projektu trasy przyłącza wody, przyłącza i
                               instalacji  kanalizacji sanitarnej, wew. linii zasilającej wydana przez Powiatowy
                               Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej G.6630.1.108.2013 
                               z dnia 02.04.2013r.
ZAŁĄCZNIK  nr 8 –Wyrażenie zgody na włączenie zjazdu z działki nr 539 do drogi wewnętrznej
                               wydana przez Urząd Gminy Skarbimierz z dnia 11.03.2013r. Znak
                               RI.7230.2.4.2013
ZAŁĄCZNIK nr 9 - Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne terenu
                              inwestycji wykonana przez Zakład Usług Geologicznych Grunt s.c., 
                              marzec 2013r.

    
CZĘŚĆ II               PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI 

       OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
2.  ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK
3.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK
4.1. ZGODNOŚĆ PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI Z ZAPISAMI MIEJSCOWEGO PLANU
        ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
5. DANE INFORMUJĄCE, CZY DZIAŁKA NA KTÓREJ JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY
    JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE
     USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO.
6. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB
    TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICAC TERENU
    GÓRNICZEGO
7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH
    ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH
    OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
    ODRĘBNYMI.
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SPIS RYSUNKÓW

             RYSUNEK NR 1PZ – PLAN ZAGOSPODAROWANIA – SKALA 1:500
              RYSUNEK NR 2PZ – PLAN ZAGOSPODAROWANIA – KOMUNIKACJA PIESZA – PRZEKRÓJ

CZĘŚĆ III             INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
                                             ZDROWIA  NA PLACU BUDOWY

                                                                                                                
CZĘŚĆ IV                PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

                      OPIS TECHNICZNY

1.   DANE OGÓLNE  
1.1.Przedmiot  i cel opracowania 
1.2.Lokalizacja planowanej inwestycji:
1.3.Inwestor
2.   PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1.Dane wejściowe
2.2.Przepisy techniczno-budowlane
2.3.Normy
3.   CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW
3.1.Przeznaczenie projektowanego budynku
3.2.Forma architektoniczna
3.3.Dostosowanie projektowanego obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposobu spełnienia
      wymagań o których mowa w art.5 ust.1 Ustawy Prawo Budowlane.
3.4.Rozwiązania funkcjonalne i program użytkowy 
4.   ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE 
4.1.Warunki gruntowo-wodne.
4.2.Technologia wykonawstwa
5.   SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
      OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, W SZCZEGÓLNOŚCI PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH
      INWALIDZKICH.
6.   CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
7.   DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY CHARAKTERYZUJĄCA JEJ WPŁYW NA
      ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE
8.   WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ PROJEKTOWANEGO
9.   UWAGI KOŃCOWE

         SPIS RYSUNKÓW

RYSYNEK NR 1A  - RZUT PRZYZIEMIA BUDYNKU – SKALA 1:50
RYSUNEK NR 2A  – RZUT DACHU  – SKALA 1:50
RYSUNEK NR 3A  – PRZEKRÓJ A-A– SKALA 1:50
RYSUNEK NR 4A  – PRZEKRÓJ B-B– SKALA 1:50

                       RYSUNEK NR 6A  - ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
RYSUNEK NR 7A  -  ELEWACJE - SKALA 1:100

   

CZĘŚĆ V                                PROJEKT KONSTRUKCYJNY

I. OPIS  TECHNICZNY DO KONSTRUKCJI

1. Dane wstępne.
2. Ogólna charakterystyka rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych.
3. Warunki gruntowo-wodne.
4. Normy, obciążenia przyjęte w projekcie.
5. Podstawowe wyniki obliczeń. Schematy statyczne.
6. Opis projektowanej konstrukcji.
7. Wymagania BHP.

                                                                                                                                                                                                                      2  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                

II. RYSUNKI 

1K Rzut fundamentów
2K Rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych nad parterem
3K Rzut więźby dachowej

CZĘŚĆ VI                                PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY

1.Przyłącze wody
2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej.
3. Odprowadzenie wód opadowych
4. Prowadzenie robót ziemnych.
5. Instalacja zimnej i ciepłej wody oraz ppoż
6. Instalacja kanalizacyjna.
7. Instalacja centralnego ogrzewania.
8.  Wentylacja mechaniczna
9. Dobór zabezpieczeń.
10. Wytyczne do instalacji elektrycznej
11. Wytyczne branżowe do charakterystyki energetycznej obiektu
12.Uwagi końcowe
13. Informacja dotycząca bioz.
14. Zestawienia – wg projektu wykonawczego

SPIS  RYSUNKÓW

S-0L Projekt zagospodarowania terenu – przyłącza
S-1L Profil przyłącza wody i węzły
S-2L. Profile przyłącza kanalizacji sanitarnej
S-3L Rzut budynku - instalacja c.o. i wentylacja
S-4L Rzut budynku – instalacja wodna
S-5L Rzut budynku – kanalizacja sanitarna

CZĘŚĆ VII                           PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:
2. Przedmiot opracowania:
3. Zakres opracowania:
3.1. Wewnętrzna linia zasilająca
3.2. Tablica rozdzielcza Rg i TZ oraz główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu
3.3. Instalacje odbiorcze
3.4. Instalacja oświetlenia  ewakuacyjnego:
3.5. Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa:
3.6. Połączenia wyrównawcze
3.7. Instalacja odgromowa
UWAGI KOŃCOWE

OBLICZENIA TECHNICZNE

1.Obliczenia doboru przewodów linii zasilającej i wielkości zabezpieczeń.
2. Sprawdzenie spadku napięcia w tablicy RG.
3. Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej

SPIS RYSUNKÓW
        
Rzut Świetlicy - Plan instalacji elektrycznych, rys. 1/E
Schemat ideowy inst. elektr. tablica RG, rys. 2/E
Schemat ideowy inst. elektr. tablica TZ, rys.3/E
Rzut dachu - Plan instalacji odgromowej, rys. 4/E

                                                                                                                                                                                                                      3  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                

TEMAT:       ZESPÓŁ SZATNIOWO - SANITARNY
                                                                         INWESTOR:     GMINA SKARBIMIERZ 
                                                                                                           ul. Parkowa 12
                                                                                                      49-318 Skarbimierz

ADRES INWESTYCJI: Lipki,  nr ew. działki 539, 538, Obręb: Lipki 

CZĘŚĆ II                 PLAN ZAGOSPODAROWANIA
                         

                            
                                    OPIS TECHNICZNY                                               

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem Inwestycji jest budowa obiektu zespołu szatniowo - sanitarnego wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, w tym: przyłącze i instalacja kanalizacji sanitarnej, przyłącze wody, wewnętrzna linia 
zasilająca (WLZ) oraz budowa komunikacji pieszej w obrębie planowanej inwestycji .

2.  ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
Na działce, będącej przedmiotem opracowania usytuowane jest ogrodzone trawiaste boisko 
piłkarskie wraz z urządzeniami towarzyszącymi m.in. boksy dla zawodników, bramki piłkarskie.
Działka po obrysie zewnętrznym granic tworzy formę trapezu, z różnicami poziomów terenu w 
granicach ok 1,0m. 
Wzdłuż granicy północno - zachodniej działki przebiega napowietrzna linia energetyczna. 
W narożniku południowo – zachodnim występują  nasadzenia w postaci drzew liściastych i 
iglastych. Pozostała część terenu porośnięta jest roślinnością niską (trawy, niskie krzewy).
Działka nie posiada  włączenia do drogi publicznej (droga gminna wewnetrzna nr ew. działki 538) 
przebiegającej wzdłuż jej granicy północno – zachodniej.
Działka sąsiadują z :
- od strony północno - wschodniej z działką zabudowaną halą sportową i świetlicą wiejską 
- od strony północno – zachodniej  z drogą gminną nr ew. działki 538
- od strony południowo - wschodniej z drogą gminną nr ew. działki 541 i cmentarzem
- od strony południowo - zachodniej z ternami zabudowanymi – zabudowa mieszkaniowa
                                        jednorodzinna

3.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI

          3.1. Założenia podstawowe
Projektuje się lokalizację budynku zespołu szatniowo – sanitarnego w części narożnika 
zachodniego działki, równolegle do granicy południowo - zachodniej, w odległości 4,22m od niej. 
Do budynku  prowadzić będzie z sąsiadującej drogi gminnej (nr ew. działki 538) ciąg pieszo – 
jezdny i dalej ciąg pieszy szerokości 2,00m, wykonany z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie. 
W celu pokonania różnicy poziomów wynikających z usytuowania poziomu przyziemia budynku
(±0,00) na wysokości w granicach  32 cm pond poziomem przyległego terenu, projektuje się przed 
wejściem głównym do budynku schody zewnętrzne i jednotraktową pochylnię dla osób 
niepełnosprawnych. Schody zewnętrzne i pochylnia zostaną wykonane z kostki betonowej 
brukowej dekoracyjnej.
Pochylnia – szerokość płaszczyzny ruchu-1,20m. Balustrada stalowa dwupochwytowa
na  wysokości 0,9m i 0,75 cm od nawierzchni pochylni. Dostęp między pochwytami powinien
mieścić się w granicach 1,00 m do 1,10 m. Spadek pochylni nie większy niż 8%.
Dane techniczne w części opisu technicznego architektoniczno – budowlanego. 
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Oświetlenie terenu przed budynkiem  projektowane jest z oprawy oświetleniowej
zlokalizowanej na elewacji frontowej budynku (naczółek lukarny wejściowej) w formie naświetlacza 
(150W) z włącznikiem zmierzchowym. 
Część terenu w obrębie projektowanego budynku zostanie uporządkowana poprzez nasadzenia 
roślinności niskiej i średniowysokiej (zgodnie z załącznikiem graficznym) – krzewy iglaste, 
zimozielone 
W zawiązku z miejscem lokalizacji budynku  w miejscu usytuowania ogrodzenia stalowego należy 
przewidzieć jego demontaż.

3.2. Zasady obsługi komunikacyjnej
Teren inwestycji zostanie włączony do drogi gminnej (nr ew. działki 538) poprzez planowany zjazd 
z tej drogi na podstawie warunków wydanych przez jej właściciela – Gminę Skarbimierz [Załącznik 
nr 8]. - projekt zjazdu wg odrębnego opracowania.  Zjazd z drogi kontynuowany będzie poprzez 
projektowana drogę dojazdową obsługującą planowane miejsca parkingowe o wymiarach 
2,5x5,0m i stanowisko dla niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m. Przewiduje się lokalizację 
10 miejsc postojowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Zarówno droga dojazdowa jaki i 
miejsca postojowe stanowią odrębne opracowanie. 
Do budynku  prowadzić będzie z sąsiadującej drogi gminnej (nr ew. działki 538) ciąg pieszo – 
jezdny szerokości 5,50m, stanowiący drogę dojazdową do miejsc parkingowych ( wg odrębnego 
opracowania) i dalej ciąg pieszy szerokości 2,00m, wykonany z kostki betonowej gr. 8cm na 
podbudowie. 

3.2.1.Parametry projektowanego ciągu pieszego (chodnik)

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać zdjęcia warstwy humusu w miejscu projektowanego 
chodnika. Istniejące podłoże należy wyprofilować i zagęścić do Is=1,0. Na tak przygotowanym 
podłożu należy wykonać ułożenia warstwy mrozoochronnej a następnie kolejnych warstw 
konstrukcyjnych chodnika. 
Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni chodników i dojść:
- warstwa ścieralna z kostki brukowej koloru szarego, wibroprasowanej, niefrezowanej gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4                       gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm        gr. 15cm
- warstwa mrozoochronna z gruntu kategorii G1                        gr. 15cm
- istniejące podłoże gruntowe dogęszczone do Is=1,0

      3.3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
  Projektuje się uzbrojenie terenu w następujące media na podstawie warunków wydanych przez
  dysponentów sieci:

  woda - przyłącze wodociągowe do sieci wodociagowej - na podstawie warunków wydanych przez
              dysponenta sieci Eko-Skarbimierz Sp.z o .o. l.dz 614/2013 z dnia 28.02.2013r.
              [Załącznik nr 3]
              Doprowadzenie wody do budynku rurą 50PEHD.
              Woda będzie wykorzystywana do celów higieniczno - sanitarnych 
  energia elektryczna -  przyłącze energetyczne  – na podstawie warunków wydanych przez
                                       Tauron Dystrybujca [Załącznik nr 2]
  ścieki sanitarno-bytowe - odprowadzanie ścieków sanitarno - bytowych projektowanym
                                              przyłączem 0,16PP do sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie
                                              warunków wydanych przez dysponenta sieci Przedsiębiorstwo
                                              Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu sp.z o.o. Znak TT/29/2456/2013 z
                                              dnia 05.03.2013r. [Załącznik nr 5]
  ścieki opadowe –  Ścieki opadowe z terenów komunikacji pieszej oraz dachów (ściek czysty)
                                 odprowadzane będą na teren inwestycji
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gospodarka odpadami: na teren działki zaprojektowano lokalizacje miejsca na czasowe 
                                         gromadzenie odpadków. Zaleca się zastosowanie drewnianej typowej
                                        pojedynczej obudowy dla pojemników na śmieci (360l). 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA
    DZIAŁKI

● Powierzchnia działki nr 539                                                                                       10 200,00m2
● Powierzchnia zabudowy                                                                                                118,62 m2 
● Powierzchnia ciągów pieszych                                                                                         22,87m2 
● Powierzchnia ciągów pieszo-jezdnych (parking + dr. dojazdowa+ zjazd)                      308,28m2 
● Powierzchnia tarasu, schodów zew. i pochylni                                                                15,13m2
● Powierzchnia zieleni urządzanej w ramach opracowania                                                20,02m2
● Powierzchnia terenu podlegająca uporządkowaniu po zakończeniu 

realizacji inwestycji (rozplantowanie i obsianie trawą)                                                   388,12m2
● Powierzchnia zieleni (biologicznie czynna) na działce nr ew. 321                              9 735,10m2

                      
4.1. ZGODNOŚĆ PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI Z ZAPISAMI MIEJSCOWEGO PLANU

 ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

● Zgodnie z wypisem z MPZP przedmiotowy  teren w części gdzie planuje się lokalizacje 
przedmiotowego budynku  (działka nr ew. 539) oznaczony jest symbolem US – tereny 
zabudowy usług sportu, rekreacji i oświaty. W budynku planuje się lokalizację szatni dla 
zawodników uczestniczących w meczach piłki nożnej na  istniejącym boisku  trawiastym. 
Dodatkowo w budynku zlokalizowane zostaną toalety dla kibiców - stwierdza się zgodność 
planowanej Inwestycji z zapisami MPZP

● Realizacja projektowanego budynku  nie ingeruje w istniejące zadrzewienia - stwierdza się 
zgodność planowanej Inwestycji z zapisami MPZP

● Planowana ilość miejsc parnikowych – 10 (wg odrębnego opracowania) - stwierdza się 
zgodność planowanej Inwestycji z zapisami MPZP 

● Ścieki deszczowe oraz roztopowe z nawierzchni kołowej utwardzonej (droga dojazdowa, zjazd, 
parking) odprowadzane będą poprzez separator błota i olej do gruntu na podstawie pozwolenia 
wodnoprawnego (wg odrębnego opracowania)-  stwierdza się zgodność z zapisami MPZP

● Planowana Inwestycja wyposażona zostanie w urządzenia do gromadzenia odpadów – 
oznaczenie na planie sytuacyjnym - stwierdza się zgodność z zapisami MPZP

5. DANE INFORMUJĄCE, CZY DZIAŁKA NA KTÓREJ JEST PROJEKTOWANY OBIEKT 
BUDOWLANY JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ CZY PODLEGA 
OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO.

       Działka na podstawie ustaleń MPZP, na której planowana jest Inwestycja położona jest na
       terenie objętym strefą B ochrony konserwatorskiej oraz na terenie objętym strefa OW
       obserwacji archeologicznej.
       Kubatura oraz sposób kształtowania bryły projektowanego budynku dostosowana jest do
       otaczającej  miejscowej tradycji architektonicznej, jak również do panującej skali krajobrazu.
       Planowana zabudowa posiada jedną kondygnacje z dachem symetrycznym, stromym, krytym
       dachówka ceramiczna karpiówką. Wysokość obiektu nie będzie przekraczać wysokości
       budynków sąsiadujących. 

6.  DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB 
     TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH
     TERENU GÓRNICZEGO

         Nie dotyczy
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7.  INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTIEJACYCH I
     PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
     UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA
     W ZKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI.

                                                                                           
                 Projektowana inwestycja  ze względu na swój charakter i technologie wykonania nie stwarza
                 zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych i ich
                 otoczenia.

                                                                                                        

                                                                                                          OPRACOWAŁA:
 
                                                                                mgr inż. arch. Katarzyna Kończyło-Widera
                                                                                         nr uprawnień 08/OPOKK/2009
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TEMAT:       ZESPÓŁ SZATNIOWO - SANITARNY
                                                                         INWESTOR:     GMINA SKARBIMIERZ 
                                                                                                           ul. Parkowa 12
                                                                                                      49-318 Skarbimierz

ADRES INWESTYCJI: Lipki, nr ew. działki 539, 538, Obręb: Lipki 

CZĘŚĆ III         INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I
                            OCHRONY ZDROWIA  NA PLACU BUDOWY

                                                                    

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
    poszczególnych obiektów.

        Zamierzenie budowlane dotyczy kompleksowego wykonania budynku zespołu szatniowo -
        sanitarnego wraz z zagospodarowaniem  terenu przyległego - ciąg pieszy oraz infrastrukturą
        techniczną w tym. m.in. przyłącze i instalacje kanalizacji sanitarnej, przyłącze wody, wewnętrzna
        linii zasilająca .
    

        Kolejność wykonywanych robót
●  Zagospodarowanie placu budowy
●  Roboty budowlano - montażowe
●  Roboty wykończeniowe

     2. Wykaz istniejących obiektów na terenie działki.

Na terenie działek nr ew. 539 nie występują zabudowania. W większości teren stanowi boisko 
piłkarskie wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
    zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W istniejącym zagospodarowaniu terenu nie występują elementy, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia.

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji
 robót budowlanych, określające skalą i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich
 wystąpienia.
 

       Podczas wykonywania robót budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego
       przewiduje się występowanie następujących zagrożeń:
       - Narażenie na działanie piły mechanicznej.
         Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy:  docinanie desek i elementów więźby dachowej. 
         Skala zagrożenia: duża. 
       - Bezpośrednie narażenie na przysypanie.
         Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: wykopy i zasypywanie wykopów. 
         Skala zagrożenia: duża.  
       - Narażenie na działanie wszelkiego rodzaju szlifierek.
         Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Przygotowanie zbrojenia na ławy, wieńce i schody,
         Skala zagrożenia: duża. 
       - Narażenie na upadek z wysokości, spadające materiały lub narzędzia.
         Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Ściany i kominy, więźba dachowa,

  Skala zagrożenia: duża. 
- Możliwość zawalenia jak również praca na wysokości.

       Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: więźba dachowa, belki i podciągi. Skala zagrożenia: duża. 
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     - Upadek z wysokości oraz skaleczenia blachą.
       Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Tynk zewnętrzny, praca na rusztowaniu, obróbki
       blacharskie dachu, montaż rynien, rur spustowych.
       Skala zagrożenia: duża. 
     - Narażenie na skaleczenie.
       Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Prace wykończeniowe, prace stolarskie. 
       Skala zagrożenia: mała. 
     - Niebezpieczeństwo wybuchu.
       Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Praca z gazami spawalniczymi: przy zbrojeniu,
        instalacji C.O. 
        Skala zagrożenia: duża. 
     - Przygniecenie, okaleczenie i inne zagrożenia.
        Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Prace przy użyciu: koparek, żurawi. 
        Skala zagrożenia: duża. 
     - Porażenie prądem oraz niebezpieczeństwo spowodowane częściami wirującymi.
       Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Prace przy urobku masy betonowej (betoniarki).
       Skala zagrożenia: duża. 

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
    realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Pracownicy przystępujący do realizacji posiadają:
- odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone dokumentami,
- niezbędne umiejętności bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a także posługiwania
  się wymaganym sprzętem ochronnym,
- właściwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza, uprawnionego do badań
  profilaktycznych,
Pracownicy będą objęci: szkoleniem wstępnym i szkoleniem na stanowisku pracy.
Kadra kierownicza  jest przygotowana oraz przeszkolona w zakresie b.h.p.

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia lub wypadku przy pracy:
Pracownik – świadek wystąpienia zagrożenia lub wypadku informuje niezwłocznie o zajściu
bezpośredniego przełożonego, który:
- podejmuje działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie (zabezpiecza miejsce
  wystąpienia zagrożenia lub wypadku),
- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,
- informuje niezwłocznie kierownika budowy,
- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.
Kierownik budowy zawiadamia inspektora i prokuratora o każdym śmiertelnym, zbiorowym lub

      ciężkim wypadku przy pracy oraz o każdym wypadku, który wywołał takie skutki.
      Kierownik budowy dokonuje zgłoszenia o wypadku do siedziby swojej firmy pocztą lub
      telefonicznie.
      Zespół powypadkowy, czyli specjaliści ds. bhp i przedstawiciel załogi bada okoliczności oraz

przyczynę wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przesłuchaniu świadków
 i poszkodowanego, zbadaniu sprawności sprzętu i narzędzi stosowanych przez pracownika,
 stosowania ochron osobistych, czy pracownik był szkolony z przepisów bhp, czy posiadał
 wymagane badania lekarskie. 
 W sytuacjach wątpliwych zaczerpuje się wiedzy powołanego biegłego w danej dziedzinie.
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
 niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
 szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających
 bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek
 pożaru, awarii i innych zagrożeń.

       Wszelkie środki organizacyjne i techniczne powinny być zapewnione przez kierownictwo
       budowy zgodnie z obowiązującymi ustawami określającymi szczegółowo warunki bezpiecznej
       pracy na budowie. Kierownictwo w szczególny sposób powinno zadbać o drogi ewakuacyjne,
       przeciwpożarowe aby móc wydostać się w razie zagrożenia z terenu budowy. 
       Kierownictwo powinno zapewnić bezkolizyjny dojazd odpowiednich jednostek ratowniczych na
       miejsce ewentualnego zagrożenia. Na terenie budowy powinna być opracowana sprawna i
       bezkolizyjna komunikacja z każdym obiektem i magazynem znajdującym się na terenie
       inwestycji.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót ziemnych.
Wykopy należy ogrodzić taśmą biało – czerwoną i ustawić tablice ostrzegawcze. Skarpy,
po deszczu, mrozie lub dłuższej przerwie w pracy podlegają sprawdzeniu. Przy wydobywaniu
urobku sprzętem mechanicznym pracownicy winni znajdywać się w bezpiecznej odległości poza 
zasięgiem tego sprzętu. Ruch środków transportowych przy wykopach powinien się odbywać poza 
klinem odłamu gruntu. W samochodach wywożących urobek poza teren budowy i poruszających 
się drogami publicznymi należy umyć koła lub w inny sposób skutecznie je oczyścić, przy 
opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu robót ziemnych koparka powinna być ustawiona w 
odległości co najmniej 0,6m poza klinem odłamu. Przy pracach koparka przedsiębierną nie wolno 
dopuszczać do tworzenia się nawisów. Kierowca samochodu na który ładowany jest urobek 
powinien przebywać poza kabiną pojazdu.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót zbrojarskich.
Stoły warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny być ustawione pod zadaszeniem
chroniącym przed opadami atmosferycznymi. Stoły i maszyny należy trwale przytwierdzić do 
podłoża– podłoże utwardzić.
Poszczególne elementy zbrojenia lub stal składować na podkładach drewnianych lub utwardzonym 
placu. Maszyny zaopatrzyć w instrukcje obsługi i bhp. Cięcie prętów przy użyciu szlifierek 
kątowych powinno odbywać się po zabezpieczeniu pracownika w okulary i rękawice ochronne. W 
czasie montażu zbrojenia elementów przylegających do zewnętrznej krawędzi budynku zbrojarze 
powinni być zaopatrzeni w szelki bezpieczeństwa i linki asekuracyjne. Elementy zbrojenia 
przenoszone za pomocą dźwigów powinny być zawieszone stabilnie i zabezpieczone przed 
przesunięciem.

Sposoby bezpiecznego wykonywania prac ślusarskich.
Do pracy należy przystąpić wypoczętym, trzeźwym, ubranym w odzież roboczą bez luźnych i
zwisających elementów, włosy muszą być przykryte beretem lub czapką; na nogach buty robocze i, 
w zależności od potrzeb, na rękach rękawice ochronne. W pomieszczeniu powinna znajdować się 
prawidłowo wyposażona apteczka, a wyuczeni pracownicy powinni posiadać umiejętności 
udzielania pierwszej pomocy. Maszyny zaopatrzyć w instrukcje obsługi i bhp.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót ciesielskich i impregnacyjnych.
1. Prace z drabin przystawnych można wykonywać tylko do wysokości 3m.
2. Ręczne podawanie w pionie materiałów długich jest dozwolone tylko do wysokości 3m.
3. Przy pracy ręczną piłą mechaniczną drewno do cięcia powinno być unieruchomione.
4. Stosować piłę tarczową stacjonarną można tylko wówczas, gdy jest ona dobrze ustawiona,
    prawidłowo podłączona oraz ma właściwie założone osłony i klin rozszczepialny.
5. Kolejność rozbiórki poszczególnych elementów deskowania ustala mistrz lub kierownik
     robót.
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6. Rozbiórkę deskowania należy wykonywać ostrożnie, w sposób zabezpieczający przed
    możliwością zawalenia się deskowania, runięcia podtrzymujących deskowań lub konstrukcji
    usztywniających.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót betonowych i żelbetowych.
Przy dostarczaniu masy betonowej urządzeniami transportowymi punkt zsypu powinien być
wyposażony w odbojnice zabezpieczające przed stoczeniem się. Pojemniki do transportu masy
betonowej powinny być wyposażone w klapy łatwo otwierane zabezpieczone przed
przypadkowym rozładunkiem. Opróżnianie pojemnika należy dokonywać stopniowo i 
równomiernie, aby nie dopuścić do przeciążenia szalunku. Wylewanie masy betonowej nie
może być dokonywane z wysokości większej niż 1m.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót montażowych.
Urządzenia dźwignicowe stosowane do montażu muszą posiadać odbiór przez Dozór Techniczny, 
posiadać książkę pracy sprzętu, trwałe oznaczenie dźwigu, używana zawiesina montażowa atest i 
podany udźwig.
W czasie przemieszczania elementów konstrukcyjnych stosować linki kierunkowe. Miejsce 
montażu wygrodzić taśmą ostrzegawczą oznaczając tym samym strefę niebezpieczną, ustawić 
tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Maszyny, narzędzia i sprzęt
Maszyny, narzędzia i sprzęt muszą spełniać wymogi BHP, a w szczególności wszelkie osłony i
zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urządzenia wymienione o certyfikacji na 
znak bezpieczeństwa są z tym znakiem, a pozostałe posiadają Deklarację Zgodności z Polskimi 
Normami.

Rusztowania
Rusztowania dopuszczone do stosowania muszą być zgodne z Polską Normą. Po każdym 
ustawieniu rusztowanie nieprzesuwne podlega odbiorowi kierownika budowy.

                                                                                                           OPRACOWAŁA: 
                                                                                mgr inż. arch. Katarzyna Kończyło-Widera
                                                                                                   nr uprawnień 08/OPOKK/2009
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TEMAT:       ZESPÓŁ SZATNIOWO - SANITARNY
                                                                         INWESTOR:     GMINA SKARBIMIERZ 
                                                                                                           ul. Parkowa 12
                                                                                                      49-318 Skarbimierz

ADRES INWESTYCJI: Lipki, nr ew. działki 539, 538, Obręb: Lipki 

 CZĘŚĆ IV            PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY  

OPIS TECHNICZNY
 1.  DANE OGÓLNE

  1.1.Przedmiot  i cel opracowania 
      Przedmiotem Inwestycji jest budowa obiektu zespołu szatniowo - sanitarnego wraz z infrastrukturą
      towarzyszącą, w tym: przyłącze i instalacja kanalizacji sanitarnej, przyłącze wody, wewnętrzna linia
      zasilająca.

      Niniejsze opracowanie stanowi załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do wniosku
      zgłoszenia robót budowlanych.
   
     1.2. Lokalizacja planowanej inwestycji:

   Lipki,  nr ew. działki 539, 538
   Obręb: Lipki, Gmina: Skarbimierz

1.3. Inwestor
  GMINA SKARBIMIERZ
  ul. Parkowa 12
  49-318 Skarbimierz

2.  PODSTAWA OPRACOWANIA
     

2.1.Dane wejściowe
● zlecenie i umowa z Inwestorem
● uzgodnienie funkcji z Inwestorem
● wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skarbimierz
● mapa do celów projektowych
● Zapewnienie dostawy i odbioru mediów wydane przez ich dysponentów – woda, energia 

elektryczna, odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej.

2.2. Przepisy techniczno-budowlane
● Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z poźn. zmianami
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690; zm. 
Dz. U. Z 2003r. Nr 33, poz. 270)

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. z poźn. zmianami w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
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2.3.Normy
Wykaz norm dotyczących obciążenia budynku.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia 
technologiczne i montażowe.
PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.
PN-77/B-02011/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.
PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem.

Wykaz norm dotyczących wymiarowania budynku.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
         
3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

3.1.Przeznaczenie projektowanego budynku
Celem inwestycji jest budowa budynku szatni sportowej wraz z umywalniami dla klubu sportowego 
w Lipkach, jak również dla innych klubów sportowych przyjeżdżających w celu odbywania 
rozgrywek sportowych (meczów piłki nożnej).  W obrębie budynku przewiduje się również 
lokalizację toalet dla kibiców oglądających mecze jako uzupełnienie  istniejących toalet w budynku 
świetlicy wiejskiej, zlokalizowanej po przeciwległej stronie boiska. 
Budynek przeznaczony będzie dla maksymalnie 34 osób, nie będących jego stałymi 
użytkownikami :
- szatnia nr 1 - drużyna piłkarska składająca się z 11 zawodników + 3 zawodników rezerwowych

             - szatnia nr 2 - drużyna piłkarska składająca się z 11 zawodników + 3 zawodników rezerwowych
             - szatnia dla sędziów – 3 sędziów
             - toaleta męska – 2 mężczyzn
             - toaleta damska/dla niepełnosprawnych – 1 kobieta lub 1 osoba niepełnosprawna

3.2. Forma architektoniczna
   Budynek zespołu szatniowo - sanitarnego na planie prostokąta, parterowy, bez podpiwniczenia i
   poddasza użytkowego, przykryty dachem czterospadowym („kopertowym”) o kącie nachylenia
   połaci 30 stopni, o kolorystyce i formie nawiązującej do okolicznej zabudowy.

 Do wnętrza budynku prowadzi jedno wejście główne zlokalizowane na elewacji frontowej.
 Ze względu na usytuowanie poziomu posadzki przyziemia na wysokości ok. 32cm ponad
 poziomem przyległego terenu (od strony ciągów pieszych i parkingu), do wejścia głównego
 prowadzić będą schody zewnętrzne oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych. 
 Nad wejściem głównym zaprojektowano zadaszenie stanowiące formę lukarny, głównej połaci
 dachowej budynku.. 
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3.3. Dostosowanie projektowanego obiektu do krajobrazu i otaczającej
zabudowy oraz sposobu spełnienia wymagań o których mowa w art.5 
ust.1 Ustawy Prawo Budowlane.

      Przeprowadzona analiza otaczającej zabudowy mająca na celu ustalenie formy i charakteru
      projektowanej zabudowy wykazała, że na analizowanym terenie ( w bliskim sąsiedztwie
      terenu inwestycji ) panuje tzw. „nieład” zarówno architektoniczny jak i urbanistyczny. Dotyczy to
      m.in. różnej skali budynków , ich formy i charakteru, podziałów architektonicznych zastosowanych
      na elewacjach, rodzajów dachów.  
      Dlatego też zaprojektowano budynek o architekturze „neutralnej”, prostej nawiązującej do
      architektury zabudowań wiejskich, wpisujący się  w otaczający krajobraz i charakter
      urbanistyczny otoczenia.

         Obiekt budowlany zaprojektowano zapewniając spełnienie wymagań podstawowych
         dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa
         użytkowania oraz zgodnie z zachowaniem odpowiednich warunków higienicznych i
         zdrowotnych oraz ochrony środowiska – szczegółowe informacje w poszczególnych
         częściach opisu technicznego projektu budowlanego w odniesieniu do poszczególnych
         zagadnień.

3.4.Rozwiązania funkcjonalne i program użytkowy 
       

               Wejścia główne do budynku poprzedzone schodami zewnętrznymi i pochylnią dla
               osób niepełnosprawnych zlokalizowano na elewacji frontowej. Z korytarza zapewniono dostęp do
               wszystkich pomieszczeń wchodzących w skład budynku: toalet dla kobiet/niepełnosprawnych,
               toalety dla mężczyzn, szatni dla sędziów, szatni dla drużyn piłkarskich połączonych z
               umywalniami oraz do pomieszczenia porządkowego. Nie wydzielono umywalni dla sędziów,
              ponieważ zakłada się że sędziowie będą mogli korzystać z umywalni drużyn piłkarskich lub z
              odrębnych zlokalizowanych w budynku świetlicy wiejskiej.
               Z korytarza zapewniony będzie dostęp do poddasza nieużytkowego poprzez zlokalizowane w
              strefie sufitowej schody strychowe rozkładane.

     
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZATNIOWO-SANITARNEGO 

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 
1 Korytarz 15,26m2
2 Wc kobiet/niepełnosprawni 4,55m2
3 Wc męsk 6,82m2
4 Pomieszczenie porządkowe 2,13m2
5 Umywalnia + wc 9,67m2
6 Szatnia 14,00m2
7 Szatnia 14,00m2
8 Umywalnia + wc 9,67m2
7 Szatnia sędziów 10,06m2
8 Pomieszczenie magazynowe 9,26m2

SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 95,42m2
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        Charakterystyczne parametry techniczne budynku 
               Powierzchnia zabudowy budynku          -    118,62 m2 
               Powierzchnia użytkowa budynku           -       95,42m2 
               Kubatura budynku                                  -     271,95m3
               Wysokość  budynku                               -         6,36m 
               Długość budynku                                   -        13,18m
               Szerokość budynku                                -         9,00m
   

4.  ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE

  4.1.Warunki gruntowo-wodne
       Warunki gruntowo-wodne zostały ustalone w Dokumentacji Geotechnicznej wykonanej przez firmę
       ”GRUNT” ul. Grunwaldzka 3a, Opole w marcu 2013r.
      Autorem dokumentacji jest mgr Barbara Szydełko (upr. nr 070 720 V-1242).

4.1.1.Budowa geologiczna
W  podłożu  działki  rozpoznanym  wykonanymi  wierceniami  do  głębokości  3,0  m  ppt 

stwierdzono  występowanie  osadów  czwartorzędowych  plejstoceńskich terasy  akumulacyjnej 
rzeki Odry reprezentowanych od góry przez piaski gliniaste i gliny, przechodzące w gliny pylaste 
zwięzłe, podścielone piaskami średnimi nawierconymi na głębokości 2,80 m ppt. Bezpośrednio od 
powierzchni znajduje się 0,5 m warstwa gleby. 

Rozpoznane  w  podłożu  grunty  podzielono  na  następujące  warstwy  geotechniczne 
zróżnicowane pod względem wykształcenia litologicznego i właściwości geotechnicznych. 

warstwa Ia –  Obejmuje gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem gliniastym i  średnim 
występujące pod glebą do głębokości 1,1 m ppt.  Są to grunty w stanie plastycznym o stopniu 
plastyczności IL = 0,35, symbol konsolidacji  gruntów B.  Uplastycznienie gruntów spowodowane 
zostało wodami z intensywnego tajaniem pokrywy śnieżnej jakie miało miejsce bezpośrednio przed 
wykonaniem badań terenowych. 

warstwa  Ib – Gliny piaszczyste zwięzłe zalegające w strefie głębokości 1,1 – 2,8 m ppt. Są 
to grunty twardoplastyczne o stopniu plastyczności IL = 0,20, skonsolidowane grupy B.

warstwa Ic  - Nawodnione piaski średnioziarniste nawiercone na głębokości 2,8 m ppt., nie 
przewiercone do 3,0 m ppt. Stan techniczny piasków zagęszczony o stopniu zagęszczenia ID = 
0,70, przyjętym na podstawie badań archiwalnych.  

Szczegółowe wykształcenie litologiczne, rozmieszczenie przestrzenne wydzielonych warstw oraz 
parametry geotechniczne gruntu przedstawiono w załącznikach Dokumentacji Geotechnicznej.

4.1.2.Warunki wodne

Zwierciadło wody gruntowej nawiercono w warstwie piasków na głębokości 2,80 m ppt. 
Charakteryzuje się ono zwierciadłem napiętym, ustabilizowanym na głębokości 2,50 m ppt. 
Równocześnie w przypowierzchniowej strefie podłoża,  na głębokości 0,70 m ppt, w obrębie glin
i piasków gliniastych wystąpiły sączenia wody powodujące uplastycznienie górnej części glin i 
piasków gliniastych. Sączenia te pochodzą z intensywnego tajania pokrywy śnieżnej a słabo 
przepuszczalny charakter gruntów występujących od powierzchni utrudnia odpływ wód. Sytuacja 
taka występować może również w okresach po intensywnych długotrwałych opadach 
atmosferycznych. W okresach niedoboru opadów sączenia nie będą występować a stan 
techniczny glin się poprawi. 
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Obiekt budowy oraz stwierdzone proste warunki gruntowo-wodne pozwalają na zaliczenie 
do I Kategorii Geotechnicznej zgodnie 
z Rozporządzeniem  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie  ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz.     U.     2012 poz. 463).  

     4.2.Technologia wykonawstwa
    

Fundamenty w postaci stóp i ław fundamentowych.
Zewnętrzne i wewnętrzne ściany nośne budynku  murowane z bloków SILKA E24 klasy 15 na 
zaprawie cementowo wapiennej marki 10MPa wzmocnione miejscowo trzpieniami żelbetowymi.
Dach świetlicy drewniany, płatwiowo – kleszczowy.

Fundamenty 
Pod projektowanym budynkiem zaprojektowano stopy i ławy fundamentowe z betonu C20/25 (B25) 
zbrojone stalą AIIIN (RB500W) i stalą AI (St3S). Ściany fundamentowe murowane z bloczków 
betonowych B15 na zaprawie cementowej. Ściany zwieńczone na górze wieńcem żelbetowym. 
Izolacja fundamentów wg rysunków i opisu architektury. 

Ściany nośne
     - Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych gr. 24cm (bloczki betonowe z
       betonu zwykłego klasy B-25 ) na zaprawie cementowej marki M7 z dodatkiem
       plastyfikatora (np.: mleka wapiennego). Zwieńczone wieńcem, ocieplone styrodurem
       gr. 10 cm (zaleca się zabezpieczenie od zewnątrz warstwą folii kubełkowej).

   - Zewnętrzne ściany nośne budynków murowane z bloków SILKA E24 klasy 15 na
     zaprawie cementowo wapiennej marki 10MPa. Wykonywanie bruzd instalacyjnych w ścianach
     wg PN-B-03002:1999. Częściowo ściany wzmocnione żelbetowymi rdzeniami wylewanymi z
     betonu C20/25 (B25) zbrojonymi stalą A-IIIN (RB500W) i A-I (St3SX).

      

         Wieńce, podciągi, nadproża 
W poziomie podparcia więźby zaprojektowano wieńce żelbetowe z betonu C20/25 (B25) zbrojone 
podłużnie stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) i poprzecznie strzemionami ze stali A-I (St3SX). 
W poziomie  wieńca,  w  liniach  słupów więźby zaprojektowano podciągi  stalowe  ze  stali  S235 
(St3S). Podciągi stalowe mocowane do rdzeni i wieńców żelbetowych ścian. 
Nadproża zaprojektowano jako żelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25) zbrojone podłużnie 
stalą  żebrowaną  A-IIIN  (RB500W)  i  poprzecznie  strzemionami  ze  stali  A-I  (St3SX)  oraz  jako 
prefabrykowane typu L19.

     Posadzka wewnętrzna na gruncie
Na gruncie zaprojektowano posadzkę grubości miń. 8cm z betonu C20/25 (B25) zbrojoną siatkami 
typu Q378 ze stali A-IIIN. Pod posadzką wykonać podbudowę z chudego betonu gr.10-15cm na 
minimalnej warstwie 40-50cm zagęszczonego mechanicznie piasku do Is>0,95.
W  pomieszczeniu  magazynowym  w  strefie  bezpośrednio  pod  wymiennikiem  c.w.u.  posadzkę 
pogrubić do 15cm i zbroić dwoma warstwami siatki (dołem i górą posadzki).

     Więźba dachowa 
Nad budynkiem projektuje się wielospadową więźbę dachową o stromych połaciach. Konstrukcja 
więźby  typu  krokwiowo  płatwiowego.  Krokwie  opierają  się  poprzez  murłaty  drewniane  na 
zewnętrznych ścianach oraz na płatwiach pośrednich. Płatwie drewniane wspierają się na słupach 
drewnianych stojących bezpośrednio na stalowych podciągach. 
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Murłaty  mocować  do  podłoża  betonowego  za  pośrednictwem  przekładki  z  papy  smołowej 
podwójnie. Mocowanie krokwi do murłat na zacięcia i wkręty do drewna z łbem sześciokątnym. 
Elementy  składowe  konstrukcji  łączone  ze  sobą  oraz  z  podłożem  przy  pomocy  elementów 
stalowych (blachy i śruby) ze stali klasy St3S. Stężenia połaciowe dachu z taśm stalowych. Na 
konstrukcję elementów drewnianych użyć tarcicy sosnowej  obrzynanej  klasy C27 o wilgotności 
względnej  poniżej  15%.  Drewno  zabezpieczyć  2  x  dostępnymi  w  handlu  solnymi  środkami 
impregnującymi  przeciw  ogniowo  i  przeciw  korozji  biologicznej  np.  FOBOS  M4  -  dotyczy  to 
elementów usytuowanych wewnątrz budynku. Elementy więźby poza obrysem ścian zewnętrznych 
budynku, narażone na działania czynników atmosferycznych (deszcz, śnieg) należy zabezpieczyć 
olejowymi środkami impregnującymi. Zacięcia i połączenia konstrukcyjne impregnować dodatkowo 
przed montażem elementów. Impregnację drewna wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta 
środka,  którego  użyto.  Przyjęte  środki  impregnacyjne  muszą  posiadać  aktualne  świadectwa 
dopuszczające do używania w budownictwie.

Ściany działowe
 Zaprojektowano ściany działowe wykonane w technice murowanej z bloczków
 wapienno – piaskowych SILKA E  gr. 12 cm  i 8 cm tynkowane obustronnie tynkiem cementowo –
 wapiennym z gładzią gipsową. 
 UWAGA! Ścianki, których wysokość przekracza 2,5 m należy zbroić w fugach poziomych
                 stalą zbrojeniową lub płaskownikiem zgodnie z wymogami warunków technicznych.
 W wc męskim ściana wydzielająca kabinę wc oraz ściany wydzielające w umywalni ( kabina wc,
 pisuar i prysznice) należy  wykonać na wysokość 2,20m.

Sufity podwieszane
      Sufit nad wszystkimi pomieszczeniami  zaprojektowano jako sufit podwieszany na szkielecie
      stalowym ( wieszaki profile UD 30, profile CD 60 , łączniki krzyżowe) z dwukrotnym poszyciem z

płyt GK (w pomieszczeniach mokrych wc, umywalnia należy zastosować płyty g-k wodoodporne). 
Po zamontowaniu płyt należy w narożnikach pomiędzy ścianą a sufitem, we wszystkich 
pomieszczeniach zamontować styropianowe ćwierćwałki. 

      Wysokość sufitów podwieszanych określono na rysunkach przekrojów. 

Izolacje
     Izolacja przeciwwilgociowa

     - pionowa – np.: Combiflex –poniżej poz. terenu i  np.Aquafin 2K –powyżej poz. terenu
       (prod.Schomburg), bądź  podobnymi certyfikowanymi powłokami lub wykładzinami bitumiczno
       - kauczukowymi, folia kubełkowa od ław do poziomu terenu na zewnątrz styroduru.
      - pozioma - pod ścianą fundamentową np. 2 x papa asfaltowa na lepiku, do izolacji posadzki na
        gruncie należy zastosować folię wywiniętą i sklejoną na zakładkach ułożoną na warstwie
        izolacji termiczne, natomiast pod tą warstwę należy zastosować papę lub folię
        termozgrzewalną. Do izolacji posadzki i ścian pomieszczeń „mokrych”należy zastosować np.
        folię systemową wysokociśnieniową 2-składnikową typu IZOHAN EKOFOLIA na gruncie
        systemowym oraz obudować taśmą uszczelniającą typu IZOHAN
      - paroizolacja –  folia paroizolacyjna montowana pod ociepleniem tylko nad pomieszczeniami
         wilgotnymi takimi jak wc, umywalnia

Izolacja termiczna
 

     - pod płytą posadzkową podłogi na gruncie – styropian EPS 100-036 gr.10cm
     - ściany zewnętrzne - ocieplone styropianem EPS 80-036 gr. 14 cm wykończone metodą
       lekką-mokrą, ściany fundamentowe - styrodur gr. 10cm
     - wypełnienie dylatacji pomiędzy płytą spocznika wejściowego  a ścianą – styropian gr. 5cm
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           - strop – wełna mineralna np.:Rockwool Megarock λ obl=0,035 W/mK , gr. min.20cm + 10cm
            poprzecznie w stosunku do kierunku wiązarów

           Wiatroizolacja

           Membrana o paro przepuszczalności ≥ 800 g/m² /dobę lub Sd < 0,03m montowana na całej połaci
           dachu (pod kontrłatą)

      Stolarka okienna i stolarka, ślusarka drzwiowa
       Stolarka okienna PCV , profil 5 komorowy z wkładem szybowym (zestawy 2-szybowe ze szkłem
       niskoemisyjnym) o współczynniku Ugmax= 1,1 W/m2K (zaleca się
       stosowanie stolarki o możliwie niskim współczynniku przenikania ciepła przez cały wyrób). 
       We wszystkich profilach okiennych zamontować listwy nawiewne wg. zestawienia inst. sanitarnych
       Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe wejściowe do budynku zaprojektowano z profili aluminiowych
       termoizolacyjnych z wypełnieniem szklanym. Szyba – szkło bezpieczne U=1,0 W/m2K. Drzwi  z
       dostępem NN wykonać bez samozamykaczy i progu.
       Kolorystyka stolarki i ślusarki zew.: orzech lub dąb (zbliżona do koloru pokrycia dachu)
       Drzwi wewnętrzne płytowe z płyty wiórowej otworowanej wzmocnione wewnętrznym
      ramiakiem ze sklejki, ościeżnice drewniane uniwersalne.
      We wszystkich drzwiach wewnętrznych za wyjątkiem drzwi do toalet należy zamontować
      zamki z wkładkami patentowymi. 
      W wybranych pomieszczeniach- wg zestawienia stolarki drzwi należy wyposażyć w kratki
      nawiewne (pole przekroju min. 200cm²). 
      Drzwi wejściowe do sanitariatów (za wyjątkiem sanitariatu dla niepełnosprawnych) należy
      wyposażyć w samozamykacze a drzwi do kabin ustępowych wyposażyć w zamki łazienkowe,  z
      wkładem bębenkowym.

Kominy
W budynku świetlicy przewidziano jedną grupę kominową składającą się z 3
przewodów kominowych. Kominy wykonane z typowych pustaków wentylacyjnych silikatowych np. 
SILKA EW (24x24cm), średnica przewodu wentylacyjnego wew. 160 mm.
Przewód nr 1 jako przewód wentylacji mechanicznej pomieszczeń wc kobiet/niepełnosprawnych, 
wc mężczyzn i pomieszczenia porządkowego, przewód nr 2 jako przewód wentylacji mechanicznej 
pomieszczeń szatni, umywalni i pomieszczenia magazynowego, przewód nr 3 jako przewód 
wentylacyjny  grawitacyjny przestrzeni strychowej nieużytkowej (należy zapewnić włączenie  do 
przewodu w przestrzeni strychowej zabezpieczone kratka wentylacyjną )  Przewód wentylacyjny 
należy wyposażyć u podstawy w otwór rewizyjny. 
Ponad dachem komin wykończyć płytkami klinkierowymi i zakończyć czapką betonową grubości 
7cm z betonu (klasy B20 z dodatkiem preparatu uszczelniającego ) zbrojonego prętami stalowymi 
o średnicy 6 mm.  Czapka powinna wystawać poza obrys komina po 8cm z każdej strony, tworząc 
tak zwane kapinosy. Pod warstwą betonu ułożyć  izolację z papy asfaltowej. Powierzchnię takiej 
czapki  zaimpregnować preparatem zmniejszającym nasiąkliwość betonu, na przykład: Acrylatex 
(FARBY KABE) . W czapie kominowej należy wykonać otwór wylotowy przewodów wentylacji 
mechanicznej.  Wylot przewodu wentylacji grawitacyjnej należy zlokalizować pod czapą kominową 
(wyloty na przestrzał). Wyloty boczne dwustronne dla wentylacji zabezpieczyć elementami 
zdejmowalnymi z siatki metolowej o oczkach 1 x 1 cm.  
Wierzch czapy kominowej należy pokryć blachą stalową powlekaną, która zabezpieczy czapę 
przed negatywnym działaniem czynników atmosferycznych.
Wokół komina, w miejscu jego przejścia przez połać dachu, trzeba założyć specjalne blaszane 
kołnierze. Mają one uniemożliwiać przedostawanie się wody opadowej do wnętrza budynku przez 
szczeliny wokół komina. Obróbki osadzić w trzonie kominowym 10-15 cm powyżej pokrycia 
dachowego. 
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Za kominem należy zainstalować tak zwany kozubek - element umożliwiający swobodny odpływ 
wody. 
Kominy należy wyprowadzić ponad dach na wysokość zgodnie z normą PN-B-10425.

   
Zadaszenie stref wejściowych do budynku świetlicy

        Zadaszenie strefy wejściowej (wejście główne do budynku świetlicy) stanowi lukarna głównej
        połaci dachu, wychodząca poza obrys bryły głównej budynku, wsparta na dwóch słupach
        żelbetowych [S1] o wymiarach 20x20cm obudowanych styropianem EPS 040 gr.12cm. Filary
        scalone są z bryłą budynku poprzez projektowane belki żelbetowe [B1, B2] wylewane z betonu
        C20/25 (B25).  Fronton zadaszenia należy wymurować na projektowanej belce żelbetowej [B2] z
        bloczków silikatowych gr. 18cm i ocieplić styropianem EPS 040  gr 14cm (licując z ociepleniem
        słupów). Uwypuklenia na frontonie wykonać za pomocą styropianu gr 4cm. Sufit zadaszenia
        na poziomie + 2,78 wykonać w formie sufitu podwieszanego zgodnie z opisem na rysunku
        (przekrój B-B).

Schody zewnętrzne
 Schody przy wejściu głównym z kostki brukowej dekoracyjnej, należny wykonać  zgodnie z
 rysunkiem nr 4A  (Przekrój B-B) 
 Pomiędzy ścianą  fundamentową budynku a spocznikiem schodów zewnętrznych należy
 zastosować formę dylatacji z min. 5-centymetrowej warstwy styropianu (styrodur) 
 W płycie wejściowej spocznika głównego należy wykonać gniazdo (160x60cm) o głębokości 
 ok .2,5cm na wycieraczkę z tworzywa. 

Wykończenie wewnętrzne

            a. Tynki
            - ściany - tynk cementowo - wapienny kat. III z gładzią gipsową
      

      b. Okładziny ścian wewnętrznych
       − ściany w toaletach umywalni, szatniach i pom. porządkowym wykończyć glazurą do wysokości
           2,20m, pozostałą część ściany pomalować farbami akrylowymi

            -  w korytarzu ściany do wysokości 1,50 m wykończyć tynkiem mozaikowym.

            c. Podłogi
Posadzki betonowe wykończone gresem antypoślizgowym

 d. Malowanie
  

 Ściany wewnętrzne malować farbami akrylowymi, sufity malować farbami emulsyjnymi.

 e. Parapety wewnętrzne 

Parapety wewnętrzne z płyty MDF gr. 3 cm oklinowanej.

f. Wejście na poddasze 

Schody strychowe składane 110x80cm z klapą wykończoną białą laminowaną płytą HDF 
docieploną warstwą styropianu. Schody strychowe posiadają drabinę 4 x składaną – drewniano-
metalową, boki bieżni wykonane z profilu stalowego, zabezpieczone galwanicznie,  stopnie z 
tarcicy sosnowej. Okucia - wykonane są ze stali zabezpieczonej galwanicznie przez cynkowanie z 
pasywną w barwie mosiądzu. Schody wyposażone w uszczelkę gumową co zapewnia szczelność 
całej konstrukcji.
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g. Kratki wentylacyjne 

Typowe, prostokątne, plastikowe lub stalowe

h. Wyposażenie łazienki dla niepełnosprawnych
      W wc należy zainstalować armaturę przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych (umywalka 

55 cm, wc na stelażu, lustro uchylne z kątowa regulacją, uchwyt do wc uchylny dł. 70-80 cm 
pomiędzy umywalką a wc oraz uchwyt ścienny kątowy przy wc). Stelaż wc należy obudować płytą 
GK typu H2, gr.1,25cm na ruszcie stalowym wg rozwiązań systemowych i wykończyć pytkami.

i. Wyposażenie szatni
Ławeczki o wymiarach dł: 270 cm, szer. 35 cm, wys. 45cm.
Ławka wykonana  z  profili stalowych zapewniających dużą wytrzymałość konstrukcji. Nogi ławki 
ze stałymi stopkami wykonane z tworzywa. Wszystkie elementy metalowe lakierowane proszkowo 
w kolorze aluminium.
Siedzisko ławki  z listew drewnianych z drewna iglastego, lakierowanych dwukrotnie lakierem 
bezbarwnym. 
Wieszaki naścienne w postaci listwy drewnianej 2,8 x 15 x 270cm z drewna iglastego 
lakierowanych dwukrotnie lakierem bezbarwnym. Na listwach zamontowane haczyki na ubrania ze 
stali patynowanej co 15cm. 

  j. Wyposażenie wc i umywalni
Pomieszczenia kabin wc wyposażone w miskę ustępową stojącą, kosz na śmieci z pedałem, 
szczotkę klozetową oraz  uchwyt na papier toaletowy.  Pisuary z ręcznym systemem spłukiwania. 
W przedsionkach wc i w umywalni umywalki z półpostumentem i baterią chromowaną, lustro 50 x 
100cm, dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz na zużyte ręczniki 
papierowe.
Kabiny natryskowe wydzielone, zamykane foliowymi przesłonami. Podłoże kabiny wykonane z 
płytek mozaikowych ze spadkiem w kierunku stalowej kratki odpływowej zlokalizowanej na środku 
kabiny. Na wejściu do każdej z kabin należy wykonać próg ograniczający wydostawanie się wody 
na pozostałą część posadzki umywalni.

k. Wyposażenie pomieszczenia porządkowego
Pomieszczenie należy wyposażyć w zlew gospodarczy, zawieszony na wysokości ok 50cm nad 
posadzką.

Wykończenie zewnętrzne
      a.  Tynki i okładziny
      -   cokół , komin –  płytki klinkierowe ( zgodnie z kolorystyka przedstawioną na rysunku elewacji) z
                                    wypełnieniem fugą wodooporną.
      -   ściany - tynk silikatowy barwiony w masie w kolorze zgodnym z kolorystyką zawartą na
                       rysunkach elewacji
        Do projektu dołączono wzornik kolorów z opisanymi elementami budynku i przyjętymi
        kolorami farb wg. wzornika Baumit
        Przed przystąpieniem do malowania należy na elewacji wykonać próby kolorów i
        wezwać projektanta w celu ich zaakceptowania.

- Wszelkie uwypuklenia elewacji ( wokód drzwi wejściowych , naczółek lukarny wejściowej)
   wykonać z dodatkowej warstwy styropianu gr 4cm
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    b.  Pokrycie dachu
       Projektuje się pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką ułożoną w łuskę w kolorze brąz 

np. KORAMIC brązowa angobowa. 
       Na dachu zaprojektowano okno włazowe oraz ławy i stopnie kominiarskie ocynkowane lub

malowane w kolorze dachu. Na krawędziach połaci dachowej należy zamontować płotki śnieżne.
Podbitka dachowa  z pvc lub drewniana w kolorze pokrycia dachu.
Podbitka ma wpływać korzystnie na wentylację połaci dachowej więc należy przewidzieć otwory
wentylacyjne (wlotowe) w postaci kratek z PVC  lub metalu. Wentylacja połaci dachowej powinna 
być wykonana zgodnie z normą DIN 4108/3 z zapewnieniem wartości dla powierzchni przekroju 
wlotu powietrza 0,02% wentylowanej powierzchni, min. 200 cm²/mb okapu. Odpowiednia 
cyrkulacja powietrza w obrębie kalenicy powinien mieć wielkość stanowiącą 0,05% powierzchni 
dachu. Właściwym rozwiązaniem jest zastosowanie taśm kalenicowych o dużej plastyczności, 
które z łatwością dopasowują się do każdego profilu pokrycia dachowego np. plisowaną taśmę 
kalenicową Roll-Fix.
Na dachu zaprojektowano instalacje odgromową wg. rysunku instalacji elektrycznej. 

c.  Obróbki blacharskie
Blacha stalowa powlekana w kolorze zbliżonym do koloru pokrycia dachu

 d. Rynny i rury spustowe
Należy stosować rynny Ø150 i rury spustowe Ø100 stalowe w kolorze wg. rysunku elewacji.

e. Parapety zewnętrzne
Projektuje się parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo na
kolor brąz

f. Balustrada na spoczniku wejściowym
Balustrady należy wykonać ze stali nierdzewnej RK50/50mm
Balustrady zestawiać potrójnie w odstępach poziomych 10 cm.  
 
g. Pochylnia dla osób niepełnosprawnych 
Konstrukcja pochylni:
Ławy fundamentowe - żelbetonowe wylewane z betonu B-15, zbrojone 4ø 12,

                              strzemiona ø 6 co 30 cm
Ściana fundamentowa, oporowa - grubości 25 cm z bloczków betonowych M-6 na

                                                        zaprawie cementowej m. 8.
Ściany powyżej terenu - grubości 25 cm z cegły klinkierowej spoinowanej na gotowej,

                                 specjalnej zaprawie cementowej, górna warstwę - rolka z cegły na rąb.
                                 Wzdłuż podjazdu wysunąć w górę min. 7 cm ponad poziom
                                 płaszczyzny ruchu,

      

Nawierzchnia pochylni: 
- kostka betonowa 6 cm

      - podsypka piaskowo - cementowa o proporcjach 4/1 gr.5cm
      - tłuczeń 25 cm
      - podsypka piaskowo – żwirowa 20 cm
      Spadek pochylni nie większy niż 8%. Szerokość płaszczyzny ruchu-1,20m.  
      Konstrukcja balustrady i pochwytów z rur stalowych ze stali nierdzewnej 50/50mm
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      Pochwyty obustronne na balustradzie na wysokości 75 i 90 cm od płaszczyzny ruchu
      należy osadzić tak, aby odstęp między nimi mieścił się w przedziale między 100 a 110 cm.
      Końcówki pochwytów należy wysunąć o min. 30 cm poza koniec pochylni i zakończyć w
      sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie.  

i.  Opaska wokół budynku świetlicy 
            Dookoła budynku opaska szer. 50- 70cm z grubego żwiru płukanego frakcji 32/63 mm gr. 20cm
            zakończona obrzeżem betonowym.; w opasce pod wylotami rur spustowych zastosować
            prefabrykowane betonowe kinety (profile kolebkowe) odprowadzające wody od budynku

 Wyposażenie obiektu w instalacje 
   

      Projektowany budynek wyposażony zostanie w następujące instalacje:
             – wodociągową – zimnej i ciepłej wody projektowanym przyłączem
             – kanalizacji sanitarnej 
             -  wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej
             - elektryczną
             - grzewczą (elektryczną)

5. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA
    Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, W SZCZEGÓLNOŚCI
    PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH.

  Projektowany budynek wyposażony będzie w urządzenia oraz rozwiązania techniczne
  zapewniające osobom niepełnosprawnym odpowiednie warunki dostępu do obiektu:

 a. Sanitariaty

W budynku jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno - sanitarnych zostało
             dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniu tym należy zastosować drzwi
             bez progów. W sanitariacie tym przewiduje się zainstalowanie odpowiednio przystosowanej miski
             ustępowej i umywalki oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z tych urządzeń osobom
             niepełnosprawnym
             Przestrzeń manewrowa przekracza wymagane 1,5x1,5. 
             Drzwi o minimalnych wymiarach w świetle ościeżnicy po 90x200cm.

b. Pochylnia 

Projektuje się pochylnie dla osób niepełnosprawnych o nachyleniu 8% i parametrach technicznych 
wg. opisu zawartego w części - wykończenie zewnętrzne budynku świetlicy 

       
       c. Miejsca postojowe

       Zaprojektowano 1 miejsca postojowe naziemne w bezpośrednim sąsiedztwie budynku.
       Miejsce postojowe o wymiarach 3,60 x5,00 m 

      6.  CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
6.1.Bilans mocy urządzeń elektrycznych stanowiących jego stałe wyposażenie
      budowlano -  instalacyjne
Moc zainstalowana.
- Oświetlenie pomieszczeń - 1,3kW
- Gniazda wtykowe ogólne - 1,0 kW
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- Ogrzewanie elektryczne - 15,0kW
- Wentylacja - 1.0kW
- Ciepła woda - 6,0kW
- Zaislanie urządzeń elektr. zewnętrznych (imprezy) - 24,0 kW
 razem Pi = 48,3 kW
Moc szczytowa
Ps = Pi * kj = 48,3*0,6= 29,0 kW
Moc szczytowa Ps = 29,0 kW nie przekroczy wartości
mocy przyłączeniowej Pmax = 32,0 kW określonej w warunkach przyłączenia wydanych przez 
TAURON Dystrybucja S.A. 

6.2. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych

6.2.1.Ściany zewnętrzne

OBLICZENIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA UWZGLĘDNIAJĄC WSPÓŁCZYNNIK OPORU 
CIEPLNEGO PRZEGRODY ORAZ POPRAWKI NA NIESZCZELNOŚĆ IZOLACJI I MOSTKI TERMICZNE

Dokumentacja projektowa zakłada ocieplenie ścian zewnętrznych wykonanych z bloczków
typu SILKA E24 gr. 24cm  metodą „bezspoinowa lekka mokra”  przy użyciu styropianu:
- EPS 80-036 FASADA  grubości 14cm  
- STYRODUR  (w części cokołowej) gr. 10cm 
  

Obliczenia izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych:

Założenia i dane wyjściowe:
- temperatura zewnętrzna dla III strefy klimatycznej  wg. PN-82/B-02403  tc=-20º
- temperatura w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi bez okryć
  zewnętrznych przyjęto ti=+20ºC
- opory cieplne powietrza wewnętrznego i zewnętrznego zgodnie z normą

Obliczenia zostały przeprowadzone dla ściany zewnętrznej z bloczków typu SILKA E24 
gr 24cm  z oknami  ocieplonej styropianem EPS 80-036 FASADA  gr. 14cm

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
Materiał Grubość [m]  λ [W/mxK]

Powietrze wewnętrzne - -

Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny 0,015  0,820

Bloczek wapienno – piaskowy Silka 0,24 0,530

Styropian EPS 80—036 (FS15) FASADA 0,14 0,036

Zaprawa klejowa 0,01 0,850

Tynk zewnętrzny silikatowy 0,01 0,800

Powietrze zewnętrzne - -

OBLICZENIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU CIEPLNEGO PRZEGRODY R=d/λ  [m2K/W]   gdzie:   
 d- grubość warstwy podawana [ m]  λ – współczynnik przewodności cieplnej [W/mxK]

WYZNACZENIE OPORU CIEPLNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH WARSTW PRZEGRODY
Materiał Obliczenia R [m2K/W]

Powietrze wewnętrzne R0 0,120

Tynk wewnetrzny cementowowo-wapienny R1=0,015/0,82 0,018
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Bloczek wapienno – piaskowy Silka R2=0,24/0,53 0,453

Styropian EPS 80—036 FASADA  R3=0,14/0,036 3,888

Zaprawa klejowa R4=0,01/0,85 0,012

Tynk  zewnetrzny silikatowy R5=0,1/0,8 0,013

Powietrze zewnętrzne R8 0,040

Opór przegrody Rp:         Rp=0,12+0,018+0,453+3,888+0,012+0,013+0,040=4,544m2K/W

    Opór całkowity   R=Rp+Rse+Rsi , gdzie: Rp – opór przegrody
                                                                          Rse – opór przyjmowania ciepła po stronie zew. przegrody
                                                                          Rsi -  opór przyjmowania ciepła po stronie wew. przegrody
        

             Rsi =0,13m2K/W - dla przepływu poziomego (dla ściany zewnętrznej) 
             Rse=0,04m2K/W - dla przepływu poziomego (dla ściany zewnętrznej) 

                            R=4,544+0,04+0,13=4,714m2K/W
 

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA   U=ΔU+Uo, gdzie: 
 ΔU - poprawka na mostek cieplny zależna od rodzaju przegród
Uo – wartość obliczeniowa współczynnika przenikania ciepła

                                    Uo=1/R=1/4,159= 0,21W/m2K
Poprawka wyrażająca wpływ mostków cieplnych  (ściany zew. z otw. okiennymi i drzwiowymi)

                                             ΔU= 0,05W/m2K                                         
Całkowita wartość współczynnika przenikania ciepła U:          U=0,21+ 0,05=0,26W/m2K
Wartość U = 0,26 W/(m²·K) jest mniejsza od Umax = 0,30W/(m²·K) ściana spełniać więc będzie
wymagania pod względem oszczędności ciepła.

6.2.2. Dach

   Dach – U=0,2W/m2K (wg. wytycznych producenta ROCWOOL  - MEGAROCK przy gr. ocieplenia
   30cm )

6.2.3. Drzwi zewnętrzne

      Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku zaprojektowano z profili aluminiowych 
      termoizolacyjnych z wypełnieniem szklanym.  Szyba – szkło bezpieczne U=1,0 W/m2K.

6.2.4. Przegrody przeźroczyste (okna)

      Stolarka okienna  PCV profil 5 komorowy z wkładem szybowym (zestawy 2-szybowe ze szkłem
      niskoemisyjnym) o współczynniku Ugmax= 1,1 W/m2K (zaleca się stosowanie stolarki o możliwie
      niskim współczynniku przenikania ciepła przez cały wyrób). 

6.3. Parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych
       oraz innych mających wpływ na gospodarkę energetyczną obiektu

      Przewidywana sprawność urządzenia grzewczego c.w.u. η=0,99 
      Przewidywana sprawność układu przygotowania c.w.u. η=0,90 
      

Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy grzewczej na potrzeby c.o. dla założonej temp. zewn.- 5 st.C
-8640 W – budynek ogrzewany okresowo

      Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy grzewczej na potrzeby c.w.u. -  6,0kW - okresowo
      Zasilanie wentylatorów – 0,15kW
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6.4. Wnioski
  Wymagania dotyczące oszczędności energii
  Budynek został zaprojektowany tak, aby ilość energii cieplnej potrzebnej do użytkowania

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem można było utrzymać na racjonalnym, niskim
poziomie. Przegrody budowlane zostały zaprojektowane w sposób zapewniający
wymagania określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
 usytuowanie z późn. zmianami.

 Na podstawie w/w danych stwierdza się, że  przyjęte w projekcie rozwiązania
 budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii A

     7.  DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY CHARAKTERYZUJĄCE
     JEJ WPŁYW NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
     ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM:

● Zapotrzebowanie w wodę i odprowadzanie ścieków

Woda doprowadzona z sieci wodociągowej gminnej na warunkach dysponenta sieci.
     Zapotrzebowanie wody:
     - do celów higieniczno-sanitarnych – 2m3/dobę

     Ścieki sanitarne w ilości 2m3/dobę odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej.
     Ścieki deszczowe czyste (z powierzchni dachów i terenów komunikacji pieszej)
     odprowadzane będą na teren działki (zielony). 
   

● Emisja zanieczyszczeń gazowych pyłowych i płynnych

   Budynek ze względu na rodzaj ogrzewania – elektryczne nie będzie powodowała emisji
  zanieczyszczeń zarówno gazowych jak i płynnych

● Odpady stałe

Na terenie projektowanej inwestycji wytwarzane będą odpady bytowo-gospodarcze gromadzone w 
pojemniku na tego typu śmieci i wywożone przez wyspecjalizowaną firmę na składowisko 
odpadów. Pojemnik na odpady znajduje się na terenie działki w miejscu oznaczonym na planie 
zagospodarowania działki.

● Emisja hałasu oraz wibracji

Projektowany budynek zespołu szatniowo - sanitarnego z projektowanym wyposażeniem i przy 
przewidzianym sposobie użytkowania nie będzie emitować szczególnych hałasów i wibracji 
wymagających dodatkowych środków zaradczych. 

● Wpływ budynku na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne

            Budynek z uwagi na małą wysokość nie powodują większego zacienienia otoczenia.
            Teren na którym projektowany jest obiekt porośnięty jest roślinnością niską i w granicy drzewami
            wysokimi – planowana inwestycja nie powoduje wycinki istniejących drzew i krzewów.
            Obiekt nie będzie wprowadzać szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce
            powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.
            Charakter projektowanej zabudowy pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
            działki poza powierzchnią zabudowy i utwardzonych dojść i dojazdów do budynku. 
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            Projektowana inwestycja nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia
użytkowników obiektów budowlanych i ich otoczenia.

             Ustalono, że obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza granice terenu inwestycji tj działki nr
            538,539

    8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
    8.1. Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji

   Powierzchnia zabudowy budynku          -    118,62 m2 
   Powierzchnia użytkowa budynku           -       95,42m2 
   Kubatura budynku                                  -     271,95m3
   Wysokość  budynku                               -         6,36m 
   Długość budynku                                   -        13,18m
   Szerokość budynku                                -         9,00m

  8.2. Odległość od obiektów sąsiadujących
Budynek sąsiaduje jedynie od strony południowo-zachodniej z budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym w odległości ok. 10,60m. 

8.3.Parametry pożarowe występujących substancji palnych
Nie występują 

8.4.Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego
Dla ZL - gęstość obciążenia ogniowego nie określa się.

8.5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i
       w poszczególnych pomieszczeniach 
Budynek  kwalifikuje się do kat. zagrożenia ludzi ZL III .
Budynek przeznaczony będzie dla maksymalnie 34 osób, nie będących jego stałymi 
użytkownikami :
- szatnia nr 1 - drużyna piłkarska składająca się z 11 zawodników + 3 zawodników rezerwowych

             - szatnia nr 2 - drużyna piłkarska składająca się z 11 zawodników + 3 zawodników rezerwowych
             - szatnia dla sędziów – 3 sędziów
             - toaleta męska – 2 mężczyzn
             - toaleta damska/dla niepełnosprawnych – 1 kobieta lub 1 osoba niepełnosprawna

8.6.Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.
   W projektowanym budynku oraz  w jego otoczeniu nie występuje zagrożenie wybuchu.

  8.7. Podział obiektu na strefy pożarowe
Budynek stanowi jedną strefę pożarową.
Powierzchnia strefy pożarowej: 102,34m2 
Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla obiektów ZL III o jednej kondygnacji naziemnej 
wynosi 10 000m2. 

   8.8.Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień
         rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych; 
           

       Dla projektowanego budynku klasę odporności ogniowej nie określa się ze względu na kubaturę
       brutto budynku wynoszącą 531m3.
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Wszystkie elementy budynku muszą spełnić wymóg „nierozprzestrzeniające ogień”
 (NRO) jeżeli chodzi o klasyfikację w zakresie rozprzestrzenianie ognia.

            

8.9.  Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz
  przeszkodowe 

      Ewakuacja ze wszystkich pomieszczeń budynku odbywać się będzie poprzez korytarz i dalej na
      zewnątrz budynku. Drzwi do pomieszczeń na pobyt ludzi (drzwi ewakuacyjne) posiadają
      szerokość w świetle nie mniejszą niż 90 cm i wysokość 2 m oraz nie posiadają progów. 

         Maksymalne długości przejść w pomieszczeniach budynku wynoszą ok. 12 m, przy dopuszczalnej
         długości 40 m .
         W budynku świetlicy projektuje się wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego – zgodnie z częścią
         elektryczną projektu. 

8.10.Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w
   szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
   odgromowej; 

   - Budynek  należy chronić przed skutkami wyładowań atmosferycznych zgodnie z
     przepisami Polskiej Normy dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych.
     Instalacja odgromowa budynku świetlicy wg projektu instalacji elektrycznej.
   - Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne
     izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być
     stosowane tylko na zewnątrz ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie
     ognia,
   - Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej
     i grzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie
     ognia
    

8.11.Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań
        wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w
        szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej,
        dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej
        przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do
        potrzeb ekip ratowniczych; 
Budynek wyposażony w ppoż. wyłącznik prądu zlokalizowany w korytarzu.
Budynek należy wyposażyć w gaśnice proszkowe ABC – 2kg (lub 3dm3) na 100m2 powierzchni 
strefy pożarowej. 

     Miejsca usytuowania gaśnic oznakować odpowiednimi tablicami.
     Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone:
     1) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:
     a) przy wejściach do budynków,
     b) na korytarzach,
     c) przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz;
     2) w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła
        (piece, grzejniki);

Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki:
     - odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do
       najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m;
     - do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.
     Drogi i wyjścia ewakuacyjne oraz miejsca usytuowania podręcznego sprzętu gaśniczego i
     głównego wyłącznika pożarowego prądu należy oznakować znakami bezpieczeństwa i
     pożarowymi. 
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8.12. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru; 

         Przewiduje się pobór wody do zewnętrznego gaszenia pożaru z istniejącego hydrantu DN80 o
         wydajności 10l/sek.
         Odległość budynku do  istniejącego hydrantu wynosi 28m.
         Nie projektuje się dodatkowego hydrantu zewnętrznego, gdyż odległość od projektowanego
         do najdalej usytuowanej części  budynku nie przekracza dopuszczalnej odległości 75m. 

         
8.13.Drogi pożarowe.
Droga p.poż nie jest wymagana.  Układ komunikacyjny działki i dróg umożliwia dojazd pojazdów 
ratowniczych do budynku.

 
      9. UWAGI KOŃCOWE

Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich 
rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i 
zasad sztuki budowlanej.
Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub 
powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z 
konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a także z 
projektantem i za jego zgodą.
Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 
z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i sztuką budowlaną.
Wymienione w dokumentacji nazwy wyrobów/produktów wskazujące na konkretnego producenta są 
wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować jako 
zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one wykonawcy. Wykonawca może zaoferować
wyroby/produkty równoważne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655). 
                                                                                                        

                                                                                                             OPRACOWANIE:
                                                   

                                                                                            mgr inż. arch. Katarzyna Kończyło-Widera
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