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Część rysunkowa: 
Nr rys. treść rysunku skala 

A/1 Rzut parteru  1:100 
A/2 Rzut piwnic 1:100 
A/3 Rzut I piętra 1:100 
A/4 Rzut Poddasza 1:100 
A/5 Rzut dachu 1:100 
A/6 Przekrój A-A 1:100 
A/7 Przekrój B-B 1:100 
A/7a Przekrój C-C i D-D 1:100 
A/8 Elewacje 1:100 
A/9 Zestawienie stolarki  1:100 
A/10 Zestawienie przegród szklanych 1:200 
A/11 Detal izolacji fundamentów i posadzki 1:10 
A/12 Detal ściany zewnętrznej 1:10 
A/13 Detal montażu stolarki 1:10 
A/14 Detal montażu rur spustowych 1:10 
A/15 Detal ścianki attykowej 1:10 
A/16 Detal mocowania klapy dymowej 1:20 
A/17 Detal sufitu podwieszanego 1:5 
A/18 Detal dylatacji ścian 1:10 
A/19 Detal wykończenia wnętrz 1:20 
A/20 Detal osłony grzejnikowej 1:10 
A/21 Detal podłogi sportowej 1:20 
A/22 Wyposażenie pomieszczenia WC 1:20 
A/23 Detal windy 1:5 
A/24 Detal daszków nad wejściem 1:10 
A/25 Detal balustrady 1:5 
A/26 Kolorystyka sali sportowej 1:100 
A/27 Detal żaluzji elewacyjnych 1:5 
A/28 Detal ścianek działowych 1:5 

 
 

Ilekroć w niniejszej dokumentacji projektowej w opisie jest mowa o materiałach lub urządzeniach 
itp. z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że 
wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia i nazwy własne materiałów i 
produktów służą wyłączenie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny 
spełniać te produkty.  
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I. Podstawa opracowania 
1. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego 
2. Ekspertyza pożarowa istniejącego budynku. 
3. Ustalenia z inwestorem 
4. Warunki medialne 
5. Warunki techniczne 
6. Aktualnie obowiązujące normy i przepisy 
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia  

2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(t. j. Dz. U. z 2015 r, poz. 1422). 

9. Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych – ITB 
10. PN-B-02852: 2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości 

obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. 
11. Wytyczne projektowania oświetlenia awaryjnego – SITP WP – 01:2006 
12. Projektowanie i kontrola oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych i oświetlenia 

bezpieczeństwa – Wacław Cholewa – Poradnik 
13. PN - 92/N - 012561 „Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.” 
14. PN - 92/N - 012562 „Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.” 
15. PN-N-01256-4 „Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.” 
16. PN-N-01256-5 „Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa 

na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.” 
17. PN–86/E-05003/01 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 

ogólne.” 
18. PN – IEC 61024-1-1:2001. „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.” 
19. PN-EN 671-1: 1999 „Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty 

wewnętrzne z wężem półsztywnym.” 
20. PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 

 
UWAGA:  
1. Projekt nie zawiera opracowań warsztatowych. Wszystkie opracowania warsztatowe 
 leżą po stronie wykonawcy. 
2. Projekt należy rozpatrywać kompleksowo we wszystkich branżach. 
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II. Dane ogólne 
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy Zespołu Szkół w Bolechowie - Szkoła w 
Murowanej Goślinie na działkach nr 266/36, 266/36, 266/39, 277/5, 277/8 w miejscowości 
Murowana Goślina. Przedmiot opracowania obejmuje remont i przebudowę istniejącego 
budynku szkoły z 1897r. oraz rozbudowę istniejącego budynku o część dydaktyczną z salą 
sportową. Istniejący obiekt to budynek podpiwniczony trzykondygnacyjny z poddaszem 
użytkowym. Zaprojektowany budynek to obiekt dwukondygnacyjny, częściowo 
podpiwniczony, z dachem płaskim. 

 III. Projektowane obiekty 1. Rozwiązania projektowe  
Projektuje się rozbudowę szkoły w Murowanej Goślinie. Projektowany obiekt to 
budynek piętrowy, częściowo podpiwniczony. W budynku zlokalizowano 4 sale 
dydaktyczne, pracownie gastronomiczną, szatnie, pomieszczenia administracyjne, salę 
sportową wraz z zapleczem, pomieszczenia sanitarne oraz techniczne. W istniejącym 
budynku przewidziano 6 sal dydaktycznych, pomieszczenia sanitarne, biurowe oraz 
pracownię hotelarską. Budynki zaprojektowano bez barier architektonicznych a 
wszystkie pomieszczenia w budynku zostały przystosowane do poruszania się po nich 
przez osoby niepełnosprawne.  

2. Program funkcjonalno-użytkowy 
Program funkcjonalno – użytkowy zrealizowano w oparciu o odrębne wydzielone 
przestrzennie i komunikacyjnie strefy: 
- Powierzchnia dydaktyczna 
- Powierzchnia administracyjna 
- Powierzchnia pomocnicza 
- Powierzchnia przeznaczona do zajęć wychowania fizycznego wraz z zapleczem. 
 

3. Wytyczne szczegółowe pomieszczeń 
3.1. Sale zajęciowe  podłoga – wykładzina obiektowa z wywinięciem na ścianę,  ściany - malowane + odboje o szer. min. 30cm na wys. 90cm od posadzki,  w oknach rolety pionowe,  oświetlenie jarzeniowe (szczegółowe rozwiązania wg branży elektrycznej), 
3.2. Ciągi komunikacyjne  podłoga - wykładzina obiektowa z wywinięciem na ścianę (w przedsionkach 

płytki gres),  ściany - malowane + odboje o szer. min. 30cm na wys. 90cm od posadzki,  oświetlenie jarzeniowe (szczegółowe rozwiązania wg branży elektrycznej),  sufity podwieszone systemowe akustyczne, 
3.3. Pomieszczenia sanitarne  podłoga – płytki gres,  ściany - glazura na całą wysokość pomieszczenia   oświetlenie jarzeniowe (szczegółowe rozwiązania wg branży elektrycznej),  poziomy i piony instalacyjne kryte,  zawory odcinające pod płytkami glazury (kryte, płytka glazury mocowana w 

ramce metalowej zamontowanej przy pomocy magnesu), 
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3.4. Sala sportowa,  podłoga – parkiet sportowy – należy wykonać na systemie składającym się z: 
Amortyzatorów elastycznych neoprenowych gr. 15mm, Legarów dolnych z 
drewna iglastego gr. 23mm, szer. 50mm, Legarów górnych z drewna iglastego gr. 
23mm, szer. 50mm, Sportowa deska z litego drewna gr. 22 mm - wykonana z 
drewna Hevea deska o wym. 129x1830mm.  ściany - malowane farbą emulsyjną w kolorach pastelowych, do wys. 3m 
wszystkie narożniki należy zabezpieczyć systemowym materacem 
antykontuzyjnym  w oknach rolety pionowe,  oświetlenie jarzeniowe, 

3.5. Pomieszczenia magazynowe, techniczne, gospodarcze  podłoga - gres,  pomieszczenie dla sprzątaczki - zlew, fartuch z glazury przy zlewie do wysokości 
150 cm,  oświetlenie jarzeniowe. 

3.6. Pomieszczenie kotłowni  podłoga – płytki gres,  ściany - malowane farbą olejną matową zmywalną do wys. 2,0m powyżej 
malowane farbą emulsyjną,  oświetlenie jarzeniowe, 

 
IV. Wielkości liczbowe 1. Zestawienie powierzchni w obiekcie: 

Uwaga powierzchnie liczone wg PN-70/B-02365: 
 
Piwnica: 

Nr Pomieszczenie Posadzka Powierzchnia 
[m2] 

P1 Klatka schodowa gres 27,97 
suma: 27,97 

I1 WC damskie gres 14,86 
I2 WC męskie gres 14,91 
I3 Magazyn gres 2,17 
I4 Korytarz gres 26,09 
I5 Magazyn gres 5,48 
I6 Magazyn gres 10,54 
I7 Magazyn gres 7,46 
I8 Magazyn gres 12,92 
I9 Magazyn gres 23,10 
I10 Kotlownia (istn.) gres 24,30 
I11 Szatnie gres 71,30 

suma: 213,13 
Razem: 241,10 
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Parter: 
Nr Pomieszczenie Posadzka Powierzchnia 

[m2] 
P101 Gabinet Wicedyrektora wyk. obiekt. 15,82 
P102 Gabinet Dyrektora wyk. obiekt. 22,12 
P103 Sekretariat wyk. obiekt. 25,99 
P104 WC nauczycieli M gres 3,45 
P105 WC nauczycieli D gres 3,45 
P106 Aneks kuchenny gres 4,49 
P107 Klatka schodowa gres 46,15 
P108 Portiernia wyk. obiekt. 6,32 
P109 Przedsionek gres 8,76 
P110 Hol i komunikacja wyk. obiekt. 228,66 
P111 Szatnia z WC gres 7,72 
P112 Magazyn gres 3,96 
P113 Przygotowalnia gres 3,79 
P114 Komunikacja gres 8,35 
P115 Zmywalnia gres 5,84 
P116 Pracownia Gastronom. gres 54,97 
P117 WC męskie gres 11,29 
P118 WC damskie gres 11,29 
P119 Świetlica wyk. obiekt. 72,87 
P120 Sala bankietowa wyk. obiekt. 35,29 
P121 WC niepełnosprawnych gres 5,24 
P122 Kotłownia gres 14,46 
P123 Szatnia nauczycieli WF wyk. obiekt. 11,89 
P124 Łazienka z WC gres 5,02 
P125 Magazyn sprzętu wyk. obiekt. 10,19 
P126 Przedsionek gres 3,89 
P127 Szatnia męska wyk. obiekt. 13,71 
P128 Węzeł sanitarny gres 14,47 
P129 Szatnia męska wyk. obiekt. 13,71 
P130 WC gres 6,24 
P131 Szatnia damska wyk. obiekt. 13,52 
P132 WC gres 6,24 
P133 Węzeł sanitarny gres 13,60 
P134 Szatnia damska wyk. obiekt. 13,52 
P135 Klatka schodowa gres 9,74 
P136 Magazyn krzeseł gres 5,93 
P137 Sala sportowa sportowa 589,16 

suma: 1331,11 
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Nr Pomieszczenie Posadzka Powierzchnia 
[m2] 

I101 WC męskie gres 4,85 
I102 WC nps gres 5,39 
I103 WC damskie gres 10,99 
I104 Komunikacja wyk. obiekt. 25,67 
I105 Sala dydaktyczna wyk. obiekt. 51,36 
I106 Komunikacja gres 51,44 
I107 Sala dydaktyczna wyk. obiekt. 51,66 
I108 Sala dydaktyczna wyk. obiekt. 51,68 

suma: 254,93 
Razem: 1586,04 

 
I Piętro: 

Nr Pomieszczenie Posadzka Powierzchnia 
[m2] 

P201 Pokój nauczycielski wyk. obiekt. 70,63 
P202 WC nauczycieli M gres 3,45 
P203 WC nauczycieli D gres 3,45 
P204 Klatka schodowa gres 46,15 
P205 Pom. Porządkowe gres 3,46 
P206 Magazyn / aneks kuch. gres 8,93 
P207 Hol i komunikacja wyk. obiekt. 131,19 
P208 Biblioteka wyk. obiekt. 31,05 
P209 Czytelnia wyk. obiekt. 50,53 
P210 Sala językowa wyk. obiekt. 54,08 
P211 Sala językowa wyk. obiekt. 54,08 
P212 Sala komputerowa wyk. obiekt. 61,42 
P213 Komunikacja wyk. obiekt. 67,48 
P214 Mag. komp./serwer wyk. obiekt. 10,89 
P215 Sala komputerowa wyk. obiekt. 55,47 
P216 WC damskie gres 15,12 
P217 WC niepełnosprawnych gres 8,03 
P218 WC męskie gres 18,30 
P219 Siłownia wyk. obiekt. 54,74 
P220 Klatka schodowa gres 18,93 

suma: 767,38 
I201 WC męskie gres 4,85 
I202 WC nps gres 5,39 
I203 WC damskie gres 10,99 
I204 Komunikacja wyk. obiekt. 25,67 
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Nr Pomieszczenie Posadzka Powierzchnia 
[m2] 

I205 Sala dydaktyczna wyk. obiekt. 51,44 
I206 Klatka schodowa gres 35,06 
I207 Gab. Kierown. Praktyk wyk. obiekt. 14,80 
I208 Sala dydaktyczna wyk. obiekt. 51,62 
I209 Sala dydaktyczna wyk. obiekt. 51,89 

suma: 253,60 
Razem: 1025,77 

 
II Piętro: 

Nr Pomieszczenie Posadzka Pow. podłogi Pow. użytk. 
[m2] [m2] 

I300 Magazyn wyk. obiekt. 45,31 39,10 
I301 Składnica akt wyk. obiekt. 20,09 18,67 
I302 Gab. Psych. / Pedagog wyk. obiekt. 19,96 19,96 
I303 Magazyn wyk. obiekt. 4,52 2,19 
I304 WC damskie gres 7,64 7,64 
I305 WC męskie gres 10,22 10,22 
I306 Klatka schodowa gres 35,55 35,55 
I307 Recepcja wyk. obiekt. 23,84 22,91 
I308 Pokój dydaktyczny wyk. obiekt. 23,63 20,69 
I309 Łazienka gres 11,59 11,59 
I310 Magazyn wyk. obiekt. 20,18 18,60 

suma: 222,53 207,12 
 

2. Parametry techniczne 
  Wielkość 

Lp. Wyszczególnienie Bud. Istniejący Bud. projektowany 
1 Długość budynku  24,09m 62,70m 
2 Szerokość budynku 13,05m 31,74m 
3 Liczba pomieszczeń 38 58 
4 Wysokość kondygnacji w świetle 3,00-3,35m 3,00m 
5 Ilość klatek schodowych 1 2 
6 Ilość wind 1* 1 
7 Powierzchnia użytkowa 944,19m2 2 126,46m2 

3 070,65m2 
8 Powierzchnia zabudowy 325,80m2 1479,36m2 

1 805,16m2 
9 Kubatura 2 836,08m3 8 652,11m3 

11 488,19m3 
* - winda w projektowanym budynku obsługująca istniejąca szkołę, na poddasze 

dostęp za pomocą schodołazu.  
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V. Rozwiązania materiałowe 
1. Elementy konstrukcyjne - Fundamenty – projektowane fundamenty żelbetowe, wg Projektu konstrukcyjnego, - Ściany projektowane z bloczków wapienno-piaskowych drążonych o wymiarach 

330x240x198mm klasy 20MPa, charakteryzujących się współczynnikiem 
przewodzenia ciepła λ=0,53W/mK, współczynnikiem izolacyjności akustycznej RA1R= 
52dB  na zaprawie systemowej cienkowarstwowej, grubość ściany 24cm, - Ścianki działowe – projektuje się ścianki działowe lekkie z płyt GK na stelażu 
systemowym o grubości od 12 do 15cm Szkielet nośny ścian działowych składa się z 
profili ryflowanych stalowych zimnogiętych o podwyższonej sztywności: pionowych 
słupków Profil CW 75/100 wstawianych w profile poziome Profil UW 75/100 w 
rozstawie co 600 mm. Kształtowniki obwodowe mocowane są do konstrukcji budynku 
łącznikami mechanicznymi w max rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z 
elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje się taśmę uszczelniającą z polietylenu 
spienionego o min. grubości 3 mm i szerokości 95 mm. Taśma na całym obwodzie 
ściany, tj. wzdłuż profili obwodowych. Do izolacji ścian zaleca się stosowanie płyt z 
wełny mineralnej typu Aku-Płyta o grubości równej grubości profili. Ścianki działowe 
między kabinami w WC oraz prysznicami systemowe giszetowe z paneli HPL, - Strop oraz stropodach - gęstożebrowy o grubości od 24 do 31cm, - Konstrukcja dachu nad salą - z drewna klejonego. 

2. Przewody wentylacyjne We wszystkich pomieszczeniach wskazanych na rzucie zaprojektowano 
wentylację grawitacyjną - w oknach zaprojektowano nawiewniki higrosterowalne, 
kanały wywiewne - systemowe. W celu zapewnienia odpowiedniej ilości wymian 
powietrza w każdym pomieszczeniu projektuje się rekuperatory ścienne - szczegóły 
wg branży sanitarnej. W pozostałych pomieszczeniach wentylacja mechaniczna - 
szczegóły wg branży sanitarnej. 

3. Okna i drzwi - Stolarka okienna - indywidualna, aluminiowa oraz z PCV na profilach 5-komorowych; 
stolarka szklona szybami zespolonymi potrójnymi o współczynniku przenikania ciepła 
dla całego okna U≤0,8 W/m2W; g < 0,31, okna z systemowym mechanizmem do 
otwierania i zamykania skrzydeł okiennych; Stolarkę okienną i drzwiową należy 
montować w warstwie izolacji termicznej za pomocą wsporników bocznych, styk 
okna z izolacją należy uszczelnić za pomocą taśm uszczelniających rozprężnych 
charakteryzujących się współczynnikiem przepuszczalności spoiny a=0,1m3/daPa, 
gęstością 70-80 kg/m3, szerokość taśmy należy dobrać w zależności od szerokości 
szczeliny wg wytycznych producenta. - Fasady szklano – aluminiowe, profile ciepłe wg systemu producenta, szyba zespolona 
6HT-Tg10Kr-4H-Tg10Kr-6HT lub inna o podobnych parametrach, U<0,8 W/m2K, - Parapety – od wewnątrz konglomerat o gr. 30mm z wyoblonymi narożnikami 
zewnętrznymi zachodzącymi poza  lico ściany na 4cm, od zewnątrz – blacha 
tytanowo-cynkowa 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna - drzwi wejściowe i fasady z profili aluminiowych  
o wysokiej izolacyjności termicznej  tzw. profil ciepły (Umax = 0,8W/m2K) 
przeszklone szybami zespolonymi o klasie o odporności P2A; drzwi wyposażone  
w zamek bębenkowy i 2 zamki na wkładki patentowe, samozamykacz z funkcją stop, 
pochwyt dwustronny z rury stalowej zaokrąglony oraz kopniak w ramie skrzydła 
drzwiowego; 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna - ościeżnice metalowe obejmujące regulowane  
z wyoblonymi narożnikami zewnętrznymi wyposażone w 3 zawiasy; 
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Skrzydła drzwiowe z płyty wiórowo-otworowej. Rama skrzydła z drewna iglastego 
dodatkowo obłożonej obustronnie płytą HDF. Skrzydła drzwiowe wykończono 
okleiną HDF przeznaczone do budynków użyteczności publicznej (szkoła) z 3 
zawiasami czopowymi wkręcanymi (srebrne). Klamki z wyoblonymi krawędziami 
proste z oddzielnym szyldem na zamek patentowy lub blokadę łazienkową w 
kolorystyce chrom mat. Wszystkie drzwi do pomieszczeń dydaktycznych wyposażyć 
w jeden zamek patentowy. Drzwi do WC wyposażyć w blokadę łazienkową i 
podcięcie wentylacyjne. Do drzwi otwieranych na ściany przewidzieć odbojnice 
ścienne lub podłogowe. - Szklenie we wszystkich drzwiach w obiekcie wykonać ze szkła bezpiecznego. - Drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach mokrych aluminiowe, pozostałe drzwi z płyty 
MDF wzmacniane - wg zestawienia stolarki - Drzwi do pomieszczeń technicznych o odporności ogniowej wskazanej na rzucie. - Ścianki szklane wykonać jako aluminiowe. 
Stolarkę aluminiową oraz ścianki aluminiowe wykonać z tzw. ciepłych profili. 
 

VI. Izolacje 
1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 1.1. Hydroizolacja pionowa ścian fundamentowych - typu ciężkiego ścian: 

bitumiczny środek gruntujący pod cienko- i grubowarstwowe (charakteryzujący się 
następującymi parametrami: bazą materiałową jest emulsja bitumiczna, gęstość 
1,0kg/dm3, całkowity czas wyschnięcia 24h, temperatura obróbki od +5ºC do +30ºC,  
dodatkowo 5mm izolacja wodochronna bitumiczna grubowarstwowa 
wysokociśnieniowa (charakteryzująca się następującymi parametrami: Baza 
materiałowa – emulsja bitumiczno-kauczukowa, gęstość 0,75kg/dm3, wartość pH – 9, 
odporność na temperaturę od -20ºC do +80ºC, temperatura obróbki od +5ºC do +30ºC, 
wydłużenie przy zerwaniu ok. 200%, wodoszczelność wg DIN 52123 – 1mm; 0,75 
bar, szczelna, czas schnięcia 3dni, a ponadto izolacja przeciwwodna z płyty 
drenażowo-ochronnej o wym. 1,2x0,8m gr. 20mm. Warstwa izolacji powinna zostać 
wykonana w systemie jednego producenta.  
– hydroizolacja pozioma podłóg na gruncie – pod wylewką betonową wykonać 
warstwę rozdzielającą – 2x papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej 
o wytrzymałości na rozciąganiu w kier. podłużnym min. 600N/50mm, 
wodoszczelności > 10kPa, 5mm warstwę izolacji bitumicznej grubowarstwowej 
(charakteryzująca się następującymi parametrami bazą materiałową jest emulsja 
bitumiczno-kauczukowa, gęstość 1,15kg/dm3, całkowity czas wyschnięcia 2 dni, 
odporność na temperaturę od -20ºC do +80ºC, warstwę gruntującą (charakteryzujący 
się następującymi parametrami: bazą materiałową jest emulsja bitumiczna, gęstość 
1,0kg/dm3, całkowity czas wyschnięcia 24h, temperatura obróbki od +5ºC do +30ºC. 
Całość wykonać zgodnie z systemem podanym przez producenta.  
1.2. Hydroizolacja pozioma posadzki w pomieszczeniach „mokrych” - 2x papa 
termozgrzewalna, zgrzewana gr.>0,18mm, na osnowie z włókniny poliestrowej o 
wytrzymałości na rozciąganiu w kier. podłużnym min. 400N/50mm, wodoszczelności 
> 10kPa, wywinięta na ściany do wys. 10cm, mocowana obwodowo listwą; układane 
zgodnie z technologią producenta - patrz przegrody poziome.  
1.3. Hydroizolacja pozioma stropodachu - projektuje się za pomocą membrany PCV 
o gr. 1,5mm przyklejanej za pomocą systemowego kleju do izolacji termicznej. Pod 
izolacją termiczna należy wykonać warstwę folii paroizolacyjnej PE 0,2mm. 
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1.4. Zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych - elementy drewniane 
zabezpieczyć przeciwko siniźnie i innym grzybom oraz pleśnią poprzez trzykrotne 
pokrycie preparatem zabezpieczającym np. Altaxin Q woskowym lub równoważnym. 
Dopuszcza się zabezpieczenie konstrukcji drewnianej środkami podanymi przez 
producenta konstrukcji. 

2. Izolacje termiczne  Wszystkie zewnętrzne ściany fundamentowe budynku zostaną ocieplone pionową 
izolacją termiczną. Izolacja umieszczona zostanie na zewnątrz (wg. opisu poniżej) 
zewnętrznej ściany konstrukcyjnej. Płyty styropianu zostaną przyklejone do izolacji 
przeciwwilgociowej bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym. Izolacje 
zewnętrzne ścian fundamentowych budynku stanowić będą płyty ze styropianu 
ekstrudowanego klasy XPS 30 gr. 10,0 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ < 
0,036W/mK umieszczonego po zewnętrznej stronie ściany od poziomu wierzchu ław 
fundamentowych do poziomu posadzki parteru łącząc się w sposób ciągły z izolacją 
termiczną ścian budynku. W części nadziemnej ocieplenie zostanie otynkowany 
tynkarską zaprawą zbrojącą z tynku cementowego zatartą na gładko (na siatce  
z włókna szklanego) – w systemie dociepleń metodą lekką mokrą. 

2.1. Izolacja termiczna posadzki na gruncie 
Izolacja termiczna przy zastosowaniach w konstrukcji podłogi na gruncie musi 
charakteryzować się 
przede wszystkim: 
− wysoką wytrzymałością na naprężenia wywołane obciążeniami użytkowymi  
i własnymi układu; 
− odpowiednimi właściwościami termicznymi; 
− stabilnością wymiarów. 
W projekcie zastosowano układ posadzki na gruncie z ułożeniem izolacji termicznej 
na warstwie wyrównawczej z chudego betonu i hydroizolacji. Zaprojektowano płyty 
styropianowe o dużej wytrzymałości z polistyrenu ekstradowanego klasy XPS 30 o 
współczynniku przewodzenia ciepła λ < 0,036W/mK. 
2.2. Izolacja termiczna ścian fundamentowych 
Zaprojektowano płyty styropianowe o dużej wytrzymałości z polistyrenu 
ekstradowanego klasy XPS 30, λ<0,036 W/mK, grubości 10cm. 
2.3. Izolacja termiczna ścian nadziemnych 
Ściany nadziemne ocieplone płytami styropianowymi o λ=0,031W/mK o gr. 15cm, w 
miejscu wydzielanie pożarowego oraz pasów międzykondygnacyjnych ściany ocieplić 
za pomocą wełny mineralnej o max. λ=0,036 W/mK o grubości 15cm. Ocieplenia 
elewacji należy wykonać na podstawie systemu posiadającego aprobatę techniczną.  
2.3. Izolacja termiczna stropodachu - Stropodach ocieplić płytami izolacyjnymi PIR o gr. 20cm o λ=0,022W/mK,  

o nasiąkliwości < 3,0kg/m2, wytrzymałości na ściskanie > 150kPa, układany na warstwie 
wyrównawczej oraz spadkowej ze styropianu EPS 100 o λ=0,037W/mK. 

3. Dylatacje i uszczelnienia Z uwagi na konieczność zachowania szczelności konstrukcji należy zastosować systemowe 
dylatacje konstrukcji uniemożliwiające przenikanie wody do wnętrza budynku i pod 
budynek. W projektowanym budynku przewidziano zastosowanie taśm dylatacyjnych oraz 
uszczelnień, które należy wykonać w oparciu o systemowe rozwiązania. W sposób 
szczelny zostaną wykonane miejsca połączeń elementów konstrukcji – styki liniowe 
konstrukcji ścian fundamentowych, podwalin i stóp fundamentowych z innymi elementami 
konstrukcyjnymi. Także ewentualne dylatacje robocze muszą być zabezpieczone z dużą 
starannością pod względem szczelności. Przewiduje się wieloetapowe działania przy 
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wykonywaniu dylatacji i uszczelnień na etapie stanu surowego oraz na etapie stanu 
wykończeniowego: 
1. Mocowanie taśm uszczelniających powierzchniowych (klejonych zewnętrznie do 
powierzchni betonowych) w momencie, kiedy powierzchnie są już odpowiednio 
przygotowane do położenia taśmy, a nie będzie już występować ryzyko uszkodzenia ich 
przy pracach towarzyszących. 
2. Wykonanie uszczelnień powierzchniowych – samodzielnych lub towarzyszących ww. 
taśmom dopiero w trakcie robót stanu wykończeniowego budynku (o ile wcześniej nie 
zajdzie konieczność wykonania uszczelnień z uwagi na ograniczenie dostępu do 
uszczelnianych miejsc). 
Rodzaje dylatacji i uszczelnień. 
W konstrukcjach betonowych i żelbetowych budynku powinny być wykonane szczeliny: 
dylatacyjne i izolacyjne. 
− Szczeliny dylatacyjne występują w miejscach pełnych dylatacji konstrukcji budynku, 
oraz w miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu 
rozszerzalności cieplnej i pęcznienia materiałów. 
− Szczeliny izolacyjne stosowane dla oddzielenia elementów konstrukcji budynku. 
Występują one także w miejscach styków różnej konstrukcji. Szczeliny izolacyjne należy 
wykonać zgodnie z PN. W konstrukcjach płyt żelbetowych podłóg powinny być wykonane 
dodatkowo szczeliny przeciwskurczowe: 
− Szczeliny przeciwskurczowe wykonywane w podkładzie betonowym jako nacięcia o 
głębokości równej 1/3 ÷ ½ grubości płyt żelbetowych powinny być wykonane zgodnie z 
PN (z uwzględnieniem zbrojenia). 
Wszystkie szczeliny posadzek: dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe należy 
wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
4. Zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów konstrukcyjnych  Wszystkie elementy konstrukcyjne należy zabezpieczyć przeciw działaniu ognia  

w taki sposób aby otrzymać odporność ogniową poszczególnych elementów wg poniższej 
tabeli: 

Budynek 
Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

główna  
konstrukcja 

nośna 
konstrukcja 

dachu strop ściana  
zewnętrzna 

ściana  
wewnętrzna 

przekrycie  
dachu 

Projektowany R 30 - REI30 EI 30 - - 
Istniejący R 120 R30 REI60 EI 60 EI30 RE30 

 
VII. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie gzymsów, okapów, dachów, daszków, kominów, dylatacyjne, wszystkich 
elementów wystających oraz narażonych na warunki atmosferyczne, itp. Wykonać z blachy tytan-
cynk o gr. 0,7mm. 

VIII. Mostki termiczne 
Rozwiązania mostków termicznych w newralgicznych miejscach: 
 Połączenie fundamentów z posadzką - w miejscu styku posadzki na gruncie ze ścianką 

fundamentową projektuje się wykonanie wydzielenia termicznego za pomocą 
pustaków izolacyjnych charakteryzujących się wytrzymałością na ściskanie ≥ 20 MPa, 
współczynnikiem przewodzenia ciepła λpion ≤ 0,33W/mK, λpoz ≤ 0,14W/mK,   np. 
Isomur 24 lub równoważny na wszystkich ścianach stykających się z podłożem 
gruntowym. W efekcie powoduje to zamknięcie pasa izolacji „ocieplenie ściany 
zewnętrznej-ocieplenie posadzki” i termiczne „odcięcie” budynku od gruntu. Pozwala 
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to bardzo skutecznie na zlikwidowanie występującego w tej strefie znacznego mostka 
cieplnego w kierunku pionowym.   Łączniki izolacji termicznej - na ścianach zewnętrznych w miejscu połączenia płyt 
pianki poliuretanowej PIR ze sobą zastosować wypełnienie z pianki poliuretanowej, 
płyty mocować do ściany za pomocą łączników grzybkowych „ciepłych” w ilości min. 
4szt./m2. Warstwę płyt z pianki poliuretanowej osłonić dodatkowo styropianem 
grafitowym na zakład. Całość izolacji wykonać w systemie BSO.   Stolarka okienna i drzwiowa (zewnętrzna) - w celu wyeliminowania mostków 
termicznych w miejscu montażu stolarki projektuje się jej montaż za pomocą 
wspornikowych konsol pozwalających na wysunięcie stolarki w warstwę izolacji 
termicznej. Wsporniki boczne oraz konsole powinny zostać dobrane przez producenta 
systemu na podstawie zastosowanej stolarki (ciężaru). Styk okna z izolacją należy 
wypełnić pianką poliuretanową oraz uszczelnić za pomocą taśmy paroprzepuszczalnej 
po obwodzie, charakteryzującą się przepuszczalnością pary wodnej Sd<0,05m, 
Wytrzymałością na rozciąganie > 10MPa, wydłużalnością przy zerwaniu >35%, 
odpornością termiczną od -40 do +100ºC, szerokość taśmy należy dobrać w zależności 
od szerokości szczeliny wg wytycznych producenta.   Ścianka attykowa - w miejscu występowania ścianki attykowej projektuje się 
wykonanie wydzielenia termicznego muru attyki za pomocą pustaków izolacyjnych 
np. Isomur 24 lub równoważny. W efekcie powoduje to zamknięcie pasa izolacji 
„ocieplenie ściany zewnętrznej-ocieplenie stropodachu”. Pozwala to bardzo skutecznie 
na zlikwidowanie występującego w tej strefie znacznego mostka cieplnego.   Pozostałe rozwiązania - w miejscu połączenia wszystkich elementów (narożniki ścian, 
okien, stropów, łączników) oraz w miejscu przejścia instalacji w tym również 
elektrycznych należy stosować folie i taśmy uszczelniające charakteryzujących się 
współczynnikiem przepuszczalności spoiny a=0,1m3/daPa, gęstością 70-80 kg/m3, 
szerokość taśmy należy dobrać w zależności od szerokości szczeliny wg wytycznych 
producenta. W miejscu montowania elementów punktowych do elewacji np. 
mocowanie rynien, pochwytów, opraw oświetleniowych itp. należy zastosować 
systemowe kostki montażowe z pianki PUR o wymiarach 14x14cm i grubości 15cm. 
Po wykonaniu uszczelnienia (przed pracami wykończeniowymi) należy wykonać 
próbę szczelności budynku przez wykwalifikowaną firmę. Szczelność budynku 
powinna wynosić n50 < 1,0 1/h. 

IX. Wyposażenie obiektu Pomiędzy pomieszczeniami P119 i P120 projektuje się ścianę mobilną o wys. 
3,0m wykonaną w płyty laminowanych o gr. 16mm, charakteryzującą się 
izolacyjnością akustyczną Rw=49dB, o segmentach 100x1250mm, z drzwiami 
przejściowymi, grubość ścianki 10cm, ścianka wykończona laminatem w kolorze 
drzwi. Pomieszczenia WC wyposażyć w miski ustępowe naścienne oraz umywalki 
45cm z baterią - armatura sanitarna typu antywandal, w WC dla niepełnosprawnych 
zastosowano umywalki dla niepełnosprawnych oraz zestaw poręczy przyściennych. 
Wszystkie miski ustępowe wyposażyć w zestawy podtynkowe. Każdą salę zajęć oraz 
pomieszczenia świetlicy i pokój nauczycielski wyposażyć w rolety przeciwsłoneczne. 
Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach należy wyposażyć w obudowy. Na 
korytarzach zamontować hydranty ścienne D25 z wężem półsztywnym o długości 
30m. Wszystkie schody zewnętrzne i pochylnie wyposażyć w balustradę systemową 
ze stali nierdzewnej uniemożliwiającą ześlizgiwanie z poręczy. Wszystkie wejścia 
wyposażyć w daszki o konstrukcji stalowej kryte płytami szklanymi wg rys. 
producenta. Budynek należy wyposażyć w dźwig osobowy - hydrauliczny 
dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych o udźwigu co najmniej 630kg. 
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Salę gimnastyczną wyposażyć w drabinki gimnastyczne o wysokości 3,0m - 
podwójne, piłkochwyty na ścianach szczytowych - siatka polipropylenowa (PP) z 
obciążeniem dolnej krawędzi o wymiarach 8 x19 m - 2 sztuki, oczka 100 x 100 mm, 
gr. splotu 3 mm, Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE) o wymiarach wnęk 
okiennych, oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 2 m, wszystkie siatki wyposażyć w zestawy 
montażowe, kotary grodzące „tkanina + siatka” o wymiarach 7 x 18 m - 1 sztuka. 
Kotary grodzące do wysokości 3,0 m materiał nieprzezroczysty lub przezroczysty, 
powyżej siatka o oczkach 10 x 10 cm, Konstrukcja do mocowania i poziomego 
przesuwu kotary z napędem elektrycznym, profil stalowy specjalny, system wózków 
jezdnych z rolkami tworzywowymi, sterowanie przewodowe lub bezprzewodowe (2 
piloty w komplecie), silnik 230V, 250W, sprzęgło awaryjne, mocowana bezpośrednio 
do dźwigara. 

 
 Wszystkie wejścia wyposażyć w wycieraczki systemowe o wymiarach co 

najmniej 1,5 x 0,8m – szczotka/grys od strony zewnętrznej natomiast od strony 
wewnętrznej wykonać maty wejściowe o szer. 2,05m i dł. 1,2m  tuftowaną, składającą 
się w 75% z przetworzonych włókien Econyl, na podłożu PCV Everfort o klasie 
użytkowej - 33, charakteryzująca się wagą całkowitą 2,3kg/m2. 

 
 Ponadto budynek należy wyposażyć w wyposażenie podane w projektach 

branżowych. 
 

X. Instalacje w obiekcie 
Na dachu budynku sali zaprojektowano instalację ogniw fotowoltaicznych, które należy 

dostarczyć i zamontować na konstrukcji wsporczej balastowej - szczegóły wg projektu branży 
elektrycznej. 

 Ogniwa fotowoltaiczne na dachu szkoły - wizualizacja 
Pozostałe instalacji wg opracowań branżowych. 
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XI. Roboty wykończeniowe 1. Wykończenie wewnętrzne: 
Sufity: 

We wszystkich pomieszczeniach i na korytarzach: sufit podwieszany systemowy 
60x60cm, z płyt akustycznych o zwiększonej odporności na uszkodzenia wykonanych z 
wełny szklanej, umożliwiających przeniesienie przez płytę dodatkowego obciążenia nie 
mniejszego niż 0,3kg(3N) wg potwierdzonej deklaracją klasy 2/C/3N, w zależności od 
pomieszczenia o grubości od 15 do 35mm i ciężarze od 1.1 do 2.8kg/m2, współczynniku 
pochłaniania dźwięku nie mniejszym niż αW=0.95, z profilem nośnym w standardzie T24. 
W pomieszczeniach technicznych – tynk gipsowy. Wszystkie sufity pomalować farbą 
akrylową. 
Ściany: 

Pomieszczenia dydaktyczne, świetlica – Tynk cementowo-wapienny + gładź gipsowa, 
malowane  akrylem transparentnym np. Akrylak 3000 firmy Dekoral lub równoważnym, 
spełniającym funkcję zabezpieczająco ochronną dla powierzchni ściany, wzdłuż 
pomieszczeń komunikacyjnych należy zamontować różnokolorowe taśmy ochronnych 
przyściennych szer. 0,30m na wys. 0,9m od podłogi; taśmy ochronne z tworzyw 
sztucznych na bazie żywic akrylowo-winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo 
wyposażonych w stabilizatory UV i środki przeciwzapalne (np. CS Polska lub 
równoważna); taśmy ochronne przyklejone na klej montażowy; Wszystkie narożniki 
zewnętrzne w pomieszczeniach komunikacyjnych i salach dydaktycznych wyposażyć w 
narożniki ochronne o wym. 50mmx50mm do wys. 1,5m od podłogi; narożniki ochronne z 
tworzyw sztucznych na bazie żywic akrylowo-winylowych modyfikowanych 
przeciwuderzeniowo wyposażonych w stabilizatory UV i środki przeciwzapalne (np. CS 
Polska lub równoważna); taśmy ochronne przyklejone na klej montażowy; 

Sanitariaty  i łazienki – wykończone glazurą na całą wysokość pomieszczenia płytkami 
ceramicznymi, szkliwionymi, różnokolorowymi o nasiąkliwości <10%. 
Wytyczne szczegółowe dla pomieszczeń: 

Korytarze - Wymagane parametry dotyczące winylowych oklein ściennych 
równoważne lub lepsze: 

Na korytarzach należy zastosować okleinę winylową o strukturze sprasowanego 
włókna drzewnego, w odcieniach metalicznych. Okleina umożliwia łatwe czyszczenie 
zabrudzeń, takich jak: tusz długopisu, napoje czy otarcia butami. Okleina musi być 
odporna na zarysowania i uderzenia. Produkt przeznaczony do zastosowania w 
pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu. 

- Warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy użyciu farb na bazie wody, nośnik 
bawełniany. Winylowe okleiny ścienne są higieniczne i mają właściwości antybakteryjne,  

Proponowane kolory: VESCOM Valencia 1039.04; 1039.05; 1039.26 
- w celu uniknięcia wielu łączeń okleina powinna mieć min. 130 cm szerokości,  
- gramatura min. 350 gr/m,  
W salach lekcyjnych należy zastosować okleinę winylową o jednobarwnym wzorze, 

prawie bez widocznych struktur. Okleina umożliwia łatwe czyszczenie zabrudzeń, takich 
jak: tusz długopisu, napoje czy otarcia butami. Okleina odporna na zarysowania i 
uderzenia. Produkt przeznaczony do zastosowania w pomieszczeniach o dużym natężeniu 
ruchu. 

- Warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy użyciu farb na bazie wody, nośnik 
bawełniany. Winylowe okleiny ścienne są higieniczne i mają właściwości antybakteryjne,  

Proponowane kolory: Vescom Delta 173.06; 173.09; 173.23; 
- w celu uniknięcia wielu łączeń okleina powinna mieć min. 130 cm szerokości,  
- gramatura min. 460 gr/m,  
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Wymagane dokumenty do stosowania w obiektach:  
- współczynnik pochłaniania dźwięku: αw 0.15 selon DIN 52215 
- odporność ogniowa: SBI-Euroclass B - s2 - d0, Certyfikat Niepalności B-s2-d0,  
- Certyfikat CE,  

Tynki wewnętrzne: 
Typ I — pod malowanie — na ścianach murowanych wykonać tynk cementowo —

wapienny szpachlowany kat. III, następnie zagruntować i wykonać gładź gipsową 
dwuwarstwowo doprowadzając do powierzchni gładkiej, zagruntować, malować  

Typ II — pod okładziny ścian glazurą — wykonać warstwę tynku wyrównując idealnie 
powierzchnię ścian (masy tynkowe wyrównawcze). Zagruntować i wykonać obłożenie 
ścian wg opisu pomieszczeń. Powyżej glazury zagruntować i malować 

- Parapety wewnętrzne – konglomerat 
Posadzki: 

Wszystkie pomieszczenia suche – wykładzina obiektowa - winylowa półelastyczna o 
gr. 3,2mm, homogeniczna, charakteryzująca się odpornością ogniową Bfl-sl, tłumieniem 
dźwięku 2dB, trwałością – stopień 7, dynamicznym współczynnikiem tarcia DS. >0,3, 
posiadająca certyfikat IMO.  

Pomieszczenia mokre oraz komunikacja – płytki gres antypoślizgowe klasa 
ścieralności V* o nasiąkliwości < 3%. Szczegóły dla pomieszczeń wg wykazu. 
Parametry techniczne podłogi sportowej: 
W  hali  sportowej  o  powierzchni  589m2  projektuje  się  systemową  drewnianą  podłogę  
sportową  na  ruszcie  podwójnie  legarowanym    z  zastosowaniem  paneli  sportowych  
wykonanych  z  litego  drewna  hevea o  grubości  22mm.  Wysokość  przestrzeni  podłogi  
drewnianej  do  zabudowy  (odległość  między  podłożem  betonowym  i  poziomem  
gotowej  nawierzchni  podłogi)  wynosi    118mm  plus  kliny  zatrzaskowe   pcv  (możliwa  
do  osiągnięcia  wysokość  podłogi  do  198mm).    Podłoga  odsunięta  jest  od  ściany  o  
około  2-3cm  co  daje  możliwość  cyrkulacji  powietrza  pod  konstrukcją  podłogi.  
Dzięki  specjalnej  technologii  montażu  podłogi,  instalacja  wentylacji  mechanicznej  
podpodłogowej  nie  jest  wymagana. 
Budowa  Systemowej  Podłogi  Sportowej:       - Panele  sportowe  z  litego  drewna hevea  o  wymiarach  dług.  2180mm,  szer.  
130mm,  gr.22mm,  łączone  na  pióro  i  wpust,  panele  fabrycznie  lakierowane  
obustronnie  lakierem  poliuretanowym  o  wysokiej  odporności  na  ścieranie,  od  spodu  
posiadające  system  stabilizowania  wilgoci  (fabrycznie  nałożona  warstwa  lakieru  
utwardzonego  promieniami  UV) klepki  łączone  w  formę  paneli  za  pomocą  klejenia  
na  całej stycznej  powierzchni  grubości  elementu    - Konstrukcja  wsporcza  /  legary  podwójne  prefabrykowane  wykonane  ze  sklejki  z  
fabrycznie  przymocowanym  elementem  elastycznym,                                                                                                                                                                          - Zatrzaskowe  kliny  pcv zintegrowane z elementem elastycznym,  - Które umożliwiają regulację wysokości podłogi  w  zakresie  od 138mm do 198mm   - Folia  pcv  grubości  0.2mm. 
Podłoga  sportowa  musi  spełniać  wymagania  normy  PN-EN  14904  „Nawierzchnie  
terenów  sportowych  -  Halowe  nawierzchnie  sportowe  przeznaczone  do  uprawiania  
wielu  dyscyplin  sportowych  -  Specyfikacja”  i  musi  spełniać  następujące  parametry  
techniczne:          Absorpcja energii: min.63%      Odkształcenia    standardowe: min.  2.6mm   Odbicie    piłki: min.95%  
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 Współczynnik    poślizgu: 80-90   Obciążenie  toczne: ≥1500N  Odporność  na  zużycie: <80mg   Odporność    na    uderzenie: brak    uszkodzeń   Odporność  na  wgłębienie:  ≤0.5mm  Odbicie  zwierciadlane: ≤20%   Zawartość    pentachlorofenolu: brak   Emisja    formaldehydu: E  1  Połysk: ≤30   
Wymagania  techniczne,  które  musi  spełniać  sportowa  deska  podłogowa (panel)  z  
litego  drewna:  Rodzaj drewna: hevea  Grubość  całkowita: min.  21.8mm  (+/-2mm)  Długość    deski    (panelu): min.  2180mm    Szerokość    deski    (panelu): min.  130mm  Długość    klepek    składowych: min.  300mm  Połączenie  klepek  w  formę  panelu  za  pomocą  klejenia na  całej  stycznej  

powierzchni  grubości  elementu   Odporność    na    ścieranie  lakierowanej  deski  (  panelu  ): min.  27000 cykli    Całkowita    grubość    powłoki    lakierowej: min.  40µ  Odporność    na    wgniecenia    (  twardość  ): min.  34N/mm2  Reakcja na ogień (wg.  EN  13501:1): Cfl-S1  Każda    deska  (panel) musi mieć system pióro-wpust na wszystkich bokach    Każda    deska  (panel)    musi    posiadać    warstwę    stabilizującą    poziom    
wilgoci dolnej    powierzchni    np.  lakierowanie    utwardzonym    UV    lakierem   Każda deska (panel) musi być fabrycznie lakierowana obustronnie na gotowo.   Skurcz styczny drewna : 7,7-10%  Skurcz objętościowy drewna: 12,2-15%    

Podłoga sportowa musi posiadać  :  Certyfikat wraz z raportem z badań potwierdzający zgodność oferowanego systemu    
z normą EN 14904: A4 wg. Punktu I 1-9 wydany przez uprawnioną instytucję lub    
laboratorium badawcze (instytucje/laboratoria zrzeszone w International Association    
for Sports Surface Sciences – Międzynarodowe Naukowe Stowarzyszenie ds.  
Nawierzchni Sportowych), dla parametru „Równość nawierzchni" wymagana jest    
deklaracja producenta ,  Deklarację zgodności producenta z  normą EN  14904,   Certyfikat  FIBA do  rozgrywania  meczy  na  najwyższym  poziomie   Certyfikat  BWF do rozgrywania    meczy    na    najwyższym    poziomie    Pozytywną ocenę higieniczną PZH  Obciążenie  punktowe  (100mm  x  100mm  )  min.  5500  N  (ok.  550  kg )  
 

Drzwi wewnętrzne: 
Profil stalowy, okucia stalowe systemowe, samozamykacze, szyby bezpieczne, kolor 

wg projektu. Drzwi muszą zapewnić akustyczność wg projektu. Drzwi wewnętrzne do 
pomieszczeń dostępnych z traktów komunikacyjnych: drzwi płytowe pełne wzmocnione 
wewnętrznym ramiakiem z drewna, drzwi obustronnie obłożone płytą HDF lub blachą 
malowaną proszkowo (dotyczy drzwi zewnętrznych), krawędzie boczne zabezpieczone 
listwami ze stali nierdzewnej, kolorystyka wg projektu. Ościeżnica metalowa, z blachy 
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stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o gr. 1,0 mm, na grubości muru lub kątowa. 
Lakierowana proszkowo. Akcesoria drzwi — trzy zawiasy wzmocnione, uszczelka 
gumowa obwiedniowa. Drzwi do łazienek, WC, pomieszczeń gospodarczych z otworami 
lub nacięciami wentylacyjnymi. Zamki metalowe do wkładek patentowych i łazienkowe w 
zależności od rodzaju pomieszczenia. Klamki ze stali nierdzewnej. Szerokości min. w 
świetle 0, 9 m (lub wg projektu). Zastosować system jednego klucza do grupy 
pomieszczeń wg ustaleń z Zamawiającym na etapie realizacji. Drzwi wewnętrzne do 
magazynów, pomieszczeń technicznych, gospodarczych itp. Drzwi metalowe, 
ocynkowane, lakierowane z ościeżnicą regulowaną na grubość muru lub kątową. Zawiasy, 
klamki, zamki jak w opisie jak wyżej. Wysokość i szerokość drzwi wg projektu. Wszystkie 
drzwi muszą posiadać atest o przeznaczeniu do obiektów użyteczności publicznej. 
2. Wykończenie zewnętrzne: - Tynki elewacyjne - faktura baranek na siatce ze względu na zagrożenie agresją 

biologiczna powinny zawierać przynajmniej 2 z niżej wymienionych środków 
chroniących powierzchnię przed pojawianiem się grzybów i alg (biocydy):  Dwutlenek 
Tytanu, mykosecure, Terbutyn, Pirytioniam Cynku.  - Cokolik wykończony tynkiem mozaikowym - Dach pokryty papę termozgrzewalną; - Parapety zewnętrzne – z blachy tytan-cynk; - Podesty wykończone płytami z betonu płukanego. - Opaska wokół budynku z obrzeżem betonowym wypełniona grysem o szerokości 
60cm. 

Kolor farb oraz płytek uzgodnić z inwestorem przed realizacją obiektu. 
Rynny i rury spustowe – Z blachy tytan-cynk - powlekanej gr. min. 0,6 mm, w kolorze 
zgodnym z projektem. Obróbki blacharskie w obrębie elewacji muszą być dostosowane 
materiałowo i kolorystycznie do elewacji. W celu bezpiecznego odprowadzenia wody 
opadowej zastosować zbiornik zlewowy, np. KO-053. 

 
XII. Uwagi końcowe  materiały budowlane winny posiadać świadectwa i aprobaty techniczne oraz odpowiadać 

ustaleniom odnośnych norm.  roboty budowlane i wykończeniowe powinny być wykonane zgodnie 
 z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.  mocowanie oraz obróbka elementów ogniw fotowoltaicznych wg wytycznych producenta 
zastosowanego systemu.  wszystkie schody i pochylnie wyposażyć w balustrady i pochwyty, balustrady schodów 
wyposażyć w urządzenia zapobiegające zsuwanie się z poręczy, balustrady wyposażyć w siatki 
uniemożliwiające wspinanie się po nich.  Kolor farb oraz płytek uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji obiektu.  wszystkie wyjścia wyposażyć w daszki szklane wg rys. szczegółowych,  wszystkie grzejniki wyposażyć w osłony,  wszystkie okna o wysokości parapetu < 0,85m wyposażyć w balustradę zabezpieczające przed 
wypadnięciem.  projekt budowlany służy celom formalno-prawnym. Roboty budowlane należy prowadzić na 
podstawie dokumentacji wykonawczej,  wszystkie wymiary bezwzględnie sprawdzić na budowie,  wszystkie elementy konstrukcyjne oraz szczegółowe rozwiązania instalacji są tematem 
opracowań branżowych,  wszystkie systemowe rozwiązania detali należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,  wymiary drzwi na rzutach podano w świetle przejścia bez wymiaru naświetli, 
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 przejście instalacyjne przez przegrody oddzielenia pożarowego należy  zabezpieczyć do klasy 
odpornościowej danej przegrody,  izolacje wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną zapewniając ciągłość izolacji,  piony instalacyjne należy prowadzić w bruzdach z wykonaniem szafek rewizyjnych,  okapy dachów oraz kosze rynny należy wyposażyć w spirale ogrzewane.  wyposażenie meblowe pomieszczeń w projekcie architektury wrysowano poglądowo, 
szczegółowe zestawienia i ich lokalizacja wg projektu wyposażenia.  

Opracował: 
 
 
 
 

mgr inż. arch. Klemens Borzdyński 
      upr. nr LOIA/23/2007/GW 



 
OPIS TECHNICZNY DŹWIGU / WINDY 

 
Charakterystyka:    dźwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu osób  

   niepełnosprawnych 
Udźwig:   630 kg 
Ilość osób:   8 
Ilość przystanków:   5 
Wysokość podnoszenia:  6,7 m 
 
Kabina:  
wymiary SxGxH 1100 x 1400 x 2170 mm;  
ilość wejść 2 (przelotowa) 
wykonanie struktura kabiny:  stal nierdzewna 
  panele kabiny:  stal nierdzewna 
  podłoga:   PVC 
  lustro:    ½ ściany 
  oświetlenie:   LED 
Drzwi:  
  wymiary SxH 900 x 2000 mm 
    rodzaj:   teleskopowe 
  materiał:   stal nierdzewna 
  opcja:  drzwi szybowe ognioodporne w klasie:  EI 30 
Szyb – wymiary: 
  podszybie: 1000 mm 
  nadszybie: 2600 mm 
  szerokość:  1600 mm (drzwi teleskopowe) 
  dla kabiny przelotowej 
  głębokość:  1930 mm (drzwi teleskopowe) 
 
Prędkość:  0,62 m/s 
Rodzaj napędu: hydrauliczny / fluitronic 
przełożenie: 1 : 2 
Agregat:  MRL-T (tower) 
Moc napędu:  9,5 kW (zależnie od prędkości) 
Blok zaworowy: NGV proporcjonalny 
Sterowanie: mikroprocesorowe 
Tryb jazdy:  zbiorczość góra / dół 
Maszynownia:  brak 
Linia telefoniczna: PSTN / GSM (po stronie producenta dźwigu) 
Zasilanie: 400V / trójfazowe                                                                                      
Zastosowanie: budynki nowe i istniejące 
 

Urządzenie należy uzgodnić z UDT na etapie odbioru obiektu. 
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Nr Pomieszczenie Posadzka
Powierzchnia

[m2]

P101 Gabinet Wicedyrektora wyk. obiekt. 15,82

P102 Gabinet Dyrektora wyk. obiekt. 22,12

P103 Sekretariat wyk. obiekt. 25,99

P104 WC nauczycieli M gres 3,45

P105 WC nauczycieli D gres 3,45

P106 Aneks kuchenny gres 4,49

P107 Klatka schodowa gres 46,15

P108 Portiernia wyk. obiekt. 6,32

P109 Przedsionek gres 8,76

P110 Hol i komunikacja wyk. obiekt. 228,66

P111 Szatnia z WC gres 7,72

P112 Magazyn gres 3,96

P113 Przygotowalnia gres 3,79

P114 Komunikacja gres 8,35

P115 Zmywalnia gres 5,84

P116 Pracownia Gastronom. gres 54,97

P117 WC m skie gres 11,29

P118 WC damskie gres 11,29

P119 wietlica wyk. obiekt. 72,87

P120 Sala bankietowa wyk. obiekt. 35,29

P121 WC niepe nosprawnych gres 5,24

P122 Kot ownia gres 14,46

P123 Szatnia nauczycieli WF wyk. obiekt. 11,89

P124 azienka z WC gres 5,02

P125 Magazyn sprz tu wyk. obiekt. 10,19

P126 Przedsionek gres 3,89

P127 Szatnia m ska wyk. obiekt. 13,71

P128 ze  sanitarny gres 14,47

P129 Szatnia m ska wyk. obiekt. 13,71

P130 WC gres 6,24

P131 Szatnia damska wyk. obiekt. 13,52

P132 WC gres 6,24

P133 ze  sanitarny gres 13,60

P134 Szatnia damska wyk. obiekt. 13,52

P135 Klatka schodowa gres 9,74

P136 Magazyn krzese gres 5,93

P137 Sala sportowa sportowa 589,16

suma: 1331,11

I101 WC m skie gres 4,85

I102 WC nps gres 5,39

I103 WC damskie gres 10,99

I104 Komunikacja wyk. obiekt. 25,67

I105 Sala dydaktyczna wyk. obiekt. 51,36

I106 Klatka schodowa gres 27,84

I107 Sala dydaktyczna wyk. obiekt. 51,66

I108 Sala dydaktyczna wyk. obiekt.* 51,68

I109 Komunikacja gres 23,53

suma: 254,93

Razem: 1586,04

AA

B

B
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E E

SF1 U=0,9W/m²K
- fasada szklano-aluminiowa

SZ1 U=0,19W/m²K
- tynk cienkowarstwowy na siatce
- styropian gr 15 cm EPS 100 ( =0,034 W/mK)
- bloczki wapienno-piaskowe klasy 24MPa - 24cm
- tynk cem.-wap. + g ad  gipsowa

SZ2 U=0,20W/m²K
- tynk cienkowarstwowy na siatce
- we na mineralna gr. 15cm ( =0,036 W/mK)
- bloczki wapienno-piaskowe klasy 24MPa - 24cm
- tynk cem.-wap. + g ad  gipsowa

SZ4 U=0,14W/m²K
- tynk cienkowarstwowy na siatce
- styropian gr 15 cm EPS 100 ( =0,034 W/mK)
- bloczki wapienno-piaskowe klasy 24MPa - 24cm
- tynk cem.-wap. + g ad  gipsowa
- izolacja akust. z we ny mieneralnej np. "Heralan DP 4 60"  gr. 60mm, 50kg/m³
- folia PE 0,02mm
- panele drewniane np. "Herakustik - star" 25mm  120x60cm, 10,5kg/m²

SW1 - tynk cem.-wap. + g ad  gipsowa
- bloczki wapienno-piaskowe klasy 24MPa - 24cm
- tynk cem.-wap. + g ad  gipsowa

SW2 - tynk cem.-wap. + g ad  gipsowa
- bloczki wapienno-piaskowe klasy 24MPa - 24cm
- tynk cem.-wap. + g ad  gipsowa
- izolacja akust. z we ny mieneralnej np. "Heralan DP 4 60"  gr. 60mm, 50kg/m³
- folia PE 0,02mm
- panele drewniane np. "Herakustik - star" 25mm  120x60cm, 10,5kg/m²

SW3 - tynk cem.-wap. + g ad  gipsowa
- bloczki wapienno-piaskowe klasy 24MPa - 24cm
- styropian gr 6 cm EPS 100 ( =0,031 W/mK)
- bloczki wapienno-piaskowe klasy 24MPa - 24cm
- tynk cem.-wap. + g ad  gipsowa

ZESTAWIENIE WYPOSA ENIA TECHNOLOGICZNEGO PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ:
Lp. Nazwa ilo
1 Stó  z basenem 1
1a Spryskiwacz z bateri  sto ow  i wylewka 1
1b M ynek koagulacyjny/rozdrabniacz odpadów/ 1
2 Rega  ociekowy perforowany 1
3 Piekarnik elektryczny 4xGN 1/1 4
4 Szafka wisz ca z drzwiami suwanymi 2
5 Piec konwekcyjno-parowy 7x GN 1/1 1
5a Podstawa pod piec konwekcyjno-parowych 1
5b Sch adzarko-zamra arka  szokowa  1
6 Okap przy cienny trapezowy z apaczami t uszczu 1
7 Stó  z drzwiami suwanymi 1
8 Stó  z dwoma zlewami i drzwiami suwanymi 2
9 Stó  z szafk  i szufladami 8
10 Nadstawka podwójna na stó 2
11 Trzon kuchenny/kuchnia elektryczna 8
12 Umywalka 1
13 Stó  z dwoma zlewami i drzwiami suwanymi 2
14 Zmywarka do naczy  i szk a na podstawie 1
15 Szafka wisz ca z drzwiami suwanymi 2
16 Stó  ze zlewem jednokomorowym, szafk  i pó 1
17 Stó  z szafk 1
18 Blat roboczy 1
19 Bateria z prysznicem 5
20 Szafa przelotowa 50x100 2
21 Szafa magazynowa 60x90 3
22 Wpust liniowy L=3,00m 1
23 Zmywarka do naczy  i szk a na podstawie 1

Uwaga:
Poz. 1-19 s  elementami istniej cymi do zachowania i przeniesienia z istniej cego budynku
Poz. 20-23 s  elementami nowoprojektowanymi

SI1 U=1,19W/m²K - ciana budynku istniej cego
- ciana murowana z ceg y pe nej - 50cm
- tynk cem.-wap. + g ad  gipsowa

UWAGA: wymiary podano w stanie surowym cian, powierzchnie wg PN-70/B-02365

ciana projektowana murowana gr. 24cm

ciana projektowana z p yt GKF gr. 12cm

ciana istniej ca do rozbiórki

ciana istniej ca do zachowania
hydrant ppo . z w em pó sztywnym 30m
projektowana went. mechaniczna

H=3,00m oni enie sufitu podwieszanego do wys.
pion kanalizacyjny obudowany wg opisu
obudowa szachtu instal. wg opisu tech.
otwór w stropie
wpust pod ogowy
zawór ze z czk  do w a
rura spustowa Ø125
kratka kontaktowa 14x20cm na wys. 2,5m
wydzielenie po arowe EI60 / drzwi EI30
sufit podwieszany
istniej ca stolarka do zachowania
elementy elbetowe

rekuperator cienny

UZGODNIENIE MI DZYBRAN OWE:
Niniejszym o wiadczam, e niniejszy projekt uzgodniono mi dzybran owo:

1. mgr in . Bogdan Mrozowski - projektant konstrukcji:

2. mgr in . Rados aw Wiekiera - projektant instalacji sanitarnych:

3. in . Andrzej Wrotkowski - projektant instalacji elektrycznych:



C
C

D
D

Nr Pomieszczenie Posadzka
Powierzchnia

[m2]

P1 Klatka schodowa gres 27,97

suma: 27,97

I1 WC damskie gres* 14,86

I2 WC m skie gres* 14,91

I3 Magazyn gres* 2,17

I4 Korytarz gres* 26,09

I5 Magazyn gres* 5,48

I6 Magazyn gres* 10,54

I7 Magazyn gres* 7,46

I8 Magazyn gres* 12,92

I9 Magazyn gres* 23,10

I10 Kotlownia (istn.) gres* 24,30

I11 Szatnie gres* 71,30

suma: 213,13

Razem: 241,10

AA

SZ2 U=0,20W/m²K
- tynk cienkowarstwowy na siatce
- we na mineralna gr. 15cm ( =0,036 W/mK)
- bloczki wapienno-piaskowe klasy 24MPa - 24cm
- tynk cem.-wap. + g ad  gipsowa

SZ3 U=0,19W/m²K
- membrana ochronna
- styropian gr 15 cm XPS ( =0,031 W/mK)
- izolacja typu ci kiego wg opisu technicznego
- ciana z bloczków betonowych C25/30 - 24cm
- izolacja typu ci kiego wg opisu technicznego
- tynk cem.-wap. + g ad  gipsowa

SW1 - tynk cem.-wap. + g ad  gipsowa
- bloczki wapienno-piaskowe klasy 24MPa - 24cm
- tynk cem.-wap. + g ad  gipsowa

SW3 - tynk cem.-wap. + g ad  gipsowa
- bloczki wapienno-piaskowe klasy 24MPa - 24cm
- styropian gr 6 cm EPS 100 ( =0,031 W/mK)
- bloczki wapienno-piaskowe klasy 24MPa - 24cm
- tynk cem.-wap. + g ad  gipsowa

SI1 U=0,92W/m²K - ciana budynku istniej cego
- ciana murowana z ceg y pe nej - 69cm
- tynk cem.-wap. + g ad  gipsowa

UWAGA: wymiary podano w stanie surowym cian, powierzchnie wg PN-70/B-02365

ciana projektowana murowana gr. 24cm

ciana projektowana z p yt GKF gr. 12cm

ciana istniej ca do rozbiórki

ciana istniej ca do zachowania
hydrant ppo . z w em pó sztywnym 30m
projektowana went. mechaniczna

H=3,00m oni enie sufitu podwieszanego do wys.
pion kanalizacyjny obudowany wg opisu
obudowa szachtu instal. wg opisu tech.
otwór w stropie
wpust pod ogowy
zawór ze z czk  do w a
rura spustowa Ø125
kratka kontaktowa 14x20cm na wys. 2,5m
wydzielenie po arowe EI60 / drzwi EI30
sufit podwieszany
istniej ca stolarka do zachowania
elementy elbetowe



CC

DD

Nr
Pomieszczenie

Posadzka
Powierzchnia

[m
2]

P201
Pokój nauczycielski

wyk. obiekt.
70,63

P202
W

C nauczycieli M
gres

3,45

P203
W

C nauczycieli D
gres

3,45

P204
Klatka schodowa

gres
46,15

P205
Pom

. Porz
dkowe

gres
3,46

P206
M

agazyn / aneks kuch.
gres

8,93

P207
Hol i kom

unikacja
wyk. obiekt.

131,19

P208
Biblioteka

wyk. obiekt.
31,05

P209
Czytelnia

wyk. obiekt.
55,18

P210
Sala jzykowa

wyk. obiekt.
54,08

P211
Sala jzykowa

wyk. obiekt.
54,08

P212
Sala kom

puterowa
wyk. obiekt.

61,42

P213
Kom

unikacja
wyk. obiekt.

67,48

P214
M

ag. kom
p./serwer

wyk. obiekt.
10,89

P215
Sala kom

puterowa
wyk. obiekt.

55,47

P216
W

C dam
skie

gres
15,12

P217
W

C niepenosprawnych
gres

8,03

P218
W

C m
skie

gres
18,30

P219
Siownia

wyk. obiekt.
54,74

P220
Klatka schodowa

gres
18,93

sum
a:

767,38

I201
W

C m
skie

gres
4,85

I202
W

C nps
gres

5,39

I203
W

C dam
skie

gres
10,99

I204
Kom

unikacja
wyk. obiekt.

25,67

I205
Sala dydaktyczna

wyk. obiekt.
51,44

I206
Klatka schodowa

gres
35,06

I207
Gab. Kierown. Praktyk

wyk. obiekt.
14,80

I208
Sala dydaktyczna

wyk. obiekt.
51,62

I209
Sala dydaktyczna

wyk. obiekt.
51,89

sum
a:

253,60

Razem:
1025,77

A
A

BB

E
E

SF1
U=0,9W

/m
²K

- fasada szklano-aluminiowa
SZ1

U=0,18W
/m

²K
- tynk cienkowarstwowy na siatce
- styropian gr 15 cm EPS 100 (=0,031 W

/mK)
- bloczki wapienno-piaskowe klasy 24MPa - 24cm
- tynk cem.-wap. + gad

 gipsowa
SZ2

U=0,20W
/m

²K
- tynk cienkowarstwowy na siatce
- wena mineralna gr. 15cm

 (=0,036 W
/mK)

- bloczki wapienno-piaskowe klasy 24MPa - 24cm
- tynk cem.-wap. + gad

 gipsowa
SZ4

U=0,14W
/m

²K
- tynk cienkowarstwowy na siatce
- styropian gr 15 cm EPS 100 (=0,031 W

/mK)
- bloczki wapienno-piaskowe klasy 24MPa - 24cm
- tynk cem.-wap. + gad

 gipsowa
- izolacja akust. z weny mieneralnej np. "Heralan DP 4 60"  gr. 60mm, 50kg/m³
- folia PE 0,02mm
- panele drewniane np. "Herakustik - star" 25mm  120x60cm, 10,5kg/m²

SW
1

- tynk cem.-wap. + gad
 gipsowa

- bloczki wapienno-piaskowe klasy 24MPa - 24cm
- tynk cem.-wap. + gad

 gipsowa
SW

2
- tynk cem.-wap. + gad

 gipsowa
- bloczki wapienno-piaskowe klasy 24MPa - 24cm
- tynk cem.-wap. + gad

 gipsowa
- izolacja akust. z weny mieneralnej np. "Heralan DP 4 60"  gr. 60mm, 50kg/m³
- folia PE 0,02mm
- panele drewniane np. "Herakustik - star" 25mm  120x60cm, 10,5kg/m²

SW
3

- tynk cem.-wap. + gad
 gipsowa

- bloczki wapienno-piaskowe klasy 24MPa - 24cm
- styropian gr 6 cm EPS 100 (=0,031 W

/mK)
- bloczki wapienno-piaskowe klasy 24MPa - 24cm
- tynk cem.-wap. + gad

 gipsowa
SI1

U=1,19W
/m

²K - 
ciana budynku istniejcego

- ciana murowana z cegy penej - 50cm
- tynk cem.-wap. + gad

 gipsowa

UW
AGA: wymiary podano w stanie surowym cian, powierzchnie wg PN-70/B-02365

ciana projektowana murowana gr. 24cm

ciana projektowana z pyt GKF gr. 12cm

ciana istniejca do rozbiórki

ciana istniejca do zachowania

hydrant ppo
. z w

em pósztywnym 30m
projektow

ana w
ent. m

echaniczna
H=3,00m

onienie sufitu podwieszanego do wys.
pion kanalizacyjny obudowany wg opisu
obudowa szachtu instal. wg opisu tech.
otwór w stropie
wpust podogowy
zawór ze z

czk
 do w

a
rura spustowa Ø125
kratka kontaktowa 14x20cm na wys. 2,5m
wydzielenie po

arowe EI60 / drzwi EI30
sufit podwieszany
istniejca stolarka do zachowania
elementy 

elbetowe



C
C

D
D

Nr Pomieszczenie Posadzka
Pow. pod ogi Pow. u ytk.

[m2] [m2]

I301 Sk adnica akt wyk. obiekt. 20,09 18,67

I302 Gab. Psych. / Pedagog wyk. obiekt. 19,96 19,96

I303 Magazyn wyk. obiekt. 4,52 2,19

I304 WC damskie gres 7,64 7,64

I305 WC m skie gres 10,22 10,22

I306 Klatka schodowa gres 35,55 35,55

I307 Recepcja wyk. obiekt. 23,84 22,91

I308 Pokój dydaktyczny wyk. obiekt. 23,63 20,69

I309 azienka gres 11,59 11,59

I310 Magazyn wyk. obiekt. 20,18 18,60

suma: 222,53 207,12

AA

I300 Magazyn wyk. obiekt. 45,31 39,10

UWAGA: wymiary podano w stanie surowym cian, powierzchnie wg PN-70/B-02365

ciana projektowana murowana gr. 24cm

ciana projektowana z p yt GKF gr. 12cm

ciana istniej ca do rozbiórki

ciana istniej ca do zachowania
hydrant ppo . z w em pó sztywnym 30m
projektowana went. mechaniczna

H=3,00m oni enie sufitu podwieszanego do wys.
pion kanalizacyjny obudowany wg opisu
obudowa szachtu instal. wg opisu tech.
otwór w stropie
wpust pod ogowy
zawór ze z czk  do w a
rura spustowa Ø125
kratka kontaktowa 14x20cm na wys. 2,5m
wydzielenie po arowe EI60 / drzwi EI30
sufit podwieszany
istniej ca stolarka do zachowania
elementy elbetowe



CC

DD

A

A

BB

dach kryty membran  pcv

dach kryty dachówk  (istn.)

projektowany / istniej cy spadek dachu

went wentylator kana owy wg bran y sanitarnej
wywiew kanalizacji sanitanej

rura spustowa Ø125

wydzielenie po arowe EI60

projektowana stopnie i awy kominiarskie
projektowany komin wentylacyjny h=85cm



PRZEKRÓJ A-A

PG1 U=0,28W/m²K
- gres
- wylewka betonowa C20/25 zbr. siatk  Ø3 #10cm - 7cm
- styropian EPS100 038 10cm (w strefie 1m od ciany 19cm)
- p yta elbetowa gr. 40cm C25/30 W10 wg projektu konstrukcji
- geomembrana
- izolacja typu ci kiego wg opisu techniczego
- chudy beton C12/15 - 15cm

PD1 U=0,09W/m²K
- membrana pcv gr.1,5 mm
- p yty izolacyjne PIR gr. 20,00 cm ( =0,022 W/mK);
- kliny spadkowe ze styropianu EPS 100 ( =0,037 W/mK);
- styropian gr 5 cm EPS 100 ( =0,037 W/mK)
- paroizolacja z folii PE gr. 0,20 mm;
- strop elbetowy 25cm
- sufit podwieszany rastrowy na stela u systemowym akustyczny

PS1 - p ytki gres antypo lizgowe
- p yta elbetowa - 15cm
- tynk cem.-wap. kategorii 3

PG4
- kostka betonowa 8cm
- podsypka piaskowa 3cm
- podbudowa z kruszywa zag szczonego mechanicznie 20cm
- warstwa ods czaj ca z piasku 10cm
- grunt rodzimy lub wymieniony na piasek drobny Id>0,6

PS2 - posadzka wg wykazu pomieszcze
- wylewka betonowa zbrojona siatk  Ø3 co 15cm - 5cm
- we na mineralna twarda np. Steprock  - 5cm
- folia polietylenowa gr. 0,1mm
- strop elbetowy 24cm
- sufit podwieszany rastrowy na stela u systemowym akustyczny

SF1 U=0,9W/m²K
- fasada szklano-aluminiowa

SZ1 U=0,18W/m²K
- tynk cienkowarstwowy na siatce
- styropian gr 15 cm EPS 100 ( =0,031 W/mK)
- bloczki wapienno-piaskowe klasy 24MPa - 24cm
- tynk cem.-wap. + g ad  gipsowa

SZ2 U=0,20W/m²K
- tynk cienkowarstwowy na siatce
- we na mineralna gr. 15cm ( =0,036 W/mK)
- bloczki wapienno-piaskowe klasy 24MPa - 24cm
- tynk cem.-wap. + g ad  gipsowa

SZ3 U=0,19W/m²K
- membrana ochronna
- styropian gr 10cm XPS ( =0,031 W/mK)
- izolacja typu ci kiego wg opisu technicznego
- ciana z bloczków betonowych C25/30 - 24cm
- izolacja typu ci kiego wg opisu technicznego
- tynk cem.-wap. + g ad  gipsowa

PG2 U=0,18W/m²K
- gres
- wylewka betonowa C20/25 zbr. siatk  Ø3 #10cm - 7cm
- styropian EPS100 038 10cm (w strefie 1m od ciany 19cm)
- piasek zag szczony do Id>0,7 140cm
- p yta elbetowa gr. 40cm C25/30 W10 wg projektu konstrukcji
- geomembrana
- izolacja typu ci kiego wg opisu techniczego
- chudy beton C12/15 - 15cm

PG3 U=0,18W/m²K
- gres
- wylewka betonowa C20/25 zbr. siatk  Ø3 #10cm - 5cm
- styropian EPS100 038 10cm (w strefie 1m od ciany 19cm)
- izolacja typu ci kiego wg opisu techniczego
- chudy beton C12/15 - 15cm

PRZEKRÓJ E-E

SZ4 U=0,18W/m²K
- fasada szklano - aluminiowa
- we na mineralna gr. 15cm ( =0,036 W/mK)
- bloczki wapienno-piaskowe klasy 24MPa - 24cm
- tynk cem.-wap. + g ad  gipsowa

PG4 - p yty z betonu p ukanego 50x50x7cm
- podsypka piaskowa frakcji 2mm - 3cm
- podbudowa z kruszywa amanego frakcji do 30mm - 10cm
- podbudowa z kruszywa amanego frakcji 30-60mm - 10cm

PD2 U=0,09W/m²K
- membrana pcv gr.1,5 mm
- p yty izolacyjne PIR gr. 20,00 cm ( =0,022 W/mK);
- kliny spadkowe ze styropianu EPS 100 ( =0,037 W/mK);
- styropian gr 5 cm EPS 100 ( =0,037 W/mK)
- paroizolacja z folii PE gr. 0,20 mm;
- strop elbetowy 24cm
- tynk cem-wap + g ad  gispowa

PG5 - p yta elbetowa z bet. wodoszczelnego gr.40cm zatarta na g adko
- izolacja typu ci kiego wg opisu techniczego
- chudy beton C12/15 - 15cm





- wyk . obiektowa
- wylewka betonowa
- strop odcinkowy typu Kleina*
- tynk cem.-wap. + g ad  gipsowa

- wyk . obiektowa
- p yta OSB 32mm
- belka stropu* wewn trz we na mineralna gr. 10cm
- sufit podwieszany na konstrukcji systemowej
- 2 x p yta GKF 12,5mm

- wyk . obiektowa
- p yta OSB 32mm
- belka stropu* wewn trz we na mineralna gr. 10cm
- sufit podwieszany na konstrukcji systemowej
- 2 x p yta GKF 12,5mm

- p yta OSB 32mm
- belka stropu* wewn trz we na mineralna gr. 20cm
- sufit podwieszany na konstrukcji systemowej
- 2 x p yta GKF 12,5mm

- dachówka karpiówka*
- aty / kontr aty*
- wiatroizolacja*
- we na mineralna gr. 20cm
- paroizolacja
- p yty GKF na stela u

- dachówka karpiówka*
- aty / kontr aty*
- wiatroizolacja*

- dachówka karpiówka*
- aty / kontr aty*
- wiatroizolacja*

- dachówka karpiówka*
- aty / kontr aty*
- wiatroizolacja*

- p yta OSB 32mm
- belka stropu* wewn trz we na mineralna gr. 20cm
- sufit podwieszany na konstrukcji systemowej
- 2 x p yta GKF 12,5mm

- wyk . obiektowa
- p yta OSB 32mm
- belka stropu* wewn trz we na mineralna gr. 10cm
- sufit podwieszany na konstrukcji systemowej
- 2 x p yta GKF 12,5mm

- wyk . obiektowa
- p yta OSB 32mm
- belka stropu* wewn trz we na mineralna gr. 10cm
- sufit podwieszany na konstrukcji systemowej
- 2 x p yta GKF 12,5mm

- p ytki ceramiczne
- wylewka betonowa
- strop odcinkowy typu Kleina*
- tynk cem.-wap. + g ad  gipsowa

wyk . obiektowa -
deski* -

policzki 8x35cm* -
- p yty GKF na stela u* -

wyk . obiektowa -
deski* -

policzki 8x35cm* -
- p yty GKF na stela u* -

PRZEKRÓJ C-C PRZEKRÓJ D-D

* - elementy istniej ce podlegaj ce renowacji lub odbudowie.



ELEWACJA FRONTOWA - PO UDNIOWA

ELEWACJA BOCZNA - ZACHODNIA

ELEWACJA TYLNA - PÓ NOCNA

ELEWACJA BOCZNA - WSCHODNIA

ELEWACJA BOCZNA - PO UDNIOWA

WIDOK DZIA KI INWESTYCJI SKALA 1:2000



OKNA I DRZWI O ODPORNO CI OGNIOWEJ WYKONA  JAKO ALUMINIOWE .
UWAGA:
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW W WIETLE MURU
NALE Y SPRAWDZI  NA BUDOWIE I DOSTOSOWA  WYMIARY ELEMENTÓW DO
POMIERZONYCH Z NATURY OTWORÓW, ZACHOWUJ C SZCZELINY MONTA OWE
ZGODNIE Z TECHNOLOGI  PRODUCENTA;
W POMIESZCZENIACH W KTÓRYCH ZASTOSOWANO REKUPERATORY W OKNACH
NIE MONTOWA  NAWIEWNIKÓW.
W OKNACH O WYS. PARAPETU H<85CM ZASTOSOWA  SZYBY O PODWY SZONEJ
WYTRZYMA CI.

CIE NICE W DRZWIACH WEWN TRZNYCH WYKONA  JAKO SYSTEMOWE.
WYMIARY STOLARKI PODANO W WIETLE PRZEJ CIA.
WE WSZYSTKICH DRZWIACH ZASTOSOWA  SZK O BEZPIECZNE.
W OKNACH SALI SPORTOWEJ ZASTOSOWA  SZK O P2 OD STRONY SALI.
W DRZWIACH OD KLATEK SCHODOWYCH ODDYMIANYCH NALE Y STOSOWA
ZAPADKI UNIEMO LIWIAJ CE ZAMKNI CIE DRZWI PO OTWARCIU.
WSZYSTKIE DRZWI PRZECIWPO AROWE ORAZ ZEWN TRZNE WYPOSA  W
SAMOZAMYKACZE.
PAKIET SZYBOWY W DRZWIACH: 33.1/16/4TF
OZNACZENIE "N" W ZESTAWIENIU OKIEN OZNACZA ILO  OKIEN Z NAWIEWNIKIEM
HIGROSTEROWALNYM O WYDAJNO CI MIN. 30 m3/h

Typ okno okno okno okno okno okno okno okno okno okno
Oznaczenie O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 i1 i2 OD1

Schemat

Otwór
cie a

Szer. So 1100 1100 4300 3300 3300 5000 1200 3660 2100 1040 1200 1200
Wys. Ho 2100 2800 2100 2100 2800 2800 1700 2600 2100 1000 1600 2300

wiat o
cie nicy

Szer. Sc 1000 1000 4200 3200 3200 4900 1100 3560 2000 940 1100 1100
Wys. Hc 2000 2700 2000 2000 2700 2700 1600 2500 2000 900 1500 2200

Liczba
sztuk

Piwnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2N 0 0
Parter 11 (7N) 6 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0
I pi tro 1N 19 (4N) 2 0 2 4 (1N) 0 0 1 0 0 0

Poddasze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Razem: 12 (7N) 25 (4N) 3 2 2 5 (1N) 1 1 1 2N 2 2

Przyk adowy system - - TM77HI TM77HI TM77HI TM75EI TM75EI TM62EI TM62EI - TM75EI MERCOR

Uwagi
RAL 7024 EI15 EI15 EI15 EI15 BIA E EI60 oddymiaj ce

5 komorowe, U<0,8W/m2K, Izol. Akustyczna >30dB, kolor RAL 7024; w istniej cym budynku bia e, w sali sportowej okna otwieranie elektrycznie, pakiet szybowy:  6HT-Tg10Kr-4H-Tg10Kr-6HT w oknach istniejacego budynku pakiet szybowy 4/16Ar/4

Typ drzwi drzwi drzwi drzwi drzwi drzwi drzwi drzwi drzwi drzwi drzwi drzwi
Oznaczenie D1.1 D1.2 D1.3 D1.4 D2.1 D2.2 D2.3 D2.4 D3.1 D4.1 D5 D5.1

Schemat

Otwór
cie a

Szer. So 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1100 1600 1300 2100 2100
Wys. Ho 2100 2100 2100 2100 2100 2100 3100 2100 2100 2100 2100 2100

wiat o
cie nicy

Szer. Sc 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1500 1200 2000 2000
Wys. Hc 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050+950 2050 2050 2050 2050 2050

Liczba
sztuk

Piwnica 1L + 1P - - 1L + 1P - - - - - 1P - -
Parter 5L + 9P 7L + 5P 1L - 4L + 8P 1L + 1P 1L 1L + 1P - 3P 1 1
I Pi tro 1L + 10P 4P - 1L + 1P 1L + 1P 3L + 4P - 3L + 2P - - 1

Poddasze 2L + 1P 1L - 3L + 1P - - - - 1P - - -
Razem: 9L + 21P 8L + 9P 1L 5L + 3P 5L + 9P 4L + 5P 1L 4L + 3P 1P 4P 1 2

Uwagi

Wewnetrzne
drewniane, z
podci ciem i

zamkiem WC -
okleina CPL HQ
0,7 D b Milano1

Wewnetrzne
drewniane z

zamkiem,
okleina CPL HQ
0,7 D b Milano1

Wewn trzne
aluminiowe z
zamiekiem,
Malowane -
drewnodruk
dobrany do
kolorystyki

stolarki wewn.

Wewn trzne
aluminiowe EI30

z zamkiem -
1szt. EI60,
Malowane -
drewnodruk
dobrany do
kolorystyki

stolarki wewn.

Wewnetrzne
drewniane, z
podci ciem i

zamkiem WC,
okleina CPL HQ
0,7 D b Milano1

Wewnetrzne
drewniane z

zamkiem,
okleina CPL
HQ0,7 D b

Milano1

Zewn trzne
aluminiowe,

oszklone, szk o
bezpieczne

U<0,8W/m2K z
zamkiem i

na wietlem ,
kolor RAL7024

Wewnetrzne
drewniane,

stylizowane na
zabytkowe

EI30, okleina
CPL HQ0,7

Orzech
Modena2

Wewnetrzne
aluminiowe,
Malowane -

drewnodruk dobrany
do kolorystyki
stolarki wewn.

Wewnetrzne
aluminiowe,

oszklone szk em
bezpiecznym z

zamkiem Malowane
- drewnodruk
dobrany do

kolorystyki stolarki
wewn.

Wewnetrzne
aluminiowe, oszklone
szk em bezpiecznym z
zamkiem Malowane -

drewnodruk dobrany do
kolorystyki stolarki

wewn.

Wewnetrzne
aluminiowe EI60,
oszklone szk em
bezpiecznym z

zamkiem Malowane -
drewnodruk dobrany do

kolorystyki stolarki
wewn.
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Materia PCV PCV ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU PCV ALU ALU

Nawiewnik: 7szt. 4szt. brak brak brak 1szt. brak brak brak 2szt. brak brak



Typ FASADA SZKLANO-ALUMINIOWA

Oznaczenie S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12

Schemat

Wymiary
Szer. Sc 3060 4020 4680 4020 2510 7860 3000 3000 1800 1450 3760 2700
Wys. Hc 3000 2950 3000 6470 6770 3000 2050 2050 6770 2560 3500 4020

Liczba
sztuk

Piwnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

Parter 1 1 1
1 2

1 0 0
2

0 1 0
I pi tro 1 0 0 1 1 1 0 0 1

Poddasze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Razem: 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1

Materia : ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU
Wymagania ppo .: S30 - EI15 EI60 - EI60 - EI15 - EI30 EI60 -

Uwagi: Profile aluminiowe zewn trzne wykona  jako ciep e, U dla fasad <0,9W/m2K, Izol. Akustyczna >30dB, szyba 3 szybowa, w kwaterach do wys. 0,9m - o podwy szonej wytrzyma ci, kolor ram RAL 7024

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD SZKLANYCH

Przyk adowy system: PBI 50N FA50N HI + TM77HI FA50N EI + TM75EI PBI 50N TM62EI FA50N HI TM75EI FA50N EI + TM75EI FA 50N HI

33.1/16Ar/4TFPakiet szybowy: 33.1/16Ar/4TF 33.1/12Ar/4TF/12Ar/4TF 33.1/16Ar/4TF 33.1/16Ar/4TF







DETAL MONTA U OKIEN W CIANIE ZEWN TRZNEJ
Z P YTAMI ALUMINIOWYMI

OKNA WYKO CZY  PROFILAMI PRZYOKIENNYMI OD STRONY ZEWN TRZNEJ I WEWN TRZNEJ

OD STRONY ZEWN TRZNEJ STOSOWA  TA MY PAROPRZEPUSZCZALNE OD STRONY
WEWN TRZNEJ TA MY PAROSZCZELNE.







DETAL MOCOWANIA KLAPY DYMOWEJ
ODNOSI SI  RÓWNIE  DO WY AZU DACHOWEGO
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cokó  do wentylacji pod ogi
z otworami wentylacyjnymi

- deski pod ogowe z litego drewna Hevea gr. 22mm (129x1830mm)
- legary górne 23x50x3000-4000mm co 100mm
- legary dolne 23x50x3000-4000mm co 400mm
- podk adki neoprenowe gr. 15mm
- folia PE
- wylewka betonowa zbroj. siatk  15cm
- styropian  EPS100 038 10cm
- papa lub folia izolacyjna
- podk ad betonowy 15cm
- ubity piasek ID=0,8 50cm
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OPIS TECHNICZNY  
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Rozbudowa Zespołu Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie,  
Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1 

Działki nr 266/34, 266/36, 266/39, 277/5, 277/8 w Murowanej Goślinie 
 
 
Spis treści: 
1. DANE OGÓLNE, PRZEDMIOT INWESTYCJI ............................................................... 2 
2. STAN ISTNIEJĄCY .......................................................................................................... 2 
3. ZAKRES OPRACOWANIA .............................................................................................. 3 
4. BILANS TERENU ............................................................................................................. 6 
 
 Ilekroć w niniejszej dokumentacji projektowej w opisie jest mowa o materiałach lub 
urządzeniach itp. z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub 
pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy "lub równoważne". 
Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłączenie do opisania 
minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty.  
 
Cześć rysunkowa: 
APZT/1  - Projekt Zagospodarowania terenu skala 1:500 
APZT/2  - Osłona śmietnikowa skala 1:20 
APZT/3  - Detal ławki skala 1:10 
APZT/4  - Detal kosza na odpady skala 1:10 
APZT/5  - Brama przesuwna skala 1:25 
APZT/6  - Detal ogrodzenia skala 1:20 
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1. DANE OGÓLNE, PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w związku  
z rozbudową Zespołu Szkół w Bolechowie - Szkoła w Murowanej Goślinie na 
działkach nr 266/36, 266/36, 266/39, 277/5, 277/8 w miejscowości Murowana 
Goślina. Na terenie działki znajduje się istniejący budynek szkoły z 1897r., który 
projektuje się rozbudować o dwukondygnacyjny budynek dydaktyczny z salą 
sportową. Projektowany budynek posiadał będzie nowoczesną bryłę, dach płaski oraz 
umożliwi komunikację z istniejącym budynkiem na każdej kondygnacji. 
Zaproponowana forma architektoniczna uwzględnia możliwości działki, wymagania 
funkcjonalne dla programu użytkowego, wytyczne zamawiającego a także ekonomię 
przyszłego użytkowania. Ponadto na potrzeby szkoły projektuje się parking z 23 
miejscami postojowymi w tym 3 dla osób niepełnosprawnych, place i chodniki, 
istniejące boisko wielofunkcyjne projektuje się pozostawić bez zmian. 

 Rys. 1. Lokalizacja inwestycji w miejscowości Murowana Goślina 
 

2. STAN ISTNIEJĄCY 
a) Zagospodarowanie działki  Teren inwestycji znajduje się przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie. 

Powierzchnia terenu w granicach inwestycji posiada ukształtowanie  
z deniwelacją rzędu 0,30m z obniżeniem terenu w kierunku zachodnim. Teren 
inwestycji stanowi w większości teren nieutwardzony, na terenie działki występują 
drzewa kolidujące z projektowaną inwestycją. Teren inwestycji znajduje się w 
strefie obsługi sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej oraz 

Obszar inwestycji 
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telekomunikacyjnej. Na terenie działki znajduje się boisko wielofunkcyjne oraz 
plac utwardzony od strony północnej.  

 
b) Komunikacja  Dostęp do drogi publicznej z działki umożliwia istniejący zjazd na ul. Szkolną. 
 
c) Warunki gruntowe  Warunki gruntowe określa dokumentacja geotechniczna dla niniejszego projektu 

stanowiąca część opracowania projektowego (projekt wykonawczy). Warunki 
gruntowe opisano w części konstrukcyjnej niniejszego opracowania. 

 
d) Zieleń  Na terenie działce występują drzewa oraz krzewy kolidujące z projektowaną 

inwestycją przeznaczone do wycinki zgodnie z załączoną decyzją.  
 
e) Ogrodzenie terenu inwestycji  Działka posiada istniejące ogrodzenie terenu 
 
f) Uzbrojenie terenu  Na terenie inwestycji lub w jej najbliższym sąsiedztwie znajdują się: 
 - sieć wodociągowa (w tym istn. hydrant zewnętrzny) 
 - sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
 - drenaż opaskowy 

- sieć gazowa 
 - linia energetyczna i telefoniczna 
 Szczegółowy opis projektowanych sieci i przyłączy znajduje się w opracowaniu 

branży sanitarnej. 
 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 
a) Zagospodarowanie terenu   Główny wjazd na teren działki zaprojektowano od strony południowej  (od 

strony działki 288/4 - ul. Szkolna). Dodatkowo projektuje się zjazd w kierunku 
północno-wschodnim na obszar oznaczony KD-D zgodnie z MPZP na którym w 
przyszłości zostanie wydzielona działka drogowa. Teren działki zaprojektowano 
jako częściowo utwardzony pod parkingi, place, chodniki i drogi wewnętrzne. Na 
terenie działki projektuje się parking przewidziany na 23 miejsca postojowe w tym 
3 dla osób niepełnosprawnych co zaspokaja zapotrzebowanie na miejsca postojowe 
zgodnie z MPZP. Na nawierzchnię ciągów pieszo-jezdnych oraz miejsc 
postojowych należy zastosować kostkę betonową w kolorze szarym, place oraz 
chodniki należy wykończyć kostką betonową w kolorze żółtym, miejsca postojowe 
należy wydzielić kostką betonową w kolorze grafitowym. Należy stosować kostkę 
w kształcie kości. Wzdłuż zachodniej granicy działki inwestycji przebiegać będzie 
droga rowerowa wydzielona zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej XII/96/2015. 
Drogę rowerową projektuje się o podbudowie jak drogi wewnętrzne na działce z 
nawierzchnią z kostki betonowej bez fazy.  Bezpośrednio przy budynku projektuje 
się teren zielony, na którym przewidziano nasadzenia roślin z gatunku Skalnica 
Arendsa, Jarzmianka, Chaber górski, Żurawka "Silver Scrolls", nasadzenia należy 
wykonać na podłożu z trawy wykładanej z rolki, wokół wszystkich roślin wykonać 
pełne korowanie i palikowanie.  Na terenie działki projektuje się 4 osłony 
śmietnikowe systemowe przystosowane do segregacji odpadów. Projektuje się 
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wykonanie nowego ogrodzenia terenu z pozostawieniem istniejącego ogrodzenia 
wzdłuż ul. Szkolnej, które należy odtworzyć.  Na terenie działki projektuje się 
ławki, kosze na odpady drobne oraz stojak na rowery.  Teren działki wolny od 
inwestycji, w granicy opracowania należy uporządkować oraz uzupełnić trawą.  

b) Zabudowa terenu Na terenie działki przewidziano budowę: 
1. Budynku, składającego się z części dydaktycznej oraz sali sportowej, 
2. Miejsc postojowych 
3. Placów i chodników 
4. Placu gospodarczego z 4 osłonami śmietnikowymi, 
5. Elementów małej architektury: ławki, kosze na odpady, stojak na rowery, 
6. Drogi wewnętrznej, drogi rowerowej oraz zjazdy 

c) Elementy małej architektury  Ogrodzenie - na terenie działki projektuje się ogrodzenie zgodnie z oznaczeniami 
na rysunku zagospodarowania terenu. Ogrodzenie projektuje się jako segmentowe z 
przęseł o wymiarach 163x250cm wykonanych z drutu o średnicy Ø8x6x8 w 
rozstawie 50x200mm, mocowanych do słupków stalowych o przekroju 55x65mm 
posadowionych na prefabrykowanych stopach okrągłych o średnicy 500mm. 
Wszystkie elementy stalowe należy wykonać jako ocynkowane, malowane 
proszkowo na kolor RAL 6005. Słupki należy posadowić w stopach 
fundamentowych min. 35x35cm do głębokości 1,0m. 

  Ławka - projektuje się ławki o konstrukcji wsporczej stalowej oraz siedziska 
wykonanego z drewna lakierowanego. Ławka powinna charakteryzować się 
długością 198cm, szerokością 49cm oraz wysokością 44cm. 

 Rys. 2. Widok w perspektywie - układ elementów.  Kosz na odpady drobne - projektuje się wykonanie kosza z blachy stalowej 
ocynkowanej. Malowanie proszkowe na kolor czarny mat. Kosz powinien posiadać 
wymiary: średnica 43 cm, wysokość 82 cm, pojemność ok 72 litry. 

 Rys. 3. Widok w perspektywie - kosz na odpady drobne 
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Zestawienie elementów wyposażenia zewnętrznego 
Nr Nazwa Ilość 
1 Ławka  20 
2 Kosz na odpady drobne 15 
3 Stojak na rowery (5 stanowisk) 2 
4  Osłona śmietnikowa 4 

 
d) Rozbiórka budynków i wycinka drzew W związku z tym, że na terenie objętym inwestycją występują budynki oraz 

drzewa kolidujące z projektowaną inwestycją przewiduje się rozbiórkę budynku 
gospodarczego oraz wycinki 20 drzew. Projekt rozbiórki stanowi odrębne 
opracowanie. 

e) Zieleń Teren poza inwestycją, który nie będzie zagospodarowany należy zniwelować 
a po wykonaniu prac budowlanych należy obsiać trawą (w granicy opracowania). 
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku projektuje się teren zielony, na którym 
przewidziano nasadzenia roślin z gatunku Skalnica Arendsa, Jarzmianka, Chaber 
górski, Żurawka "Silver Scrolls", nasadzenia należy wykonać na podłożu z trawy 
wykładanej z rolki, wokół wszystkich roślin wykonać pełne korowanie i 
palikowanie. 

f) Ukształtowanie terenu Przewiduje się wyrównanie terenu w miejscu projektowanej inwestycji za 
pomocą projektowanych nasypów. 

g) Komunikacja   W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej projektuje się zjazdy z działki 
277/5 na działkę 288/4 w południowo - zachodniej części działki. Ponadto 
zaprojektowano zjazd na obszar oznaczony KD-D zgodnie z MPZP od strony 
północnej. 

Na terenie działki zaprojektowano drogę rowerową zgodnie z MPZP o 
szerokości 2,5m poszerzoną o chodnik dla pieszych o szerokości 1,5m, tworząc 
razem drogę pożarową na potrzeby projektowanego budynku. Od strony północnej 
projektuje się ciąg pieszo-jezdny o szerokości 5,0m umożliwiający dojazd do 
miejsc postojowych. Na terenie działki projektuje się parking z 23 miejscami 
postojowymi w tym trzy dla osób niepełnosprawnych. Na terenie działki 
zaprojektowano ciągi piesze o szerokości od 1,5m do 2,0m oraz place wykonane z 
kostki betonowej, na podsypce piaskowej grubości 10cm zagęszczonej 
mechanicznie. Nawierzchnie ciągów pieszo-jezdnych (również w miejscu drogi 
rowerowej i chodników - wzdłuż drogi rowerowej) oraz parkingów projektuje się z 
kostki betonowej gr. 8cm na podsypcie piaskowo-cementowej gr. 3cm oraz 
podbudowie zasadniczej z betonu cementowego C16/20 o gr. 22cm i warstwie 
odsączającej z piasku zagęszczonego do Id=0,6 o grubości 10cm. Place i chodniki 
należy wykonać z kostki betonowej o 3 rodzajach (22,5x15, 15x15 oraz 7,5x15cm) 
o równej powierzchni z mocno zaznaczoną fazą obiegową, wydzielenie pomiędzy 
stanowiskami wykonać z kostki w kolorze grafitowym. Należy stosować kostkę w 
kształcie kości. 

h) Ogrodzenie  Ogrodzenie projektuje się zgodnie z pkt. 3c. 
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4. BILANS TERENU 
Element zagospodarowania działki Powierzchnia Procent 
Powierzchnia działek  6212,00m2 100% 
Powierzchnia zabudowy w tym: 1805,16m2 29,06% 
- Powierzchnia zabudowy (istniejący budynek) 325,80m2 - 
- Powierzchnia zabudowy (projektowany budynek) 1479,36m2 - 
Powierzchnia proj. drogi rowerowej 264,99m2 4,27% 
Powierzchnia proj. ciągów pieszo-jezdnych 426,96m2 6,87% 
Powierzchnia proj. parkingów 273,80m2 4,41% 
Powierzchnia proj. placów i chodników 379,25m2 6,10% 
Powierzchnia istniejacego boiska 520,0m2 8,37% 
Powierzchnia biologicznie czynna 2541,84m2 40,92% 
  

 
 

 Opracował: 
 
 
 
 
    mgr inż. arch. Klemens Borzdyński     upr. nr 149/79/ZG, 42/93/ZG  
             LOIA/23/2007/GW 



Nr 1
- istniejcy budynek szkoy

Nr 2
- projekowany budynek szkoy

Nr 3
- projektowany budynek sali sportowej

Nr 4
- instniejce boisko wielofunkcyjne

Nr 5
- projektowny parking 23 miejsca postojowe w tym 3 dla osób nps.

SM
- projektowana osona mietnikowa

iDN80
- instniejcy hydran ppo

. DN80
- projektowane wejcie do budynku
- projektowany wjazd na teren dziaki
- nieprzekraczalna linia zabudowy - uchwaa XII/96/ 2015
- projektowany cig pieszo-jezdny - kostka betonowa
- projektowany chodnik - kostka betonowa
- projektowane miejsca postojowe - kostka betonowa
- projektowana droga rowerowa - kostka betonowa bez fazy
- granica dziaki
- projektowane nasadzenia - sosna katowata
- drzewa przeznaczone do wycinki
- istniejce drzewo do zachowania - zabezpieczy

 w czasie robót bud.
- zakres opracowania
- projektowany budynek
- istniejcy budynek przeznaczony do rozbiórki

- zakres MPZP
- projektowane do

cie do  drogi po
arowej

- projektowane ogrodzenie H=2,0m
- projektowana liczba kondygnacji
- projektowana rzedna terenu
- projektowany spadek nawierzchni
- projektowany wpust drogowy

SR
- projektowany stojak na rowery
- projektowana awka
- projektowany kosz na odpady drobne
- projektowana ziele

 ozdobna
- projektowana kanalizacja sanitarna
- projektowana kanalizacja deszczowa
- projektowane przy

cze wodocigowe
- projektowany drena
- projektowane linia o

wietleniowa
- projektowane przy

cze gazowe (wg odr
bnego opracowania)

- projektowany sup o
wietleniowy

- istniejace sieci i przy
cza do usunicia
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I. Przedmiot opracowania  Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbiórki budynku po 
dawnym sklepie oraz żelbetowego zbiornika bezodpływowego na terenie szkoły w 
Murowanej Goślinie. 

II. Podstawa opracowania  Umowa z Inwestorem.  Inwentaryzacja budynku.  Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego.  Przegląd techniczny budynku: odkrywki fundamentów, stropów i ścian.  Pisemna zgoda właściciela nieruchomości na rozbiórkę budynku. 
III. Lokalizacja obiektu   Przedmiotowy budynek położony jest na terenie działki 277/5 położonej przy ul. 

Szkolnej w Murowanej Goślinie. 
IV. Ogólna charakterystyka budynku  Obiekt przeznaczony do wyburzenia to budynek jednokondygnacyjny, 

niepodpiwniczony z dachem płaskim o rzucie przypominający prostokąt, wykonany 
w technologii tradycyjnej murowanej o lekkiej konstrukcji dachu. Powierzchnia 
użytkowa budynku wynosi ok.54,76m2, powierzchnia zabudowy 65,60m2 a kubatura 
ok. 191,66m3. 
Budynek wyposażony w instalację  wod.-kan., elektryczną. 
Zbiornik bezodpływowy podziemny został wykonany jako żelbetowy, 
prefabrykowany o objętości ok. 100m3. 

V. Uzasadnienie rozbiórki / wyburzenia budynku  
Istniejący budynek oraz zbiornik kolidują z nowoprojektowanym obiektem. Ponadto 
nie spełnia wymagań warunków technicznych jakim powinien odpowiadać. Na 
wniosek Inwestora budynek należy rozebrać. 

VI. Charakterystyka techniczna 
1. Elementy konstrukcyjne obiektu. 
Fundamenty. Ławy fundamentowe betonowe, bez izolacji przeciwwilgociowej. 
Ściany. Ściany wykonane jako murowane z cegły pełnej na zaprawie cemenetowo-wapiennej,  
ściany w większości pozostawiono otynkowane, w górnej części częściowo obłożone 
płytami stalowymi. 
Stropodach. Stropodach drewniany oparty na konstrukcji ścian. 
Nadproża. Nadproża okienne i drzwiowe – żelbetowe oraz stalowe 
 
2. Elementy wykończenia wnętrz budynku. 
Okładziny ścienne. Tynki wewnętrzne wapienne.  
Posadzki. Posadzki w większości z gumoleum oraz ceramiczne. 
3. Elementy wykończenia zewnętrznego budynku. 
Okładziny ścienne. Na zewnątrz elewacja otynkowana z elementami z blachy stalowej 
Stolarka okienna i drzwiowa. Witryna w ścianie frontowej szklano-metalowa. Drzwi drewniane. 
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4. Instalacje w budynku. 
Sanitarne. W budynku występują instalacje: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej. 
Elektryczne. W budynku występują instalacje elektryczne: oświetlenia pomieszczeń, instalacje 
gniazd elektrycznych. 
5. Elementy konstrukcyjne zbiornika Zbiornik wykonano o powierzchni ok. 36m2 i głębokości ok. 3m. Ściany oraz płytę 
denną zbiornika wykonano jako żelbetowe o gr. 30cm, płytę górną wykonano jako 
żelbetową o gr. 20cm.  

VII. Prace poprzedzające rozbiórkę  Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy dokonać zabezpieczenia  
i wydzielenia terenu ogrodzeniem tymczasowym w wymaganym pasie bezpieczeństwa. 
Przed rozpoczęciem rozbiórki należy odłączyć wszelkie instalacje i media. Miejsca 
odłączenia, wyłączniki, zawory, winny znajdować sie poza obrębem robót 
budowlanych.  

VIII. Prace rozbiórkowe Prace rozbiórkowe należy rozpocząć od demontażu wyposażenia wewnętrznego, 
armatury elektrycznej, szafek i rozdzielni elektrycznych, armatury sanitarnej, 
demontażu wszelkich urządzeń, szaf wnękowych itp., a następnie demontażu obróbek 
blacharskich, parapetów, demontażu ślusarki, demontażu pozostałej stolarki okiennej i 
drzwiowej. Rozbiórkę elementów konstrukcyjnych budynku należy rozpocząć od 
rozbiórki dachu. W pierwszej kolejności należy zdemontować z dachu papę, a następnie 
deskowanie, elementy konstrukcyjne dachu, ścianki.  

Po dokonaniu demontażu dachu należy przystąpić do rozbiórki ścian nośnych  
i działowych zaczynając od góry, a kończąc na rozebraniu ścian fundamentowych i ław 
fundamentowych.   

Następnie należy usunąć warstwę gruntów budowlano-nasypowych zalegających 
w miejscu posadowienia budynku w obszarze pomiędzy ławami fundamentowymi.  

Wszystkie elementy porozbiórkowe, gruz oraz ziemię należy wywieźć w miejsce 
wskazane przez inwestora. Nie wyklucza się występowania na terenie działki 
podziemnych zbiorników żelbetowych nieinwentaryzowanych na mapie geodezyjnej.  

IX. Zakres i sposób prowadzenia prac rozbiórkowych Prace rozbiórkowe budynku wykonywać w kolejności: 
1. Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych. 
Urządzenia i instalacje przewidziane do demontażu podlegają rozbiórce w pierwszej 
kolejności. 
W ramach robót wstępnych usunąć z podłóg zdemolowany sprzęt i fragmenty 
wyposażenia.  
2. Rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej. 
Skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, ościeżnice wykuć 
z muru. Elementy ślusarskie popuszczać piłą tarczową. 
3. Rozbiórka pokrycia dachowego i obróbek blacharskich. 
Rozbiórkę pokrycia papowego prowadzić od góry kalenicy w kierunku okapu.  
4. Rozbiórka stropodachu 
Kolejno, poczynając od ściany szczytowej, zdemontować płyty stropodachu i opuszczać 
na teren 
5. Rozbiórka ścian działowych. 
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Rozbiórkę ścian działowych należy rozpocząć od odbicia tynków względnie płytek 
ceramicznych. Po usunięciu z miejsca roboczego gruzu przystąpić do rozbierania ścian 
od góry, warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowań. 
6. Rozbiórka ścian zewnętrznych. 
Sukcesywnie od góry murowanych z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej. 
7. Rozbiórka ścian fundamentowych. 
Dokonać rozbiórki ścian fundamentowych murowanych z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej.  
8. Rozbiórka ław fundamentowych.  
Dokonać rozbiórki ław fundamentowych betonowych. 
9. Rozbiórka przyłączy i zbiornika bezodpływowego 
Dokonać rozbiórki istniejących przyłączy oraz zbiornika bezodpływowego 
10. Rozbiórka ogrodzenia 
Dokonać rozbiórki ogrodzenia istniejącego wraz z wykopaniem stóp fundamentowych 
pod słupkami.  

X. Segregacja odpadów, transport i utylizacja W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, 
które mogą być wykorzystane, jako surowce wtórne, takie jak elementy metalowe i 
szkło. W budynku nie są wbudowane ani nie były eksploatowane materiały szkodliwe, 
(np. azbest) wymagające spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki i 
utylizacji. Pozostałe elementy wbudowane jak ceramika i drewno, porażone są w 
różnym stopniu przez korozje biologiczna i z tego powodu nie nadają się do ponownego 
wbudowania. Porażone drewno może jedynie posłużyć, jako materiał opałowy. 
Zaznaczyć jednak należy, że palenie na miejscu drewna i innych materiałów palnych z 
rozbiórki, jako sposób jego utylizacji, jest niedopuszczalne. Zatem praktycznie, całość 
urobku z rozbiórki budynków przeznaczyć należy do utylizacji na zorganizowanym 
wysypisku śmieci. Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót 
rozbiórkowych. Przewozić go należy samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, 
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, oraz siatką przed 
odrywaniem sie drobnych części lotnych. 

XI. Zabezpieczenia i zachowanie bezpieczeństwa  Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony  
i oznakowany w sposób zabezpieczający osoby niezatrudnione na budowie, przed 
wejściem na teren obiektu. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy 
dokonać zabezpieczenia i wydzielenia terenu ogrodzeniem tymczasowym  
w wymaganym pasie bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem rozbiórki należy odłączyć 
wszelkie instalacje i media. Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory, winny znajdować 
sie poza obrębem robót budowlanych. Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie 
została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego 
elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i przewrócenia sie innego 
fragmentu konstrukcji. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez 
podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu.  W żadnym wypadku nie wolno 
gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy 
przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w 
szczególności: 
- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 
- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
- stosować środki zabezpieczające pracowników, 
- zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 
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XII. Uwagi końcowe Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej stosowne uprawnienia 
budowlane. W czasie prowadzenia prac zachować szczególną ostrożność. Sposób 
wykorzystania materiałów z odzysku oraz wybór miejsca utylizacji odpadów leży w 
gestii wykonawcy robót budowlanych. Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej, a w razie potrzeby należy 
konsultować się z autorem opracowania w ramach nadzoru autorskiego. 
 XIII. Dokumentacja fotograficzna  

  

  
 

Opracował: 
 
 
 
 
mgr inż. Bogdan Mrozowski 
           upr. nr 7/90/ZG  



LEGENDA:
1 - istniej cy budynek przeznaczony do rozbiórki
2 - istniej cy zbiornik bezodp ywowy do rozbiórki
3 - istniej ce przy cza do rozbiórki
4 - istniej ce ogrodzenie do rozbiórki



POM. SPRZEDA Y
34,13m2

MAGAZYN
20,632
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I. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Sufity: 
We wszystkich pomieszczeniach i na korytarzach: sufit podwieszany systemowy 60x60cm, 
z płyt akustycznych o zwiększonej odporności na uszkodzenia wykonanych z wełny 
szklanej, umożliwiających przeniesienie przez płytę dodatkowego obciążenia nie 
mniejszego niż 0,3kg(3N) wg potwierdzonej deklaracją klasy 2/C/3N, w zależności od 
pomieszczenia o grubości od 15 do 35mm i ciężarze od 1.1 do 2.8kg/m2, współczynniku 
pochłaniania dźwięku nie mniejszym niż αW=0.95, z profilem nośnym w standardzie T24. 
W pomieszczeniach technicznych – tynk gipsowy. Wszystkie sufity pomalować farbą 
akrylową. 
Ściany: 
Pomieszczenia dydaktyczne, świetlica – Tynk cementowo-wapienny + gładź gipsowa, 
malowane  akrylem transparentnym np. Akrylak 3000 firmy Dekoral lub równoważnym, 
spełniającym funkcję zabezpieczająco ochronną dla powierzchni ściany, wzdłuż 
pomieszczeń komunikacyjnych należy zamontować różnokolorowe taśmy ochronnych 
przyściennych szer. 0,30m na wys. 1,0m od podłogi; taśmy ochronne z tworzyw 
sztucznych na bazie żywic akrylowo-winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo 
wyposażonych w stabilizatory UV i środki przeciwzapalne (np. CS Polska lub 
równoważna); taśmy ochronne przyklejone na klej montażowy; Wszystkie narożniki 
zewnętrzne w pomieszczeniach komunikacyjnych i salach dydaktycznych wyposażyć w 
narożniki ochronne o wym. 50mmx50mm do wys. 1,5m od podłogi; narożniki ochronne z 
tworzyw sztucznych na bazie żywic akrylowo-winylowych modyfikowanych 
przeciwuderzeniowo wyposażonych w stabilizatory UV i środki przeciwzapalne (np. CS 
Polska lub równoważna); taśmy ochronne przyklejone na klej montażowy; 
Sanitariaty  i łazienki – wykończone glazurą na całą wysokość pomieszczenia płytkami 
ceramicznymi, szkliwionymi, różnokolorowymi o nasiąkliwości <10%. 
Wytyczne szczegółowe dla pomieszczeń: 
Korytarze - Wymagane parametry dotyczące winylowych oklein ściennych równoważne 
lub lepsze: 
Na korytarzach należy zastosować okleinę winylową o strukturze sprasowanego włókna 
drzewnego, w odcieniach metalicznych. Okleina umożliwia łatwe czyszczenie zabrudzeń, 
takich jak: tusz długopisu, napoje czy otarcia butami. Okleina musi być odporna na 
zarysowania i uderzenia. Produkt przeznaczony do zastosowania w pomieszczeniach o 
dużym natężeniu ruchu. 
- Warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy użyciu farb na bazie wody, nośnik 
bawełniany. Winylowe okleiny ścienne są higieniczne i mają właściwości antybakteryjne,  
Proponowane kolory: VESCOM Valencia 1039.04; 1039.05; 1039.26 
- w celu uniknięcia wielu łączeń okleina powinna mieć min. 130 cm szerokości,  
- gramatura min. 350 gr/m,  
W salach lekcyjnych należy zastosować okleinę winylową o jednobarwnym wzorze, 
prawie bez widocznych struktur. Okleina umożliwia łatwe czyszczenie zabrudzeń, takich 
jak: tusz długopisu, napoje czy otarcia butami. Okleina odporna na zarysowania i 
uderzenia. Produkt przeznaczony do zastosowania w pomieszczeniach o dużym natężeniu 
ruchu. 
- Warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy użyciu farb na bazie wody, nośnik 
bawełniany. Winylowe okleiny ścienne są higieniczne i mają właściwości antybakteryjne,  
Proponowane kolory: Vescom Delta 173.06; 173.09; 173.23; 
- w celu uniknięcia wielu łączeń okleina powinna mieć min. 130 cm szerokości,  
- gramatura min. 460 gr/m,  
Wymagane dokumenty do stosowania w obiektach:  
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- współczynnik pochłaniania dźwięku: αw 0.15 selon DIN 52215 
- odporność ogniowa: SBI-Euroclass B - s2 - d0, Certyfikat Niepalności B-s2-d0,  
- Certyfikat CE,  
Tynki wewnętrzne: 
Typ I — pod malowanie — na ścianach murowanych wykonać tynk cementowo —
wapienny szpachlowany kat. III, następnie zagruntować i wykonać gładź gipsową 
dwuwarstwowo doprowadzając do powierzchni gładkiej, zagruntować, malować  
Typ II — pod okładziny ścian glazurą — wykonać warstwę tynku wyrównując idealnie 
powierzchnię ścian (masy tynkowe wyrównawcze). Zagruntować i wykonać obłożenie 
ścian wg opisu pomieszczeń. Powyżej glazury zagruntować i malować 
- Parapety wewnętrzne – konglomerat 
Posadzki: 
Wszystkie pomieszczenia suche – wykładzina obiektowa - winylowa półelastyczna o gr. 
3,2mm, homogeniczna, charakteryzująca się odpornością ogniową Bfl-sl, tłumieniem 
dźwięku 2dB, trwałością – stopień 7, dynamicznym współczynnikiem tarcia DS. >0,3, 
posiadająca certyfikat IMO.  
Pomieszczenia mokre oraz komunikacja – płytki gres antypoślizgowe klasa ścieralności 
V* o nasiąkliwości < 3%. Szczegóły dla pomieszczeń wg wykazu. 
 
Drzwi wewnętrzne: 
Profil stalowy, okucia stalowe systemowe, samozamykacze, szyby bezpieczne, kolor wg 
projektu. Drzwi muszą zapewnić akustyczność wg projektu. Drzwi wewnętrzne do 
pomieszczeń dostępnych z traktów komunikacyjnych: drzwi płytowe pełne wzmocnione 
wewnętrznym ramiakiem z drewna, drzwi obustronnie obłożone płytą HDF lub blachą 
malowaną proszkowo (dotyczy drzwi zewnętrznych), krawędzie boczne zabezpieczone 
listwami ze stali nierdzewnej, kolorystyka wg projektu. Ościeżnica metalowa, z blachy 
stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o gr. 1,0 mm, na grubości muru lub kątowa. 
Lakierowana proszkowo. Akcesoria drzwi — trzy zawiasy wzmocnione, uszczelka 
gumowa obwiedniowa. Drzwi do łazienek, WC, pomieszczeń gospodarczych z otworami 
lub nacięciami wentylacyjnymi. Zamki metalowe do wkładek patentowych i łazienkowe w 
zależności od rodzaju pomieszczenia. Klamki mosiężne lub ze stali nierdzewnej. 
Szerokości min. w świetle 0, 9 m (lub wg projektu). Zastosować system jednego klucza do 
grupy pomieszczeń wg ustaleń z Zamawiającym na etapie realizacji. Drzwi wewnętrzne do 
magazynów, pomieszczeń technicznych, gospodarczych itp. Drzwi metalowe, 
ocynkowane, lakierowane z ościeżnice regulowaną na grubość muru lub kątową. Zawiasy, 
klamki, zamki jak w opisie jak wyżej. Wysokość i szerokość drzwi wg projektu. Wszystkie 
drzwi muszą posiadać atest o przeznaczeniu do obiektów użyteczności publicznej. - Rynny i rury spustowe – Z blachy tytan-cynk - powlekanej gr. min. 0,6 mm, w kolorze 
zgodnym z projektem. Obróbki blacharskie w obrębie elewacji muszą być dostosowane 
materiałowo i kolorystycznie do elewacji. -  

II. SZCZEGÓŁY MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIONYCH 
Sufity: Typ I - (hole, sale LEKCYJNE, pomieszczenia biurowe) rastrowy  600x600x19mm, z 
wbudowanymi oprawami oświetleniowymi, wykonany w systemie montażu bez profili 
między płaszczyznami płyty. Płyty sufitu powinny charakteryzować się pochłanianiem 
dźwięku ap=0,6 przy 125Hz wg DIN EN ISO 354, wydłużoną izolacyjnością dźwięku 
Dncw=26dB odporność na wilgoć do 95%.  
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Typ II - (pomieszczenia WC) Sufit - modułowy wykonany z płyt o wymiarach 
rzeczywistych 594x594x19mm przystosowanych do montażu na konstrukcji 
częściowo ukrytej o szerokości 24mm. Płyty sufitu powinny charakteryzować się 
pochłanianiem dźwięku w klasie min. C, dźwiękoizolacyjnością min. 43dB, odbiciem 
światła 86%, odpornością na wilgotność względną 95% RH. Krawędź płyty 
frezowana, powierzchnia obniżona w stosunku do poziomu konstrukcji sufitu 
modułowego o 13mm . Ciężar płyty około 5,2kg/m2, kolor płyt biały. Płyty sufitu 
powinna zostać wykonana ze sprasowanej wełny mineralnej twardej o licu 
laminowanym włóknem szklanym pokrytym farbą natryskową 
.Typ III - (pomieszczenia techniczne) tynk cementowo - wapienny kategorii III 
Ściany: Typ I - (pomieszczenia biurowe, sale lekcyjne i korytarze) ściany pomieszczeń 
malowane farbą akrylową w kolorze beżowym. Na korytarzach dodatkowo cokół z 
płytek gres szkliwionych do wys. 90cm. 

 Typ II - (pomieszczenia techniczne) wykończone  tynkiem cementowo - wapiennym 
 kat. III, malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym . 
 Typ III - (pomieszczenia WC) wykończyć warstwą tynku wyrównując idealnie 
 powierzchnię ścian (masy tynkowe wyrównawcze). Zagruntować i wykonać 
 wykończone glazurą na całą wysokość pomieszczenia. 
 Posadzki Typ I -  (przedsionki, klatki schodowe) - płytki gres antypoślizgowe 30x60cm (w 

przedsionkach wc oraz pomieszczeniach małych 20x20cm) o klasie R9 - szkliwione, o 
klasie ścieralności V, nasiąkliwości E<0,5%, wytrzymałości na zginanie min. 35MPa, 
Odporność na czynniki chemiczne ULA, odporność na plamienie 5. W holach, na 
korytarzach oraz na klatkach schodowych należy zastosować gres szkliwiony - wysoki 
połysk, natomiast w archiwach oraz pomieszczeniach technicznych gres techniczny 
szkliwiony. 
Typ II - (sale lekcyjne, biura, korytarze) - wykładzina winylowa (typu tarket) 
półelastyczna o gr. 3,2mm, homogeniczna, charakteryzująca się odpornością ogniową 
Bfl-sl, tłumieniem dźwięku 2dB, trwałością – stopień 7, dynamicznym 
współczynnikiem tarcia DS. >0,3, posiadająca certyfikat IMO. Posadzki w kolorze 
Imperial Texture desert beige 51809. 

 
 

 
  Opracował: 
 
 
 
 
 mgr inż. arch. Klemens Borzdyński        upr. nr LOIA/23/2007/GW 



Nr Pomieszczenie Posadzka
Powierzchnia

[m2]

P1 Klatka schodowa gres 27,97

suma: 27,97

I1 WC damskie gres* 14,86

I2 WC m skie gres* 14,91

I3 Magazyn gres* 2,17

I4 Korytarz gres* 26,09

I5 Magazyn gres* 5,48

I6 Magazyn gres* 10,54

I7 Magazyn gres* 7,46

I8 Magazyn gres* 12,92

I9 Magazyn gres* 23,10

I10 Kotlownia (istn.) gres* 24,30

I11 Szatnie gres* 71,30

suma: 213,13

Razem: 241,10

- SUFIT PODWIESZONY RASTROWY 60x60cm

LEGENDA SUFITÓW:

- ANEMOSTAT WG BRAN Y SANITARNEJ

- SUFIT WYKO CZONY TYNKIEM CEM-WAP

- MIEJSCOWE OBNI ENIE SUFITU PODWIESZONEGO DO WYS.

- OPRAWA WG BRAN Y SANITARNEJ

- PUNKT ROZMIESZCZENIA SUFITU PODWIESZANEGO



Nr Pomieszczenie Posadzka
Powierzchnia

[m2]

P101 Gabinet Wicedyrektora wyk. obiekt. 15,82

P102 Gabinet Dyrektora wyk. obiekt. 22,12

P103 Sekretariat wyk. obiekt. 25,99

P104 WC nauczycieli M gres 3,45

P105 WC nauczycieli D gres 3,45

P106 Aneks kuchenny gres 4,49

P107 Klatka schodowa gres 46,15

P108 Portiernia wyk. obiekt. 6,32

P109 Przedsionek gres 8,76

P110 Hol i komunikacja wyk. obiekt. 228,66

P111 Szatnia z WC gres 7,72

P112 Magazyn gres 3,96

P113 Przygotowalnia gres 3,79

P114 Komunikacja gres 8,35

P115 Zmywalnia gres 5,84

P116 Pracownia Gastronom. gres 54,97

P117 WC m skie gres 11,29

P118 WC damskie gres 11,29

P119 wietlica wyk. obiekt. 72,87

P120 Sala bankietowa wyk. obiekt. 35,29

P121 WC niepe nosprawnych gres 5,24

P122 Kot ownia gres 14,46

P123 Szatnia nauczycieli WF wyk. obiekt. 11,89

P124 azienka z WC gres 5,02

P125 Magazyn sprz tu wyk. obiekt. 10,19

P126 Przedsionek gres 3,89

P127 Szatnia m ska wyk. obiekt. 13,71

P128 ze  sanitarny gres 14,47

P129 Szatnia m ska wyk. obiekt. 13,71

P130 WC gres 6,24

P131 Szatnia damska wyk. obiekt. 13,52

P132 WC gres 6,24

P133 ze  sanitarny gres 13,60

P134 Szatnia damska wyk. obiekt. 13,52

P135 Klatka schodowa gres 9,74

P136 Magazyn krzese gres 5,93

P137 Sala sportowa sportowa 589,16

suma: 1331,11

I101 WC m skie gres 5,10

I102 WC nps gres 5,65

I103 WC damskie gres 11,53

I104 Komunikacja wyk. obiekt. 26,65

I105 Sala dydaktyczna wyk. obiekt. 51,36

I106 Klatka schodowa gres 27,84

I107 Sala dydaktyczna wyk. obiekt. 51,66

I108 Sala dydaktyczna wyk. obiekt.* 51,68

I109 Komunikacja gres 23,53

suma: 255,00

Razem: 1586,11

- SUFIT PODWIESZONY RASTROWY 60x60cm

LEGENDA SUFITÓW:

- OPRAWA O WIETLENIOWA WG BRAN Y ELEKTRYCZNEJ

- ANEMOSTAT WG BRAN Y SANITARNEJ

- SUFIT WYKO CZONY TYNKIEM CEM-WAP

- MIEJSCOWE OBNI ENIE SUFITU PODWIESZONEGO DO WYS.

- PUNKT ROZMIESZCZENIA SUFITU PODWIESZANEGO



Nr Pomieszczenie Posadzka
Powierzchnia

[m2]

P201 Pokój nauczycielski wyk. obiekt. 70,63

P202 WC nauczycieli M gres 3,45

P203 WC nauczycieli D gres 3,45

P204 Klatka schodowa gres 46,15

P205 Pom. Porz dkowe gres 3,46

P206 Magazyn / aneks kuch. gres 8,93

P207 Hol i komunikacja wyk. obiekt. 131,19

P208 Biblioteka wyk. obiekt. 31,05

P209 Czytelnia wyk. obiekt. 55,18

P210 Sala j zykowa wyk. obiekt. 54,08

P211 Sala j zykowa wyk. obiekt. 54,08

P212 Sala komputerowa wyk. obiekt. 61,42

P213 Komunikacja wyk. obiekt. 67,48

P214 Mag. komp./serwer wyk. obiekt. 10,89

P215 Sala komputerowa wyk. obiekt. 55,47

P216 WC damskie gres 15,12

P217 WC niepe nosprawnych gres 8,03

P218 WC m skie gres 18,30

P219 Si ownia wyk. obiekt. 54,74

P220 Klatka schodowa gres 18,93

suma: 767,38

I201 WC m skie gres 5,10

I202 WC nps gres 5,65

I203 WC damskie gres 11,53

I204 Komunikacja wyk. obiekt. 26,65

I205 Sala dydaktyczna wyk. obiekt. 51,44

I206 Klatka schodowa gres 35,06

I207 Gab. Kierown. Praktyk wyk. obiekt. 14,80

I208 Sala dydaktyczna wyk. obiekt. 51,62

I209 Sala dydaktyczna wyk. obiekt. 51,89

suma: 253,74

Razem: 1025,77

- SUFIT PODWIESZONY RASTROWY 60x60cm

LEGENDA SUFITÓW:

- ANEMOSTAT WG BRAN Y SANITARNEJ

- SUFIT WYKO CZONY TYNKIEM CEM-WAP

- MIEJSCOWE OBNI ENIE SUFITU PODWIESZONEGO DO WYS.

- OPRAWA O WIETLENIOWA WG BRAN Y ELEKTRYCZNEJ

- PUNKT ROZMIESZCZENIA SUFITU PODWIESZANEGO



Nr Pomieszczenie Posadzka
Pow. pod ogi Pow. u ytk.

[m2] [m2]

I301 Sk adnica akt wyk. obiekt. 20,09 18,67

I302 Gab. Psych. / Pedagog wyk. obiekt. 19,96 19,96

I303 Magazyn wyk. obiekt. 4,52 2,19

I304 WC damskie gres 7,64 7,64

I305 WC m skie gres 10,22 10,22

I306 Klatka schodowa gres 35,55 35,55

I307 Recepcja wyk. obiekt. 23,84 22,91

I308 Pokój dydaktyczny wyk. obiekt. 23,63 20,69

I309 azienka gres 11,59 11,59

I310 Magazyn wyk. obiekt. 20,18 18,60

suma: 222,53 207,12

I300 Magazyn wyk. obiekt. 45,31 39,10

LEGENDA SUFITÓW:
- OK ADZINA CIAN I SUFITÓW Z P YTY GKF NA STELA U

- OPRAWA O WIETLENIOWA WG BRAN Y ELEKTRYCZNEJ



Nr Pomieszczenie Posadzka
Powierzchnia

[m2]

P1 Klatka schodowa gres 27,97

suma: 27,97

I1 WC damskie gres* 14,86

I2 WC m skie gres* 14,91

I3 Magazyn gres* 2,17

I4 Korytarz gres* 26,09

I5 Magazyn gres* 5,48

I6 Magazyn gres* 10,54

I7 Magazyn gres* 7,46

I8 Magazyn gres* 12,92

I9 Magazyn gres* 23,10

I10 Kotlownia (istn.) gres* 24,30

I11 Szatnie gres* 71,30

suma: 213,13

Razem: 241,10

- P YTKI GRES ANTYPO LIZGOWE - PROJEKTOWANE 30X60CM

LEGENDA POSADZEK:

- ISTNIEJACA POSADZKA GRESOWA DO ZACHOWANIA

Szczeliny izolacyjne – wykona  w miejscach zmiany grubo ci podk adu lub zmiany obci . Szczelina powinna ca kowicie przecina
warstw  podk adu.
Szczeliny przeciwskurczowe – wykona  w podk adzie pod ogowym na pola < 36 m2
przy d ugo ci boku < 6 m (w przypadku anhydrytów na pola < 50 m2 przy d ugo ci
boku < 10m), natomiast na zewn trz na pola < 5 m2 o d ugo ci boku < 3 m.

- PUNKT POCZ TKOWY DO ROZMIERZANIA P YTEK POD OGOWYCH OD PE NEJ P YTKI

- PUNKT POCZ TKOWY DO ROZMIERZANIA P YTEK POD OGOWYCH OD "PO ÓWKI" P YTKI



Nr
Pomieszczenie

Posadzka
Powierzchnia

[m2]

P101
Gabinet W

icedyrektora
wyk. obiekt.

15,82

P102
Gabinet Dyrektora

wyk. obiekt.
22,12

P103
Sekretariat

wyk. obiekt.
25,99

P104
W

C nauczycieli M
gres

3,45

P105
W

C nauczycieli D
gres

3,45

P106
Aneks kuchenny

gres
4,49

P107
Klatka schodowa

gres
46,15

P108
Portiernia

wyk. obiekt.
6,32

P109
Przedsionek

gres
8,76

P110
Hol i kom

unikacja
wyk. obiekt.

228,66

P111
Szatnia z W

C
gres

7,72

P112
M

agazyn
gres

3,96

P113
Przygotowalnia

gres
3,79

P114
Kom

unikacja
gres

8,35

P115
Zmywalnia

gres
5,84

P116
Pracownia Gastronom.

gres
54,97

P117
W

C m
skie

gres
11,29

P118
W

C damskie
gres

11,29

P119
wietlica

wyk. obiekt.
72,87

P120
Sala bankietowa

wyk. obiekt.
35,29

P121
W

C niepenosprawnych
gres

5,24

P122
Kotownia

gres
14,46

P123
Szatnia nauczycieli W

F
wyk. obiekt.

11,89

P124
azienka z W

C
gres

5,02

P125
M

agazyn sprz
tu

wyk. obiekt.
10,19

P126
Przedsionek

gres
3,89

P127
Szatnia m

ska
wyk. obiekt.

13,71

P128
ze sanitarny

gres
14,47

P129
Szatnia m

ska
wyk. obiekt.

13,71

P130
W

C
gres

6,24

P131
Szatnia damska

wyk. obiekt.
13,52

P132
W

C
gres

6,24

P133
ze sanitarny

gres
13,60

P134
Szatnia damska

wyk. obiekt.
13,52

P135
Klatka schodowa

gres
9,74

P136
M

agazyn krzese
gres

5,93

P137
Sala sportowa

sportowa
589,16

suma:
1331,11

I101
W

C m
skie

gres
5,10

I102
W

C nps
gres

5,65

I103
W

C damskie
gres

11,53

I104
Kom

unikacja
wyk. obiekt.

26,65

I105
Sala dydaktyczna

wyk. obiekt.
51,36

I106
Klatka schodowa

gres
27,84

I107
Sala dydaktyczna

wyk. obiekt.
51,66

I108
Sala dydaktyczna

wyk. obiekt.*
51,68

I109
Kom

unikacja
gres

23,53

suma:
255,00

Razem:
1586,11

- PROJEKTOW
ANE P

YTKI GRES ANTYPO
LIZGOW

E - 30X60CM

LEGENDA POSADZEK:

- ISTNIEJACA POSADZKA DO ZACHOW
ANIA

- PROJEKTOW
ANA POSADZKA SPORTOW

A W
G OPISU TECHNICZNEGO

- PROJEKTOW
ANA POSADZKA Z W

YK
ADZIN

 OBIEKTOW
 W

G OPISU TECHNICZNEGO
3901020390

1543

- PUNKT POCZ
TKOW

Y DO ROZMIERZANIA P
YTEK POD

OGOW
YCH OD PE

NEJ P
YTKI

Szczeliny izolacyjne – wykona
 w miejscach zmiany grubo

ci podkadu lub zmiany obci
. Szczelina powinna

cakowicie przecina
 warstw

 podkadu.
Szczeliny przeciwskurczowe – wykona

 w podkadzie podogowym
 na pola < 36 m2 przy dugo

ci boku < 6 m
 (w

przypadku anhydrytów na pola < 50 m2 przy dugo
ci boku < 10m), natomiast na zewn

trz na pola < 5 m2 o
ugo

ci boku < 3 m.

- PUNKT POCZ
TKOW

Y DO ROZMIERZANIA P
YTEK POD

OGOW
YCH OD "PO

ÓW
KI" P

YTKI

- SZCZELINA DYLATACYJNA W
 P

YTKACH GRESOW
YCH



Nr Pomieszczenie Posadzka
Powierzchnia

[m2]

P201 Pokój nauczycielski wyk. obiekt. 70,63

P202 WC nauczycieli M gres 3,45

P203 WC nauczycieli D gres 3,45

P204 Klatka schodowa gres 46,15

P205 Pom. Porz dkowe gres 3,46

P206 Magazyn / aneks kuch. gres 8,93

P207 Hol i komunikacja wyk. obiekt. 131,19

P208 Biblioteka wyk. obiekt. 31,05

P209 Czytelnia wyk. obiekt. 55,18

P210 Sala j zykowa wyk. obiekt. 54,08

P211 Sala j zykowa wyk. obiekt. 54,08

P212 Sala komputerowa wyk. obiekt. 61,42

P213 Komunikacja wyk. obiekt. 67,48

P214 Mag. komp./serwer wyk. obiekt. 10,89

P215 Sala komputerowa wyk. obiekt. 55,47

P216 WC damskie gres 15,12

P217 WC niepe nosprawnych gres 8,03

P218 WC m skie gres 18,30

P219 Si ownia wyk. obiekt. 54,74

P220 Klatka schodowa gres 18,93

suma: 767,38

I201 WC m skie gres 5,10

I202 WC nps gres 5,65

I203 WC damskie gres 11,53

I204 Komunikacja wyk. obiekt. 26,65

I205 Sala dydaktyczna wyk. obiekt. 51,44

I206 Klatka schodowa gres 35,06

I207 Gab. Kierown. Praktyk wyk. obiekt. 14,80

I208 Sala dydaktyczna wyk. obiekt. 51,62

I209 Sala dydaktyczna wyk. obiekt. 51,89

suma: 253,74

Razem: 1025,77

- PROJEKTOWANE P YTKI GRES ANTYPO LIZGOWE - 30X60CM

LEGENDA POSADZEK:

- ISTNIEJACA POSADZKA DO ZACHOWANIA

- PROJEKTOWANA POSADZKA Z WYK ADZIN  OBIEKTOW  WG OPISU TECHNICZNEGO

Szczeliny izolacyjne – wykona  w miejscach zmiany grubo ci podk adu lub zmiany obci . Szczelina powinna
ca kowicie przecina  warstw  podk adu.
Szczeliny przeciwskurczowe – wykona  w podk adzie pod ogowym na pola < 36 m2 przy d ugo ci boku < 6 m (w
przypadku anhydrytów na pola < 50 m2 przy d ugo ci boku < 10m), natomiast na zewn trz na pola < 5 m2 o

ugo ci boku < 3 m.

- PUNKT POCZ TKOWY DO ROZMIERZANIA P YTEK POD OGOWYCH OD PE NEJ P YTKI

- PUNKT POCZ TKOWY DO ROZMIERZANIA P YTEK POD OGOWYCH OD "PO ÓWKI" P YTKI



Nr
Pomieszczenie

Posadzka
Pow. podogi

Pow. u
ytk.

[m2]
[m2]

I301
Skadnica akt

wyk. obiekt.
20,09

18,67

I302
Gab. Psych. / Pedagog

wyk. obiekt.
19,96

19,96

I303
Magazyn

wyk. obiekt.
4,52

2,19

I304
W

C damskie
gres

7,64
7,64

I305
W

C m
skie

gres
10,22

10,22

I306
Klatka schodowa

gres
35,55

35,55

I307
Recepcja

wyk. obiekt.
23,84

22,91

I308
Pokój dydaktyczny

wyk. obiekt.
23,63

20,69

I309
azienka

gres
11,59

11,59

I310
Magazyn

wyk. obiekt.
20,18

18,60

suma:
222,53

207,12

I300
Magazyn

wyk. obiekt.
45,31

39,10

- PROJEKTOW
ANE P

YTKI GRES ANTYPO
LIZGOW

E - 30X60CM

LEGENDA POSADZEK:

- PROJEKTOW
ANA POSADZKA Z W

YK
ADZIN

 OBIEKTOW
 W

G OPISU TECHNICZNEGO

Szczeliny izolacyjne – wykona
 w miejscach zmiany grubo

ci podkadu lub zmiany obci
. Szczelina powinna

cakowicie przecina
 warstw

 podkadu.
Szczeliny przeciwskurczowe – wykona

 w podkadzie podogowym na pola < 36 m2 przy dugo
ci boku < 6 m

(w przypadku anhydrytów na pola < 50 m2 przy dugo
ci boku < 10m), natomiast na zewn

trz na pola < 5 m2 o
ugo

ci boku < 3 m.

- PUNKT POCZ
TKOW

Y DO ROZMIERZANIA P
YTEK POD

OGOW
YCH OD PE

NEJ P
YTKI

- PUNKT POCZ
TKOW

Y DO ROZMIERZANIA P
YTEK POD

OGOW
YCH OD "PO

ÓW
KI" P

YTKI
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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU DROGOWEGO 

Rozbudowa Zespołu Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie,  
Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1 

Działki nr 266/34, 266/36, 266/39, 277/5, 277/8 w Murowanej Goślinie 
 

PROJEKT OBEJMUJE WYŁĄCZNIE DROGI WEWNĘTRZNE W GRANICACH 
DZIAŁKI INWESTORA 

1. Podstawa opracowania 
- Zlecenie Inwestora  
-  Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, w skali 1:500  
- Projekt zagospodarowania terenu – branża architektoniczna 
-  Uzgodnienia międzybranżowe 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124) 
-  Wizja i pomiary w terenie 
 

2. Istniejące zagospodarowanie terenu 
Lokalizację inwestycji stanowi teren położony na działkach nr 266/34, 266/36, 266/39, 
277/5 i 277/8 w Murowanej Goślinie. Główny wjazd na teren działki stanowi 
projektowany zjazdy od strony ulicy Szkolnej od strony południowej. Powierzchnia 
terenu w granicach inwestycji posiada ukształtowanie z deniwelacją rzędu 0,30m z 
obniżeniem terenu w kierunku zachodnim. Teren inwestycji stanowi w większości 
teren nieutwardzony, na terenie działki występują drzewa kolidujące z projektowaną 
inwestycją. Powierzchnię terenu stanowi w większości teren nieutwardzony. 
Kategoria gruntu G1, warstwy geotechniczne: 
- grupa I - grunty niespoiste - piaski średnie w stanie średnio zagęszczonym o 
uogólnionym stopniu zagęszczenia Id=0,5 - nawodnione. 
- grupa II - grunty spoiste - gliny piaszczyste. Wśród nich, w zależności od stopnia 
plastyczności (Il) wyróżniono trzy warstwy geotechniczne: 
- warstwa IIa - grunty plastyczne o uogólnionym stopniu plastyczności Il=0,40; 
- warstwa IIb - grunty plastyczne o uogólnionym stopniu plastyczności Il=0,30; 
- warstwa IIc - grunty twardoplastyczne o uogólnionym stopniu plastyczności Il=0,20; 
- grupa III - grunty spoiste, morenowe - skonsolidowane, oznaczone symbolem 
skonsolidowania "A" - średnio spoiste gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o 
uogólnionym stopniu plastyczności Il=0,2 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
Główne wjazdy na teren inwestycji zaprojektowano od strony ul. Szkolnej za pomocą 
projektowanych zjazdów. Na terenie działki zaprojektowano ciągi pieszo-jezdne o 
szerokości 4,0 do 5,0m. Ponadto zaprojektowano miejsca postojowe przeznaczone w 
sumie dla 23 samochodów. Na terenie działki zaprojektowano ciągi piesze o 
szerokości od 1,5m do 2,0m, pieszo-jezdne oraz place wykonane z kostki betonowej. 
Nawierzchnie ciągów pieszo-jezdnych oraz parkingów projektuje się z kostki 
betonowej grubości 8cm(15x22,5x8cm) na podsypcie piaskowo-cementowej gr. 3cm 
oraz podbudowie zasadniczej wg poniższego opisu. Ciągi piesze oraz place należy 



wykonać z kostki betonowej w kolorze szarym sposób ułożenia jak niżej, miejsca 
postojowe należy wykonać z kostki w kolorze grafitowym, wydzielenie pomiędzy 
stanowiskami wykonać z kostki w kolorze jasnym szarym.  
a) Ciąg pieszo-jezdny (odcinek W0 -W2) 
 Szerokość drogi 4,00-5,00 m 
 Spadki poprzeczne na drodze i parkingach 2%. 
 Spadki podłużne na drodze do 3,8%  
b) Ciągi piesze 
 Na terenie działki zaprojektowano ciągi piesze o szerokości nie mniejszej niż 1,5m.  
 Spadki podłużne na chodnikach do 0,5%, spadki poprzeczne 2%. 
c) Konstrukcja nawierzchni 

Ponieważ projektowany ciąg pieszo-jezdny stanowić będzie jednocześnie drogę 
pożarową projektuje się następujące warstwy nawierzchni: 

 Nawierzchnia drogi wewn. oraz miejsc postojowych: 
- 8cm – kostka betonowa  
- 3cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4 
- 22cm - podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 (B20) 
- 10cm - warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego do Is=0,6 
- grunt rodzimy zagęszczony powierzchniowo (w przypadku wystąpienia gruntu 

nienośnego pod podbudową należy wykonać wymianę gruntu do głębokości gruntu 
nośnego) 

 Nawierzchnia zjazdu: 
- 8cm – kostka betonowa  
- 3cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4 
- 22cm - podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 (B20) 
- 10cm - warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego do Is=0,6 
- grunt rodzimy zagęszczony powierzchniowo (w przypadku wystąpienia gruntu 

nienośnego pod podbudową należy wykonać wymianę gruntu do głębokości gruntu 
nośnego) 

 Chodniki oraz place przed budynkiem 
- 8 cm – płyty betonowe 
- 10 cm – podsypka cementowo - piaskowa 1:4 
- grunt rodzimy zagęszczony powierzchniowo (w przypadku wystąpienia gruntu 

nienośnego pod podbudową należy wykonać wymianę gruntu do głębokości gruntu 
nośnego) 

 Krawężniki i obrzeża 
W projekcie zastosowano następujące krawężniki i obrzeża: 
- Krawężnikiem betonowym obramować drogi oraz place. Krawężnik wystaje ponad 

nawierzchnie na 12 cm  
- Miejsca postojowe oddzielić od ciągu pieszo-jezdnego krawężnikiem betonowym 

najazdowym 15x22 cm zatopionym do poziomu nawierzchni 
- Chodnik obramować obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30cm. 
- Wszystkie krawężniki ustawiać na podsypce cementowo – piaskowej  

i ławie z betonu C12/15 (B-15). 



- Krawężniki 15x22 cm „zatonie” do poziomu nawierzchni ustawić na końcu drogi  
w połączeniu z chodnikiem (dojazd dla osób niepełnosprawnych). 

d) Odwodnienie 
Wody opadowe z terenu opracowania projektuje się odprowadzać do projektowanych 
wpustów ulicznych zgodnie z projektem branży sanitarnej. Na trasie przyłącza 
deszczowego odprowadzającego wody deszczowe z wpustów zastosowano separator 
substancji ropopochodnych - szczegóły wg projektu branży sanitarnej. Wpusty 
drogowe należy posadowić na studzienkach z kręgów betonowych, układanych na 
fundamencie z betonu C12/15 o grubości 10cm i podsypce piaskowej gr. 5cm. Należy 
zastosować wpusty uliczne typu ciężkiego, pod każdym wpustem należy wykonać 
pierścień żelbetowy gr. 10cm.  
 

4. Droga pożarowa 
Projektowana droga wewnętrzna na odcinku W0 - W2 stanowi drogę pożarową. 
 

5. Wykonanie elementów oznakowania 
Oznakowanie powinno być wykonane zgodnie z niniejszym projektem – 
charakteryzować się dobrą widocznością w dzień i w nocy, dobrą i jednoznaczną 
czytelnością znaków z zachowaniem prawidłowości geometrycznej. Znaki powinny 
charakteryzować się wysoką trwałością, odpornością na ścieranie i zabrudzenia oraz 
posiadać właściwości odblaskowe – znaki pokryte folią odblaskową min. I generacji 
(znak A-7 – II generacji). Słupki do znaków z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 
70mm, zgodnie z normą należy umieścić tak aby krawędź znaku była min. 1,50m od 
krawędzi jezdni. Słupek należy zamontować w gruncie na głębokość 0,5m 
(zabetonować). Wysokość umieszczenie znaku min. 2,20m. 
Dopuszczalna tolerancja ustawienia znaku: 
- odchyłka od pionu nie więcej niż ±1% 
- odchyłka w wysokości nie więcej niż ±2cm. 
 

6. Projektowane oznakowanie 
Projektuje się oznakowanie ruchu lokalnego, umożliwiające bezkolizyjny wyjazd 
pojazdów z terenu szkoły. Bezpośrednio na granicy działki przed każdym zjazdem 
projektuje się znak A-7, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc postojowych 
przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych projektuje się znak T-29. 
 

7. Zestawienie powierzchni 
Lp. Elementy zagospodarowania terenu Powierzchnia 
1 Droga rowerowa 

- kostka betonowa gr. 8cm 265m2 
2 Ciąg pieszo-jezdny  

- kostka betonowa gr. 8cm 430m2 
3 Miejsca postojowe  

- kostka betonowa gr. 8cm 292m2 



4 Chodniki i place 
- płyty betonowe gr. 8cm 420m2 

Razem 1407,0m2 
 

8. Zestawienie znaków drogowych 
Znaki pionowe projektowane: 

Oznaczenie Ilość (sztuk) 
A-7 2 
T-29 3 

Razem 5 
 
Część rysunkowa: 
D/1 - Projekt zagospodarowania terenu  skala 1:500 
D/2 - Profil drogowy skala 1:50 
D/3 - Przekroje drogowe  skala 1:50 
D/4 - Detale drogowe skala 1:20 
D/5 - Zjazd Z1  skala 1:20/1:100 
 
 

  
 Opracował: 
 
 
 
 
 Bogdan Mrozowski 
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1. DANE OGÓLNE, PRZEDMIOT INWESTYCJI 
Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni przy projektowanej Rozbudowie 

Zespołu Szkół w Bolechowie - Szkoła w Murowanej Goślinie. Prace budowlane 
przewidują budowę nowego budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną. Projektowany 
obiekt jest to budynek piętrowy, częściowo podpiwniczony z dachem płaskim. 

 
2. STAN ISTNIEJĄCY 

Teren inwestycji znajduje się przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie. 
Powierzchnia terenu w granicach inwestycji posiada ukształtowanie  
z deniwelacją rzędu 0,30m z obniżeniem terenu w kierunku zachodnim. Teren 
inwestycji stanowi w większości teren nieutwardzony, na terenie działki występują 
drzewa kolidujące z projektowaną inwestycją. W pobliżu projektowanego budynku 
znajdują się liczne drzewa m.in. jarząb pospolity, świerk, modrzew, brzoza, klon i 
inne. 

3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
Na terenie działki zaprojektowano zieleń w postaci drzew iglastych 

całorocznych – sosna karłowata o wysokości 1,50m. Teren poza inwestycją, który nie 
będzie zagospodarowany należy zniwelować a po wykonaniu prac budowlanych 
należy obsiać trawą (w granicy opracowania). W bezpośrednim sąsiedztwie budynku 
projektuje się teren zielony, na którym przewidziano nasadzenia roślin z gatunku 
Skalnica Arendsa, Jarzmianka, Chaber górski, Żurawka "Silver Scrolls", nasadzona 
należy wykonać na podłożu z trawy wykładanej z rolki, wokół wszystkich roślin 
wykonać pełne korowanie i palikowanie. 

 
Pielęgnacja i wycinka istniejących drzew: 
Praca na drzewach najczęściej polega na: 
- usunięciu lub zebraniu drobnych elementów z drzewa takich jak jemioła, huby, 
szyszki itp.,  
-  wycięciu   niektórych,   zwykle   suchych   gałęzi   i   ich   ostrożnym  opuszczeniu  
w  dół   tak,   aby   nie uszkodzić innych gałęzi lub obiektów znajdujących się pod 
drzewem, 
-  wycięciu   całego   drzewa   lub   znacznej   jego   części  w  taki   sposób,   aby   nie   
uszkodzić   obiektów znajdujących się w jego zasięgu - typowym przykładem jest tutaj 
wycinka drzew na cmentarzach. 
Pielęgnacja   i  wycinka   drzew  należy   do   najtrudniejszych   prac  
wysokościowych.  Dotarcie   na wierzchołek   drzewa   jest   analogiczne   do  
wspinaczki   z   dolną   asekuracją   z  wykorzystaniem  pnia i   grubych   konarów  
jako   punktów  asekuracyjnych,   do   których  mocowane   są   przeloty   (ekspresy)  
w postaci  pętli  mocowanych  najczęściej   za  pomocą  kluczki   zaciskowej   (rys.  
A).  Pętle   zaciśnięte kluczką   zaciskową  wokół  gładkiego pnia  mogą   również   
stanowić   stopnie  w  czasie  wspinania  na drzewo. 
Po   wejściu   na   określoną   wysokość   drzewa   zwykle   należy   założyć  
stanowisko do zjazdu. Może ono być: 
-  klasyczne   tj.   linę zjazdową mocujemy poprzez karabinek zakręcany do pętli 
owiniętej wokół pnia lub konaru; takie stanowisko stosujemy wówczas, jeśli po 
zjeździe z drzewa przewidujemy ponowne na niego wejście,- przystosowane do 
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likwidowania z ziemi. Jeśli wycinane są grube gałęzie i konary należy założyć 
stanowisko do ich. 
Opuszczania. Jeśli wycinane są grube gałęzie i konary należy założyć stanowisko do  
ich opuszczania. Bardziej skomplikowane jest wycinanie całych drzew, zwłaszcza o 
dużych   średnicach,   które   należy ścinać po kawałku   i   ostrożnie opuszczać   tak,   
by nie uszkodzić obiektów znajdujących się pod drzewem. Kolejność postępowania 
wówczas jest następująca: 
1. Wejście na drzewo w miarę możliwości   jak najwyżej   i założenie tam klasycznego 
stanowiska do zjazdu i stanowiska do opuszczania (transportu) przedmiotów. 
2. Będąc wpiętym do liny zjazdowej i dodatkowo wpiętym do pętli stabilizującej   
pozycję odcinamy gałęzie i konary, rozpoczynając  wycinkę  od dołu. Wycinane  
gałęzie wcześniej umocowane do  liny transportowej,  opuszczane  są ostrożnie przez   
pracownika dołowego. W czasie wycinki, zwłaszcza piłą mechaniczną należy   
zachować   szczególną ostrożność.  Po usunięciu wszystkich gałęzi przystępujemy do 
wycinki pnia. 
3. Wycinka pnia jest niebezpieczna, gdyż odcinany   fragment   drzewa   znajduje   się 
powyżej pracownika i upadając może godotkliwie uderzyć.  Dlatego czynność  ta 
wymaga szczególnej  rozwagi   i ostrożności.  Wycinkę pnia można przeprowadzić 
różnymi sposobami w zależności od rodzaju drzewa i jego otoczenia. Jednym z 
bezpieczniejszych sposobów  jest  metoda  polegająca na „nadcinaniu  i   łamaniu 
odcinków pnia”. Wadą   tej  metody   jest   konieczność  wielokrotnego  wchodzenia   
na   drzewo,   zaletą   zaś  możliwość wycinania  długich  i   ciężkich odcinków pnia  
bez  obawy ulegnięcia  wypadkowi. 

 
 

 
 Opracował: 
 
 
 
 
                   mgr inż. Bogdan Mrozowski 



- projektowane drzewo do nasadzenia
- drzewo przeznaczone do wycinki zgodnie z decyzj z dnia 25.05.2016
- istniejace drzewo przeznaczone do zachowania
- projektowany ywopot

D
rzew

a przeznaczone do w
ycinki

1
- jarz

b pospolity - obwód: 36+36
2

- wierk kujcy - obwód: 35+35+35
3

- modrzew - obwód: 122
4

- brzoza brodawkowata - obwód: 55
5

- brzoza brodawkowata - obwód: 49
6

- brzoza brodawkowata - obwód: 43
7

- brzoza brodawkowata - obwód: 60
8

- brzoza brodawkowata - obwód: 53
9

- brzoza brodawkowata - obwód: 38
10

- brzoza brodawkowata - obwód: 80
11

- brzoza brodawkowata - obwód: 67
12

- brzoza brodawkowata - obwód: 55
13

- grusza polna - obwód: 180
14

- m
odrzew europejska - obwód: 60

15
- klon polny - obwód: 84

16
- klon polny - obwód: 65

17
- lipa drobnolistna - obwód: 240

18
- kasztanowiec - obwód: 75

Projektow
ane nasadzenia

A
- sosna karowata - 37szt.

B
- Skalnica Arendsa, Jarzmianka, Chaber górski, 

urawka - 80m²
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I. Przedmiot projektu 
Przedmiotem opracowania jest projekt układu funkcjonalnego i rozmieszczania 

wyposażenia pracowni gastronomicznej.  
 II. Dane ogólne Ogólna charakterystyka pracy 

 Pracowania gastronomiczna przeznaczona jest do realizacji podstaw 
programowych  
w zawodzie kucharz. W pracowni gastronomicznej przygotowywane będą posiłki w 
grupach pod nadzorem opiekuna. Głównym celem pracowni jest praktyczne 
zapoznanie uczniów z pracą na stanowisku w kuchni, poznanie technologii kuchni 
oraz uzyskanie przez ucznia zdolności przygotowywania posiłków. 
W związku z tym, że lekcje w pracowni mają charakter praktyk - jedna grupa osób 
odbywa zajęcia w pracowni w czasie do 2 godzin dziennie.  
 

III. Opis układu funkcjonalnego  Na terenie szkoły przewidziano pracownię gastronomiczną składającą się z 
następujących pomieszczeń:  Szatnia z węzłem sanitarnym wyposażona w szafę porządkową  Magazyn produktów  Przygotowalnie  Zmywalnię  Pracownię gastronomiczną  
 Układ funkcjonalny pomieszczeń został zaprojektowany na podstawie 
wytycznych użytkownika.  

 
IV. Zestawienie wyposażenia technologicznego  

Lp. Nazwa ilość 
1 Stół z basenem 1 
1a Spryskiwacz z baterią stołową i wylewka 1 
1b Młynek koagulacyjny/rozdrabniacz odpadów/ 1 
2 Regał ociekowy perforowany 1 
3 Piekarnik elektryczny 4xGN 1/1 4 
4 Szafka wisząca z drzwiami suwanymi 2 
5 Piec konwekcyjno-parowy 7x GN 1/1 1 
5a Podstawa pod piec konwekcyjno-parowych 1 
5b Schładzarko-zamrażarka  szokowa   1 
6 Okap przyścienny trapezowy z łapaczami tłuszczu 1 
7 Stół z drzwiami suwanymi 1 
8 Stół z dwoma zlewami i drzwiami suwanymi 2 
9 Stół z szafką i szufladami 8 
10 Nadstawka podwójna na stół 2 
11 Trzon kuchenny/kuchnia elektryczna 8 
12 Umywalka 1 
13 Stół z dwoma zlewami i drzwiami suwanymi 2 
14 Zmywarka do naczyń i szkła na podstawie 1 
15 Szafka wisząca z drzwiami suwanymi 2 
16 Stół ze zlewem jednokomorowym, szafką i półką 1 
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Lp. Nazwa ilość 
17 Stół z szafką 1 
18 Blat roboczy 1 
19 Bateria z prysznicem 5 
20 Szafa przelotowa 50x100 2 
21 Szafa magazynowa 60x90 3 
22 Wpust liniowy L=3,00m 1 
23 Szafa porządkowa BHP (ze zlewem) 1 

 
Uwaga:  
Poz. 1-19 są elementami istniejącymi do zachowania i przeniesienia z istniejącego 
budynku 
Poz. 20-23 są elementami nowoprojektowanymi 
 

V. Wymagania techniczno - technologiczne − Wysokość pomieszczenia stałej pracy nie może być mniejsza niż 3,0m. 
− Wysokość pomieszczenia pracy czasowej nie może być mniejsza niżŜ 2,5m. 
− Pomieszczenie higieniczno-sanitarne powinno mieć wysokość co najmniej 2,5m. 
Dopuszcza się pomniejszenie wysokości do 2,2m w przypadku usytuowania w 
suterenie, podpiwniczeniu lub na poddaszu. 
− Przejścia pomiędzy maszynami a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone 
tylko do obsługi tych urządzeń powinny mieć szerokość co najmniej 0,75m (jeżeli w 
przejściach odbywa się ruch dwukierunkowy – co najmniej 1m). 
− Ustępy powinny być zlokalizowane w odległości nie większej niż 75m od 
stanowiska pracy. 
 
Wykończenie wnętrz − Pomiędzy pomieszczeniami nie powinno być progów, chyba że warunki 
techniczne wymagają ich stosowania. Wtedy należy progi oznaczyć w widoczny 
sposób. 
− Progi powinny być metalowe lub obite blachą. 
− Podłogi i ściany w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych muszą być 
wykonane z materiałów nieprzepuszczalnych, nienasiąkliwych, zmywalnych, 
nietoksycznych i łatwych do czyszczenia oraz dezynfekcji. Ściany powinny być 
pokryte wyżej wspomnianymi materiałami do wysokości co najmniej 2m (zalecane 
do pełnej wysokości) 
− W pomieszczeniach kuchni, zmywalni naczyń stołowych należy podłogę wykonać 
tak, żeby umożliwić odpowiedni spływ wody z ich powierzchni (w kierunku 
wpustów podłogowych). 
− Posadzka łazienki umywalni i ustępu powinna być zmywalna, nienasiąkliwa i nie 
śliska. 
− Powierzchnie ścian i sufitów powinny być gładkie, w jasnych kolorach, bez 
uszkodzeń i szczelin, zabezpieczone przed kondensacją pary i wzrostem pleśni. 
 
Okna, drzwi − Okna powinny mieć konstrukcję umożliwiającą stałe wietrzenie pomieszczeń przez 
górne skrzydła lub wietrzniki, łatwe do otwierania z poziomu podłogi. 
− Okna powinny być gładkie, szczelne, dostosowane do zmywania i powinny 
posiadać konstrukcję zapobiegającą osadzaniu się kurzu. 
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− W pracowni gastronomicznej drzwi wewnętrzne, z wyjątkiem drzwi do 
pomieszczeń pomocniczych i gospodarczych, powinny mieć szerokość co najmniej 
0,9m. 
− Drzwi do pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych muszą być szczelne, łatwe 
do czyszczenia o powierzchniach gładkich i nienasiąkliwych. 
 
Oświetlenie − Należy zapewnić oświetlenie elektryczne zgodne z Polskimi Normami. 
− W pomieszczeniach pracy stałej należy zapewnić oświetlenie dzienne, chyba że 
jest to niemożliwe ze względu na technologię oraz przy uzyskaniu zgody na 
stosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego. 
− Oświetlenie naturalne i sztuczne, temperatura i wilgotność w pomieszczeniach 
powinny być dostosowane do wykonywanych w tych pomieszczeniach czynności i 
odpowiadać wymaganiom bezpieczeństwa i higieny pracy. 
− Punkty oświetlenia elektrycznego powinny być wyposażone w nietłukące osłony i 
mieć konstrukcję umożliwiającą łatwe ich czyszczenie. 
− Punkty oświetlenia elektrycznego powinny zapewniać prawidłowe oświetlenie 
przy każdym stanowisku pracy. 
− Światło nie powinno zmieniać barw, a jego natężenie nie może być mniejsze niż: 
− 500 luksów – na wszystkich stanowiskach kontroli, 
− 300 luksów – w pomieszczeniach roboczych, 
− Oświetlenie awaryjne należy stosować w pomieszczeniach produkcyjnych, 
magazynowych oraz przeznaczonych na pobyt ludzi (jeśli w pomieszczeniach tych 
poruszanie się w ciemnościach może spowodować zagrożenie dla zdrowia) oraz w 
pomieszczeniach o powierzchni powyżej 2000 m2. 
 
Wentylacja − W pomieszczeniach powinna być odpowiednia wentylacja mechaniczna, zgodna z 
wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
− W pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona wymiana powietrza 
wynikająca z potrzeb użytkowych i funkcji tych pomieszczeń, bilansu ciepła i 
wilgotności oraz zanieczyszczeń stałych i gazowych. 
− W nie klimatyzowanych pomieszczeniach pracy niezależnie od wymiany 
powietrza powinna być zapewniona stała (mechaniczna) wymiana powietrza nie 
mniejsza niż 0,5-krotna w ciągu godziny. 
− Przepływ powietrza wentylacyjnego między pomieszczeniami powinien odbywać 
się od pomieszczenia mniej do bardziej zanieczyszczonego. 
− W ustępach ogólnodostępnych należy przewidzieć wentylację mechaniczną (w 
ustępach z oknem i jedną kabiną – grawitacyjną lub mechaniczną. 
− Nad otwartymi urządzeniami, z których wydobywa się dym, para itp., powinny być 
zainstalowane okapy z wyciągiem mechanicznym. 
− Na otworach wentylacyjnych powinny być zainstalowane kratki z materiału 
nierdzewnego, o konstrukcji łatwej do demontażu i mycia. 
− Pomieszczenia o różnym poziomie wymagań sanitarnych nie mogą być łączone we 
wspólny układ wentylacji mechanicznej. 
− Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny umożliwiać spełnienie 
warunków wymiany i czystości powietrza oraz bezpieczeństwa pożarowego, a także 
warunków dotyczących wymiany powietrza, temperatury i wilgotności pomieszczeń. 
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Instalacja wodna i kanalizacja − Instalacja wodociągowa powinna spełniać wymagania określone w przepisach 
dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz w Polskich Normach. 
− Instalacja ciepłej wody użytkowej powinna zapewniać uzyskanie w punktach 
czerpania wody 
temperaturę z przedziału 45-55O C. 
− Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku, poza hydrantami 
przeciwpożarowymi, powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie 
mniej niż 0,25 MPa i nie więcej niż 0,6 MPa. 
− Przewody instalacji wodnej, kanalizacyjnej i innych instalacji wewnętrznych oraz 
grzejniki powinny być gładkie, szczelne, o konstrukcji zapobiegającej osiadaniu 
zanieczyszczeń. 
− W obrębie budynku wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej nie mogą być 
podłączone do wewnętrznej instalacji kanalizacji technologicznej odprowadzającej 
ścieki poprodukcyjne. 
− Kanalizacyjne wpusty podłogowe powinny być zabezpieczone kratkami. 
− W pomieszczeniach produkcyjnych nie lokalizować rewizji na instalacji wod-kan. 
− Przewidzieć separator tłuszczu. 

 
  Opracował: 
 
 
 
 
 mgr inż. arch. Klemens Borzdyński        upr. nr LOIA/23/2007/GW 
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1
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M
ynek koagulacyjny/rozdrabniacz odpadów/

1
2

Rega ociekowy perforowany
1

3
Piekarnik elektryczny 4xGN 1/1

4
4

Szafka wisz
ca z drzwiami suwanymi

2
5

Piec konwekcyjno-parowy 7x GN 1/1
1

5a
Podstawa pod piec konwekcyjno-parowych

1
5b

Schadzarko-zamra
arka  szokowa  

1
6

Okap przy
cienny trapezowy z apaczami tuszczu

1
7

Stó z drzwiami suwanymi
1

8
Stó z dwoma zlewami i drzwiami suwanymi

2
9
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8
10
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2
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 i pó
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Stó z szafk
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Blat roboczy
1

19
Bateria z prysznicem

5
20

Szafa przelotowa 50x100
2

21
Szafa magazynowa 60x90

3
22

W
pust liniowy L=3,00m

1
23

Szafa po
adkowa BHP (ze zlewem)

1

Uwaga:
Poz. 1-19 s

 elementami istniejcymi do zachowania i przeniesienia z istniejcego budynku
Poz. 20-23 s

 elementami nowoprojektowanymi
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 Ilekroć w niniejszej dokumentacji projektowej w opisie jest mowa o materiałach 
lub urządzeniach itp. z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub 
pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy "lub 
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I. Przedmiot opracowania  Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji projektowanej rozbudowy 
szkoły w Murowanej Goślinie. Zaprojektowano budynek z 2 kondygnacjami 
naziemnymi częściowo podpiwniczony w technologii tradycyjnej z dachem płaskim.  

II. Podstawa opracowania  Projekt architektoniczny, projekty branżowe;  Ustalenia z inwestorem;  Aktualnie obowiązujące normy i przepisy:  Eurokod 0 – PN-EN 1990_2004 – Podstawy projektowania konstrukcji;  Eurokod 1 – PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania ogólne;  Eurokod 1 – PN-EN 1991-1-3 Obciążenie śniegiem;  Eurokod 1 – PN-EN 1991-1-4 Oddziaływania wiatru;  Eurokod 1 – PN-EN 1991-1-6 Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji;  Eurokod 2 – PN-EN 1992 – Projektowanie konstrukcji z betonu;  Eurokod 3 – PN-EN 1993 – Projektowanie konstrukcji stalowych;  Eurokod 5 – PN-EN 1995 – Projektowanie konstrukcji drewnianych;  Eurokod 6 – PN-EN 1996 – Projektowanie konstrukcji murowych;  Eurokod 7 – PN-EN 1997 – Projektowanie geotechniczne;  Dokumentacja geotechniczna dostarczona przez Inwestora 
 

III. Dane ogólne  Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji budowy budynku szkoły w 
Murowanej Goślinie. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej ze 
ścianami o grubości 24cm wykonanych z bloczków wapienno-piaskowych np. Silka 
E24, ze stropami żelbetowymi gęstożebrowymi typu Technobeton lub równoważnymi 
oraz stropodachem płaskim wykonanym w tej samej technologii co strop. Salę sportową 
zaprojektowano w technologii szkieletowej ze słupami żelbetowymi oraz dachem  
z drewna klejonego. Cały budynek spięty w poziomie stropów, ścian attykowych oraz w 
miejscu zakończenia murowanych ścian wieńcem żelbetowym. 
Elementy żelbetowe wewnątrz i na zewnątrz zaprojektowano jako monolityczne. 
Budynek zaprojektowano jako posadowiony bezpośrednio. 
 W ramach opracowania projektuje się również częściowe wzmocnienie 
elementów konstrukcyjnych istniejącego obiektu. 
 

IV. Wytycznie eksploatacyjne konstrukcji  Zgodnie z norma przyjęto ciężar śniegu 3 kN/m3 (śnieg zalegający kilka tygodni 
lub miesięcy po opadach).  
 

V. Warunki gruntowo – wodne  Warunki gruntowe określono na podstawie wykonanych odwiertów. 
Kategoria geotechniczna  O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydują dwa podstawowe 
kryteria: rodzaj budowli (obiektu) oraz rodzaj podłoża gruntowego. W analizowanym 
przypadku mamy do czynienia z prostym obiektem (budynek niepodpiwniczony o 
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym) oraz prostymi warunkami 
gruntowymi, gdyż stwierdzono w poziomie posadowienia: 
· występowanie w podłożu gruntów rodzimych jednorodnych genetycznie; 
· występowanie w podłożu gruntów rodzimych jednorodnych litologicznie; 
· horyzontalne uwarstwienie gruntów; 
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· występowanie wód podziemnych (sączenia) poniżej poziomu posadowienia; 
· brak występowania gruntów słabonośnych; 
· brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. 
W związku z powyższym według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 
gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.) należy zaliczyć 
opisywany obiekt do I kategorii geotechnicznej. Uwzględniono przy tym także wymogi 
Eurokodu 7. 
Opis budowy geologicznej    Na podstawienie przeprowadzonych badań szczegółowa budowa geologiczna 
badanego terenu została rozpoznana do głębokości 6 - 8m p.p.t. stwierdzono utwory 
czwartorzędowe - plejtoceńskie, wykształcone w postaci dwóch poziomych glin 
zwałowych, zlodowaceń środkowo i północnopolskiego. Lokalnie w obrębie młodszych 
glin zwałowych nawiercono soczewy piasku wodnolodowcowego. Od powierzchni 
zalega nasyp niekontrolowany.  
Grunty nasypowe - zostały stwierdzone na głębokości 0,4 - 0,8m p.p.t. W składzie 
nasypów przeważają luźne piaski próchnicze. 
Grunty rodzime - są zróżnicowane pod względem rodzaju i stanu. Wydzielono trzy 
grupy geotechniczne: 
- grupa I - grunty niespoiste - piaski średnie w stanie średnio zagęszczonym o 
uogólnionym stopniu zagęszczenia Id=0,5 - nawodnione. 
- grupa II - grunty spoiste - gliny piaszczyste. Wśród nich, w zależności od stopnia 
plastyczności (Il) wyróżniono trzy warstwy geotechniczne: 
- warstwa IIa - grunty plastyczne o uogólnionym stopniu plastyczności Il=0,40; 
- warstwa IIb - grunty plastyczne o uogólnionym stopniu plastyczności Il=0,30; 
- warstwa IIc - grunty twardoplastyczne o uogólnionym stopniu plastyczności Il=0,20; 
- grupa III - grunty spoiste, morenowe - skonsolidowane, oznaczone symbolem 
skonsolidowania "A" - średnio spoiste gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o 
uogólnionym stopniu plastyczności Il=0,2 
 
Warunki hydrogeologiczne  Zwierciadło swobodne i napięte stabilizowało się na głębokości 1,0-3,80m p.p.t. 
tj. w strefie rzędnych 76,42-79,17m npm. Jest to woda nieciągła, wypełniająca 
piaszczyste przewarstwienia i spękania w obrębie trudnoprzepuszczalnych gruntów 
gliniastych. Środowisko wodne nie jest agresywne wobec betonu. 
 

VI. Układ konstrukcyjny Budynek dydaktyczny szkoły: 
 Konstrukcję budynku stanowią stropy gęstożebrowe. Ściany nośne 
zaprojektowano z bloczków wapienno-piaskowych np. Silka E24 wzmacniane 
trzpieniami żelbetowymi oznaczonymi na rysunkach. Podciągi i słupy w budynku 
zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne. Fundamenty zaprojektowano jako 
bezpośrednie żelbetowe, monolityczne wylewane na warstwie chudego betonu gr. 
10cm, w miejscu zbliżenia do istniejącego budynku zaprojektowano posadowienie na 
płycie żelbetowej.  
Budynek sali sportowej: 
 Konstrukcję budynku stanowią słupy żelbetowe, na których oparto dach o 
konstrukcji z drewna klejonego. Ściany nośne zaprojektowano z bloczków wapienno-
piaskowych np. Silka E24 wzmacniane trzpieniami żelbetowymi oznaczonymi na 
rysunkach. Podciągi i słupy w budynku zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne. 
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Fundamenty zaprojektowano jako bezpośrednie żelbetowe, monolityczne wylewane na 
warstwie chudego betonu gr. 10cm. 
 
Budynek istniejącej szkoły: 
 Konstrukcję budynku stanowią ściany murowane z cegły pełnej, na których 
oparto konstrukcję stropu - nad piwnicą odcinkowego - typu Kleina, nad pozostałymi 
kondygnacjami strop drewniany. Budynek zwieńczony jest dachem dwuspadowym o 
konstrukcji krokwiowo płatwiowej symetrycznej z lukarnami.  
 

VII. Zastosowane schematy statyczne Większość elementów konstrukcyjnych takich jak stropy, podciągi, nadproża obliczono 
w schemacie belki jednoprzęsłowej – wolnopodpartej. Fundamenty to ławy  
fundamentowe obliczone na odpór gruntu. 
 

VIII. Elementy konstrukcyjne  Fundamenty – w polu osi B-K/1-6 zaprojektowano płytę fundamentową o gr. 40 z 
betonu C25/30 [B30] zbrojoną konstrukcyjnie siatką z prętów Ø16 w rozstawie 15cm 
górą i dołem. W pozostałej części budynku zaprojektowano posadowienie 
bezpośrednie na ławach fundamentowych. Projektuje się ławy fundamentowe z 
betonu C25/30 [B30] W6, zbrojone prętami Ø12 ze stali AIIIN, o szerokości 25 do 
120cm o grubości 40cm, pod każdym fundamentem wykonać podlewki z chudego 
betonu C12/15 [B15] o grubości 10cm. Z  ławy fundamentowej wypuścić startery do 
połączenia ław ze ścianami, trzpieniami i słupami żelbetowymi. Uziom 
fundamentowy wykonać zgodnie z projektem branży elektrycznej. Nie przewiduje 
się ingerencji w istniejące ławy fundamentowe z wyjątkiem przypadku w którym 
istniejące ławy fundamentowe będą posadowione powyżej projektowanych ław. 
Wówczas istniejące ławy fundamentowe należy podbić do poziomu projektowanych 
ław.  Place, drogi i chodniki - ze względu na występowanie na przedmiotowym terenie 
do głębokości 0,8m nasypów niekontrolowanych o nieokreślonej nośności w miejscu 
występowania placów, chodników oraz dróg, miejsce postojowych oraz elementów 
zagospodarowania terenu projektuje się wymianę gruntu na piasek średni 
zagęszczony warstwami o gr. maks. 30cm do Id>0,7.  Ściany fundamentowe o grubości 24cm zaprojektowano jako betonowe z bloczków 
betonowych C20/25. W miejscu styku posadzki na gruncie ze ścianką fundamentową 
projektuje się wykonanie wydzielenia termicznego za pomocą pustaków 
izolacyjnych charakteryzujących się wytrzymałością na ściskanie ≥ 20 MPa, 
współczynnikiem przewodzenia ciepła λpion ≤ 0,33W/mK, λpoz ≤ 0,14W/mK,   np. 
Isomur 24 na wszystkich ścianach stykających się z podłożem gruntowym.  Ściany nadziemne z bloczków wapienno-piaskowych np. Silka E24 o wymiarach 
333x240x198mm klasy 20MPa, gęstość 1,49kg/m3,  na zaprawie systemowej np. 
Silka FIX 15, grubość ściany 24cm. Filary okienne o powierzchni <0,3m2 należy 
wykonać jako żelbetowe, zbrojone prętami Ø12, strzemiona Ø6 co 30cm, pręty 
połączyć z wieńcami stropowymi lub ławami fundamentowymi.  Szyb windowy – projektuje się żelbetowy z betonu C25/30 zbrojony prętami ze stali 
A-IIIN. W ścianach szybu należy pozostawić otwory i wnęki technologiczne zgodne 
z warunkami podanymi przez przyjętego producenta dźwigu.  Ścianki działowe – projektuje się ścianki działowe lekkie z płyt GK na stelażu 
systemowym o grubości 12cm. Szkielet nośny ścian działowych składa się z profili 
ryflowanych stalowych zimnogiętych o podwyższonej sztywności: pionowych 
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słupków Profil CW 75/100 Ultrastil wstawianych w profile poziome Profil UW 
75/100 Ultrastil w rozstawie co 600 mm. Kształtowniki obwodowe mocowane są do 
konstrukcji budynku łącznikami mechanicznymi w max rozstawie 1000 mm. W 
stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje się taśmę 
uszczelniającą z polietylenu spienionego o min. grubości 3 mm i szerokości 95 mm. 
Taśma na całym obwodzie ściany, tj. wzdłuż profili obwodowych. Do izolacji ścian 
zaleca się stosowanie płyt z wełny mineralnej typu Aku-Płyta firmy Isover lub 
równoważnej o grubości równej grubości profili..   Stropy - W przedmiotowym projekcie zastosowano System Stropowy Technobeton, 
który składa się z prefabrykowanych strunobetonowych belek sprężonych o 
wysokościach 12 i 13 cm oraz z pustaków betonowych.  Belki mają kształt 
odwróconej litery T, produkowane z betonu klasy C 50/60 a zastosowane w nich 
zbrojenie sprężające ze stali o wytrzymałości minimum 2060 MPa. Górna 
powierzchnia belki pofałdowana a cięgna sprężające wypuszczone na odległość 10 
cm od lica belki. Pustaki stropowe produkowane z betonu żwirowego, 
wibroprasowanego, z czystego cementu. O wysokości 8cm, 20 cm i długości 20 cm.  
Zastosowana warstwa nadbetonu grubości 5 cm oraz 6cm  pełni w systemie funkcję 
monolityzującą konstrukcję stropu. Projektowana z betonu klasy minimum C 25/30. 
W warstwie nadbetonu zawarta siatka zbrojeniowa (średnica pręta 3,5 mm i oczko 15 
x 15 cm) oraz zbrojenie przypodporowe (stal AIIIN), układane na siatce oczkowej, 
nad zakończeniem każdej belki, o średnicy Ø8 według rysunku montażowego. 
Podczas montażu stropu, belki należy opierać zachowując ich minimalne oparcie. W 
celu uzyskania odpowiedniego rozstawu belek wynoszącego 59,5 cm, należy 
umieszczać na każdym ich końcu jeden pustak (najlepiej deklowany). Wypełnienie 
stropowe stanowią pustaki betonowe. Należy je układać w rzędach jeden za drugim, 
szczelnie i równo bez pozostawiania szczelin. Skrajne pustaki, w przypadku kiedy 
zajdzie konieczność cięcia pustaka, powinny być docięte z długości lub szerokości 
piłą tarczową do betonu. Należy przy tym pamiętać aby ucięty fragment zawierał co 
najmniej jedno żebro. Oparcie pustaków na ścianach wynosi od 0 do 2cm. Na czas 
montażu, strop musi być podparty podporami montażowymi. Wymaganie jest 
ustawienie co najmniej jednej, centralnie ułożonej podpory montażowej bądź w 
niektórych przypadkach dwóch podpór ustawionych w odległościach wynoszących 
2/5 i 3/5 od miejsca oparcia belek (rysunek montażowy). Podporę (podpory) należy 
podeprzeć stemplami w taki sposób, aby uzyskać ujemna strzałkę ugięcia o wielkości 
L/500. Podpory montażowe należy ustawić przed ułożeniem pustaków. 
Bezpośrednio przed betonowaniem strop powinien być polany obficie wodą, a 
wszystkie zanieczyszczenia powinny być z niego usunięte. Należy stosować beton 
klasy C25/30. Unikać powstawania miejscowych koncentracji betonu. Podczas 
betonowania zwrócić szczególna uwagę na dokładne wypełnienie mieszanką 
betonową wszystkich przestrzeni pomiędzy pustakami, czołami belek ułożonych w 
jednej linii i w wieńcach, prawidłowe zagęszczenie betonu i jego należyta 
pielęgnację. Podpory zlikwidować po około 3 tygodniach, po osiągnięciu przez beton 
85% wytrzymałości. Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie szczegółowych 
wytycznych i opracowań producenta stropu.  Nadproża – zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne belki dostosowane do 
szerokości otworu systemowe w ścianach wypełniających dopuszcza się 
zastosowanie nadproży  prefabrykowanych typu L19.  Posadzki – wylewki w posadzkach wykonać jako żelbetowe zbrojone siatką  
z prętów Ø3 w rozstawie 10cm. Siatki należy łączyć z zakładem min. 25cm. 
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 Trzpienie T - wykonać, jako żelbetowe monolityczne o wymiarach 24x24cm 
(dotyczy trzpieni T1) oraz 24x72cm (dotyczy T2), z betonu C20/25 [B25] zbrojone 4 
(T1) oraz  10 (T2) prętami AIII 34GS, zbrojenie trzpieni należy w sposób trwały 
połączyć ze zbrojeniem wieńców stropowych. Trzpienie żelbetowe należy wykonać 
we wszystkich ścianach nośnych w rozstawie maksymalnie 3,0m. Trzpienie 
żelbetowe należy wykonać również w ściankach attykowych przyjmując trzpień T1 
w rozstawie maksymalnie 2m.  Wieńce – w budynku należy wykonać wieńce obwodowe, żelbetowe monolityczne, 
zbrojone 4 prętami Ø12, strzemiona Ø8 co 15cm. Wieńce należy wykonać  
w kształtkach wieńcowych z dodatkową warstwą styropiany od strony zewnętrznej. 
Podczas wykonywani wieńców należy zwrócić uwagę na ciągłość wieńca,  
w przypadku przerwania wieńca przez otwór należy go obejść stosując trzpienie. 
Dodatkowo projektuje się wieńce podstropowe o wymiarach 24x24cm zbrojone jak 
wyżej przenoszące obciążenia ze stropu o dużych rozpiętościach (>6,0m) na 
trzpienie żelbetowe.   Poz.1 – Podciąg żelbetowy monolityczny 24x35cm z betonu C25/30, zbrojony 
dołem 4Ø18 i 4Ø14 górą ze stali RST500S A-IIIN, strzemiona czterocięte Ø8 co 
10cm (PB240 A-I)  Poz.2 – schody żelbetowe płytowe z betonu C25/30 zbrojone prętami Ø14 co 15cm.  Poz.3 – Podciąg żelbetowy monolityczny 24x30cm z betonu C25/30, zbrojony 
dołem 3Ø16 i 3Ø14 górą ze stali RST500S A-IIIN, strzemiona czterocięte Ø8 co 
12cm (PB240 A-I)  Poz.4 – Podciąg żelbetowy monolityczny 24x30cm z betonu C25/30, zbrojony 
dołem 3Ø18 i 3Ø12 górą ze stali RST500S A-IIIN, strzemiona czterocięte Ø8 co 
12cm (PB240 A-I)  Poz.5 – Podciąg żelbetowy monolityczny 24x40cm z betonu C25/30, zbrojony 
dołem 7Ø20 i 7Ø16 górą ze stali RST500S A-IIIN, strzemiona czterocięte Ø8 co 
10cm (PB240 A-I)  Poz.6 – Podciąg żelbetowy monolityczny 24x30cm z betonu C25/30, zbrojony 
dołem 4Ø16 i 2Ø14 (nad podporą 4Ø16) górą ze stali RST500S A-IIIN, strzemiona 
czterocięte Ø8 co 12cm (PB240 A-I)  Poz.7 – Podciąg żelbetowy monolityczny 24x35cm z betonu C25/30, zbrojony 
dołem 4Ø20 i 2Ø18 (nad podporą 4Ø18) górą ze stali RST500S A-IIIN, strzemiona 
czterocięte Ø8 co 8-15cm (PB240 A-I)  Poz.8 – Podciąg żelbetowy monolityczny 24x50cm z betonu C25/30, zbrojony 
dołem 6Ø20 i 4Ø16 górą ze stali RST500S A-IIIN, strzemiona czterocięte Ø8 co 
10cm (PB240 A-I)  Poz.9 – Podciąg żelbetowy monolityczny 24x30cm z betonu C25/30, zbrojony 
dołem 5Ø20 i 3Ø18 górą ze stali RST500S A-IIIN, strzemiona czterocięte Ø8 co 
8cm (PB240 A-I)  Poz.10 – Podciąg żelbetowy monolityczny 24x40cm z betonu C25/30, zbrojony 
dołem 4Ø20 i 4Ø18 górą ze stali RST500S A-IIIN, strzemiona czterocięte Ø8 co 
10cm (PB240 A-I)  Poz.11 – Podciąg żelbetowy monolityczny 24x30cm z betonu C25/30, zbrojony 
dołem 4Ø14 i 2Ø14 górą ze stali RST500S A-IIIN, strzemiona czterocięte Ø8 co 
12cm (PB240 A-I)  Poz.12 – Podciąg żelbetowy monolityczny 24x40cm z betonu C25/30, zbrojony 
dołem 6Ø16 i 3Ø14 górą ze stali RST500S A-IIIN, strzemiona czterocięte Ø8 co 
10cm (PB240 A-I) 
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 Poz.13 – schody żelbetowe płytowe z betonu C25/30 zbrojone prętami Ø14 co 15cm.  Poz.14 – schody żelbetowe płytowe z betonu C25/30 zbrojone prętami Ø14 co 15cm.  Poz.15 – Podciąg żelbetowy monolityczny 24x30cm z betonu C25/30, zbrojony 
dołem 4Ø20 i 2Ø18 (nad podporą 4Ø18) górą ze stali RST500S A-IIIN, strzemiona 
czterocięte Ø8 co 10cm (PB240 A-I)  Poz.16 – Podciąg żelbetowy monolityczny 24x35cm z betonu C25/30, zbrojony 
dołem 4Ø16 i 4Ø16 (nad podporą dodatkowo 2Ø16) górą ze stali RST500S A-IIIN, 
strzemiona czterocięte Ø8 co 10cm (PB240 A-I)  Poz.17 – Podciąg żelbetowy monolityczny 24x40cm z betonu C25/30, zbrojony 
dołem 4Ø20 i 4Ø14 górą ze stali RST500S A-IIIN, strzemiona czterocięte Ø8 co 
12cm (PB240 A-I)  Poz.S1 – słup żelbetowy okrągły d=24cm, z betonu C20/25, zbrojony  
6 prętami Ø20 stal AIIIN, strzemiona Ø8 co 20cm ze sali AI.  Poz.S2 – słup żelbetowy prostokątny 50x80cm, z betonu C20/25, zbrojony  
16 prętami Ø20 stal AIIIN, strzemiona Ø8 co 20cm (czterocięte) ze sali AI. 

Uwaga: ze wszystkich fundamentów należy wypuścić pręty do połączenia ze słupami 
oraz trzpieniami żelbetowymi. Szczegółowe rozwiązania elementów konstrukcyjnych 
wg rysunków szczegółowych.  Konstrukcja dachu nad salą – projektuje się jak drewnianą z drewna klejonego 

klasy GL24 wiązary typu Bumerang o wymiarach przekroju 130-150x24cm, płatwie 
projektuje się o stałym przekroju 15x30cm z drewna klejonego GL24, wiązary 
należy stężyć poprzecznie i podłużnie za pomocą prętów stalowych.  Wzmocnienie stropu istniejącego budynku - istniejący strop w miejscu 
projektowanych toalet projektuje się wzmocnić dwoma kątownikami L100x50x6mm 
z obu stron belki. Kątowniki zamocować w uprzednio przygotowanych gniazdach, 
które po wypoziomowaniu należy zabetonować. W miejscu projektowanych ścianek 
działach prostopadłych do belek stropowych należy wykonać wymiany drewniane o 
przekroju belki główne. 

 Przykład wzmocnienia drewnianych belek stropowych za pomocą kątowników. 
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IX. Konstrukcja wsporcza pod ogniwa PV Konstrukcję wsporczą pod ogniwa PV projektuje się z prefabrykowanych gotowych 
elementów nośnym w systemie balastowym nie związanych na stałe z konstrukcją 
stropodachu. 
 
Wymiary konstrukcji wsporczej 
 

  
Dobór konstrukcji wsporczej wykonała firma Viessmann na podstawie dokonanych 
przez siebie obliczeń dla rzeczywistego obiektu, przyjmując wartości obciążeń 
odpowiednie dla strefy klimatycznej przedmiotowego obiektu. Dopuszcza się 
wykonanie innego systemu konstrukcji wsporczej po uzyskaniu aprobaty producenta 
ogniw oraz autora projekt konstrukcji. 
 
 
Opis system balastowego Widok systemu balastowego 

 System balastowy składa się z systemowych elementów balastowych  o wymiarach 
400x200x5mm o masie 7kg. 
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Ilość elementów balastowych w poszczególnych segmentach: 
Część Ilość elementów balastowych Masa całkowita elementów 
Sala 1 032 szt. 7 224 kg 

Razem: 1 032 szt. 7 224 kg 
 
System asekuracyjny Na każdej połaci dachu projektuje się słupki systemu 
asekuracyjnego. W zależności od grubości warstwy 
izolacji termicznej  projektuje się słupki o wysokości od 
500 do 1100mm. Słupki wyposażone są w 4 kotwy 
mechaniczne lub chemiczne M12 (do betonu klasy min. 
C20/25) ze śrubami M12. Słupki systemu asekuracji 
projektuje się ze stali cynkowanej ogniowo. Urządzenie 
asekuracyjne powinno powiadać certyfikat, aprobatę wg 
normy PN-EN 795:1999 (klasa oraz umożliwiać 
jednoczesną pracę co najmniej 2 osób.  
 

X. Zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych 
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe:  Wg opisu technicznego projektu architektonicznego. 
Zabezpieczenie przeciwpożarowe Wszystkie elementy konstrukcyjne należy zabezpieczyć przed działaniem ognia dla 
poniższej klasy dla budynku projektowanego ("D") i istniejącego ("B"): 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 
główna  

konstrukcja 
nośna 

konstrukcja 
dachu strop ściana  

zewnętrzna 
ściana  

wewnętrzna 
przekrycie  

dachu 

"D" R 30 - REI30 EI 30 - - 
"B" R 120 R30 REI60 EI 60 EI30 RE30 

Wszystkie wbudowane elementy powinny być w klasie NRO. 
 

XI. Wytyczne wykonawcze  Wykonanie stropów, wieńców, podciągów winno być ze sobą powiązane  
i należy przy ich wykonaniu zachować ciągłość technologiczną. Nadproża należy 
układać na ścianie na zaprawie cementowej marki 10MPa gr. min.3cm. Przy 
wykonywaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych należy bezwzględnie 
przestrzegać osiowego ich rozstawu. Przy wykonywaniu stropów należy bezwzględnie 
stosować się do wytycznych montażu podanych przez producenta stropu, tyczy się to 
głównie stemplowania, poziomowania płyt stopowych. 

XII. Uwagi końcowe Do realizacji obiektu stosować wyłącznie materiały posiadające aprobaty techniczne lub 
certyfikaty wyrobów budowlanych na znak bezpieczeństwa. Wszystkie prace 
budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej  
z zachowaniem „Technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych” lub odpowiednich instrukcji np. ITB. W przypadku pojawienia się 
wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych należy 
porozumieć się z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu 
rozwiązania technicznego. 
 W przypadku wystąpienia zmian nie uwzględnionych w projekcie należy 
powiadomić projektanta. Scalanie, montaż należy wykonać zgodnie ze sztuka 
budowlana oraz warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót. 
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XIII. Obliczenia Zestawienie obciążeń: 
Stropodach: 
Materiał qk [kN/m2] ɣf qd [kN/m2] 
membrana PCV 0,11 1,35 0,15 
płyty PIR 20cm 0,07 1,35 0,09 
styropian 21cm 0,09 1,35 0,12 
Folia izolacyjna 0,03 1,35 0,04 
Sufit podwieszany 0,35 1,35 0,47 
Obciążenie technologiczne** 0,30 1,35 0,41 
suma: 0,95   1,28 
Wiatr  (strefa 1) 0,18 1,5 0,26 
Śnieg (strefa II)*** 0,72 1,5 1,08 
razem: 1,85   2,63   Strop: 
Materiał qk [kN/m2] ɣf qd [kN/m2] 
Płytki gres 2cm 0,63 1,35 0,85 
podkład betonowa zbroj.4cm 0,96 1,35 1,30 
Styropian 10cm 0,04 1,35 0,05 
sufit podwieszany 0,15 1,35 0,20 
ścianki działowe**** 1,20 1,35 1,62 
obciążenie technologiczne** 0,30 1,35 0,41 
suma: 3,28   4,43 
Obciążenie użytkowe (kat. B)* 5,00 1,5 7,50 
razem: 8,278   11,93 

 
Dach nad salą: 
Materiał qk [kN/m2] ɣf qd [kN/m2] 
Papa x2 0,11 1,35 0,15 
Pianka typu PIR 25cm 0,10 1,35 0,14 
Folia izolacyjna 0,03 1,35 0,04 
Blacha trapez. TR60 1,25mm 0,15 1,35 0,20 
Sufit podwieszany 0,35 1,35 0,47 
Obciążenie technologiczne 0,20 1,35 0,27 
Obciążenie od ogniw PV 1,00 1,35 1,35 
suma: 1,94   2,62 
Wiatr  (strefa 1) 0,18 1,5 0,26 
Śnieg (strefa 2)*** 0,72 1,5 1,08 
razem: 2,84   3,96 

  
* - obciążenie użytkowe podano dla stref komunikacyjnych zgodnie z PN-EN 1991-1-1. 
Dla sal lekcyjnych przyjęto obciążenie użytkowe 4,0kN/m2. 
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** - obciążenie uwzględniające ciężar instalacji oraz kanałów wentylacyjnych - ciężar 
central wentylacyjnych (~300kg) uwzględniono za pośrednictwem sił skupionych w 
modelu obliczeniowym.  
*** - w miejscu możliwego występowania zasp śnieżnych tj. przy ściankach 
attykowych, przy instalacjach na dachu oraz przy urządzeniach w odległości co 
najmniej 5m od przeszkody obciążenie konstrukcji śniegiem wynosi 1,89kN/m2. 
**** - ścianki działowe projektuje się jako lekkie z płyt GK.  
 

XIV. Kolejność wykonywania robót budowlano – montażowych Roboty budowlano – montażowe należy prowadzić w następującej kolejności:  Zdjęcie warstwy wierzchniej urodzajnej (humusu);  Wykonanie wykopów szerokoprzestrzennych z jednoczesnym zabezpieczeniem 
skarp wykopu np. ściankami szczelnymi;  Sprawdzenie i zaklasyfikowanie rodzaju gruntu w poziomie posadowienia przez 
geologa – geotechnika oraz odbiór wykopu;  Wykonanie płyty i ścian fundamentowych;  Wykonanie izolacji poziomej na płyty i ścianach fundamentowych;  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej;  Zasypanie wykopów po zabezpieczeniu izolacji pionowej;  Wykonanie konstrukcji wyższych kondygnacji (ściany i stropy);  Wykonanie konstrukcji dachu;  Obróbki blacharskie i elewacje;  Roboty instalacyjne i inne roboty wykończeniowe; 
 

XV. Uwaga dotycząca całej inwestycji  Przed przystąpieniem do prac ziemnych konieczne jest opracowanie sposobu 
zabezpieczenia ścian wykopu uwzględniając pobliskie drogi, sieci i budynki. 
Roboty fundamentowe prowadzić przy odwodnionym wykopie za pomocą 
igłofiltrów aby nie dopuścić do rozwarstwienia gruntów nośnych.  Wszystkie opracowania warsztatowe leżą po stronie wykonawcy. Projekt nie 
zawiera rysunków warsztatowych.  W miejscu przejść elementów wentylacji mechanicznej przez ściany należy 
zastosować nadproża prefabrykowane nad otworem przejścia instalacji.  Projekt należy rozpatrywać kompleksowo w każdej branży. W przypadku 
wątpliwości proszę o kontakt z projektantem.  W przypadku zmiany obciążeń na inne nie wskazane w projekcie należy 
bezwzględnie uzgodnić zmiany z autorem opracowania.  Podane w projekcie nazwy produktów nie wskazują producenta materiału  
a jedynie standard wykonania, wykonawca powinien używać produktów  
o parametrach takich samych lub lepszych od tych wskazanych w projekcie. 

 
 
Opracował: 
 
 
 
mgr inż. Bogdan Mrozowski 
         upr. nr 7/90/ZG 
 



ciana projektowana murowana gr. 24cm

ciana istniej ca do zachowania

projektowane awy fundamentowe

uziom fundamentowy wg proj. bran y elektr.

trzpie elbet. 24x24cm - 4Ø12, Ø8/20cm

yta fundamentowa
stopa fundamentowa

trzpie elbet. 24x72cm - 12Ø12, 2Ø8/20cm



RYSUNEK STANOWI ANEKS DO RYSUNKU K/1 ZMIENIAJ CY
UK AD AW FUNDAMENTOWYCH W OKOLICY POCHYLNI DLA

NIEPE NOSPRAWNYCH PRZY OSIACH P/11-13



belka spr
ona stropu

typ belki stropowej

kierunek oparcia stropu

trzpie
elbetowy i ciany elbetowe wg opisu technicznego

projektowane nadpro
e elbetowe

projektowany element 
elbetowy wg opisu i ryunków szczegóówych

wysoko
 stropu (stropy licowane od góry)

projektowane nadpro
e elbetowe prefabrykowane typu L19



belka spr ona stropu

typ belki stropowej

kierunek oparcia stropu

trzpie elbetowy i ciany elbetowe wg opisu technicznego
projektowane nadpro e elbetowe

projektowany element elbetowy wg opisu i ryunków szczegó ówych
wysoko  stropu (stropy licowane od góry)
otwór w stropie

projektowane nadpro e elbetowe prefabrykowane typu L19
projektowane nadpro e stalowe w istn. cianie

otwór / przej cie instalacyjne w cianie



belka spr ona stropu

typ belki stropowej

kierunek oparcia stropu

trzpie elbetowy i ciany elbetowe wg opisu technicznego
projektowane nadpro e elbetowe

projektowany element elbetowy wg opisu i ryunków szczegó ówych
wysoko  stropu (stropy licowane od góry)
otwór w stropie

projektowane nadpro e elbetowe prefabrykowane typu L19
projektowane nadpro e stalowe w istn. cianie

otwór / przej cie instalacyjne w cianie
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