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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDO WLANEGO  
 

  Rodzaj opracowania: PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI  

  Obiekt:  Przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego  
 wraz z adaptacją piętra na cele mieszkalne 

  Inwestor:   Gmina Zdzieszowice 47-330 Zdzieszowice ul. Chrobrego 34 
  Lokalizacja:  Kr ępna ul. Jasiońska, nr ewid. gruntu 114, 115 k.m. 3, obręb: Kr ępna 
  
1. Zakres i cel opracowania 
 
Opracowanie obejmuje dokumentację budowlaną przebudowy i rozbudowy budynku 
wielofunkcyjnego wraz z adaptacją pomieszczeń piętra na cele mieszkalne.  
Budynek objęty opracowaniem to budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony 
zlokalizowany w Krępnej, przy ul. Jasiońskiej na działkach nr 114 i 115.  
 
Dane ogólne  
 

Długość budynku   43,36 m 
Szerokość budynku 16,08 m 
Powierzchnia zabudowy 589,12   m2 
Powierzchnia użytkowa 1270,42  m2 

Kubatura  6042 m3 

Wysokość budynku:  11,87  m 
 
ZESTAWIENIE POMIESZCZE Ń: 
 
PIWNICE 
 

Nr Pomieszczenie Powierzchnia użytkowa [m2] 

1.1  Korytarz  6.06 
1.2  Pomieszczenie dla sędziego  5.92 
1.3  W.C.  4.75 
1.4  Magazyn 15.13 
1.5  Kotłownia 3.63 
1.6  Szatnia  15.91 
1.7  Umywalnia 12.94 
1.8  Szatnia gości 24.55 
1.9  Umywalnia 19.32 
1.10  Korytarz 19.47 
1.11  Piwnica lokatorska  16.96 
1.12  Piwnica lokatorska  16.67 
1.13  Piwnica lokatorska  12.84 
1.14  Piwnica lokatorska  11.43 
1.15  Piwnica lokatorska  13.12 
1.16  Piwnica lokatorska 11,72 
1.17  Piwnica lokatorska 13,90 
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1.18  Magazyn OSP     13.93 
1.19  Pomieszczenie przynależne świetlicy    28.61 
1.20  Pomieszczenie przynależne świetlicy    28.81 
1.21  Pomieszczenie przynależne świetlicy    29.20 
1.22  Kotłownia  7.10 
1.23  Schowek   1.70 
     RAZEM POWIERZCHNIA 333,67 

 
PARTER 
 

Nr Pomieszczenie Powierzchnia użytkowa [m2] 

2.1  Hol   7.87 
2.2  Pomieszczenie przynależne świetlicy 10.69 
2.3  Pomieszczenie przynależne świetlicy 12.52 
2.4  Pomieszczenie przynależne świetlicy 13.93 
2.5  Pomieszczenie przynależne świetlicy 11.75 
2.6  Komunikacja   15.70 
2.7  Sala wielofunkcyjna 215,63 
2.8  WC męskie 6.11 
2.9  WC damskie 7.31 
2.10  Kuchnia  17.25 
2.11  Magazyn 5.16 
2.12  WC dla niepełnosprawnych 4.28 
2.13  Garaż  60.25 
2.14  Garaż 49.16 
2.15  Magazyn OSP  14.05 
     RAZEM POWIERZCHNIA 451,66 

 
I PIĘTRO  
 

Nr Pomieszczenie Powierzchnia użytkowa [m2] 

Lokal 1  
3.1.1   Korytarz 12.83 
3.1.2   Pokój   11.75 
3.1.3   Pokój  9.65 
3.1.4   Łazienka 5.50 
3.1.5   Kuchnia + Salon 31.40 

                   RAZEM  71,13  
Lokal 2 

3.2.1   Korytarz 8.43 
3.2.2   Kuchnia   8.03 
3.2.3   Łazienka 5.47 
3.2.4   Salon 26.97 
3.2.5   Pokój 11.04 

                   RAZEM  59,94 



 mgr inż. Piotr Ćwirko ul. Prudnicka 5   47 – 300 Krapkowice  tel. 77 4665 - 203  tel. kom. 604 625 468 
 

OPIS  TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUD OWLANEGO. 
 

3 

Nr Pomieszczenie Powierzchnia użytkowa [m2] 

Lokal 3 
3.3.1   Korytarz 8.06 
3.3.2   Kuchnia   8.73 
3.3.3   Łazienka 4.84 
3.3.4   Salon 25.19 
3.3.5   Pokój 11.84 

                   RAZEM  58,66 
Lokal 4 

3.4.1   Korytarz 6.55 
3.4.2   Łazienka 5.26 
3.4.3   Przedpokój   4.13 
3.4.4   Kuchnia   6.57 
3.4.5   Salon 23.36 
3.4.6   Pokój 11.99 

                   RAZEM  57,86 
Lokal 5 

3.5.1   Korytarz 8.25 
3.5.2   Kuchnia   8.54 
3.5.3   Łazienka 5.10 
3.5.4   Salon 24.72 
3.5.5   Pokój 12.19 

                   RAZEM  58,80 
Lokal 6 

3.6.1   Korytarz 8.37 
3.6.2   Kuchnia   8.04 
3.6.3   Łazienka 5.10 
3.6.4   Salon 25.19 
3.6.5   Pokój 11.28 

                   RAZEM  57,98 
Lokal 7 

3.7.1   Korytarz 11.83 
3.7.2   Pokój   11.33 
3.7.3   Pokój 9.44 
3.7.4   Łazienka 5.48 
3.7.5   Kuchnia + Salon 30.04 

                   RAZEM  68,12 
Część wspólna   

3.8.1 Korytarz 54,38 
                  RAZEM POWIERZCHNIA I PIĘTRA  486,87 m2 

 
2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.   
 
Budynek wielofunkcyjny. W piwnicy znajdują się pomieszczenia lokalnego klubu piłkarskiego, 
w skład których wchodzi szatnie gospodarzy, gości oraz sędziego wraz z umywalniami i magazynem.  
W pozostałej części piwnicy znajdują się piwnice lokatorskie oraz pomieszczenia gospodarcze 
przynależące do pomieszczeń świetlicy wiejskiej.  
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Na parterze znajduje się remiza OSP z garażem dwustanowiskowym oraz pomieszczeniami 
magazynowymi.  
W pozostałej części znajdować się będą pomieszczenia świetlicy wiejskiej z salą zebrań, kuchnią, 
toaletami oraz pomieszczeniami do adaptacji np. na salę komputerową, pomieszczenie koła gospodyń 
wiejskich itp.  
Zakłada się że z pomieszczeń piwnicy oraz na parterze jednocześnie będzie korzystało nie więcej niż 
50 osób.  
Na I piętrze budynku wykonanych będzie 7 lokali mieszalnych.  
 
Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Konstrukcja ścian murowana, 
dach dwuspadowy, symetryczny o kącie nachylenia 16º kryty blachą trapezową.  
Forma architektoniczna budynku nie ulega zmianie w ramach przebudowy.  
Dobudowa klatki schodowej będzie dobrze komponować się z istniejącym budynkiem.  
 
3. Technologia obiektu   
 
PIWNICA  
 
W pomieszczeniach piwnic zorganizowane będą pomieszczenia klubu LZS Krępna w skład których 
wchodzą szatnie gospodarzy, gości oraz sędziego. Przy szatniach zlokalizowane zostaną umywalnie 
z natryskami oraz toaletą. Obok szatni zlokalizowano pomieszczenie magazynowe na sprzęt sportowy, 
narzędzia itp.  
W pozostałej części piwnicy znajdują się piwnice lokatorskie przynależące do mieszkań I piętra oraz 
pomieszczenia gospodarcze i magazynowe przynależące do świetlicy wiejskiej.  
W szatniach podłoga zostanie wykończona płytkami ceramicznymi. Ściany malowane farbami 
emulsyjnymi. W umywalniach podłogi z płytek ceramicznych, ściany wykończone płytkami 
ceramicznymi do wysokości min. 2,20 m.  
Wentylacja pomieszczeń grawitacyjna kanałami wentylacyjnymi w pionach kominowych.  
Oświetlenie naturalne poprzez okna piwniczne oraz sztuczne. Ciepła woda zapewniona będzie 
z centralnego podgrzewacza c.w.u. zasilanego z pieca gazowego dwufunkcyjnego. Ogrzewanie c.o. 
z grzejnikami płytowymi zasilane z pieca gazowego.  
 
PARTER 
 
Na parterze zlokalizowana jest remiza OSP z dwustanowiskowym garażem dla samochodów straży 
pożarnej z dwoma bramami wjazdowymi. Posadzka w pomieszczeniu betonowa, wykończona 
terakotą. Ściany wykończone tynkiem cem – wap. malowanym farbą emulsyjną. Wejście do 
pomieszczenia garażowego poprzez drzwi w bramie garażowej. Wentylacja grawitacyjna poprzez 
projektowane kanały wentylacyjne w pionach kominowych. Instalacja elektryczna, oświetleniowa, 
ogrzewanie z nagrzewnic gazowych.  
 
W pozostałej części parteru zorganizowano pomieszczenia świetlicy wiejskiej takie jak: sala biesiadna, 
kuchnia, toalety oraz 4 pomieszczenia do adaptacji np. na salę komputerową, pomieszczenia koła 
gospodyń, zajęć manualnych itp.  
Kuchnia przeznaczona jest do podgrzewania posiłków dostarczonych przez firmę cateringową. Posiłki 
będą dostarczane w opakowaniach i pojemnikach przez firmę cateringową, porcjowane w kuchni                 
i wydawane w opakowaniach jednorazowych. Puste opakowania i pojemniki będą odbierane przez 
firmę dostarczającą posiłek bez możliwości mycia na miejscu, zużyte naczynia jednorazowe będą 
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gromadzone w zamykanych pojemnikach na nieczystości stałe zlokalizowanych na terenie posesji 
okresowo opróżnianych przez wyspecjalizowane firmy. 
Wyposażenie kuchni: zlewozmywak, umywalka, piec elektryczny do podgrzewania posiłków, 
lodówka, blaty robocze kuchenne, szafki zamykane. Oświetlenie pomieszczenia światłem dziennym 
oraz oświetlenie sztuczne, wentylacja grawitacyjna. Instalacja elektryczna, oświetleniowa.  
Pomieszczenie W.C. dla mężczyzn składa się z przedsionka i kabiny. Wyposażenie umywalka (2szt.)                     
i pisuar  w przedsionku, ustęp spłukiwany w wydzielonej kabinie.  
Pomieszczenie W.C. dla kobiet składa się z przedsionka i 2 kabin. Wyposażenie umywalka                      
w przedsionku, ustęp spłukiwany w wydzielonej kabinie.  
WC dla niepełnosprawnych umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich, wyposażone 
w miskę ustępową, umywalkę wyposażone w uchwyty dla niepełnosprawnych.   
 
Zakłada się, że świetlica wiejska będzie użytkowana maksymalnie 4 godziny dziennie.  
Podłogi wykończone płytkami ceramicznymi. Ściany malowane farbami emulsyjnymi. W toaletach 
ściany wykończyć płytkami ceramicznymi do wys. 2,20 m. 
Wentylacja pomieszczeń grawitacyjna poprzez kanały wentylacyjne w pionach kominowych. 
Ogrzewanie c.o. zasilane z pieca gazowego. W kuchni ściany wyłożyć płytkami ceramicznymi 
w obrębie zlewozmywaka oraz kuchenki.   
Ciepła woda z zasobnika ciepłej wody zasilanego z pieca dwufunkcyjnego na gaz.  
 
I PIĘTRO  
 
W pomieszczeniach I piętra znajdować się będzie 7 samodzielnych lokali mieszkalnych. Ogrzewanie 
lokali oraz ciepła woda użytkowa za pomocą dwufunkcyjnych pieców gazowych z zamkniętą komorą 
spalania. Wentylacja lokali grawitacyjna kanałami wentylacyjnymi w pionach kominowych.   
 
4. Założenia projektowe 
 
Przyjęto: 
 - obciążenie śniegiem wg PN – 80/ B – 02010 / Az1 – II strefa 

- obciążenie wiatrem wg PN – B – 02011:1977 / Az1 – I strefa 
- posadowienie fundamentów wg PN – 81/ B – 03020 – strefa przemarzania hz=1,00 m 
- konstrukcje stalowe wg PN-90/B-03200 
- konstrukcje żelbetowe wg PN-B-03264 (2002) 

Przebudowywany budynek zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
Warunki posadowienia obiektu proste.  
 
5. Konstrukcja projektowanej przebudowy budynku i dobudowanych schodów zewnętrznych 
 
5.1. Fundamenty.  
 
Pod słupy zadaszenia schodów zewnętrznych projektuje się stopy fundamentowe o wymiarach: 
75 x 75 x 30 cm i 70 x 110 x 30 cm. Zbrojenie stóp dołem prętami Ø10 co 15 cm. W stopach osadzić 
pręty startowe dla zbrojenia słupów.  
Pod klatkę schodową projektuje się płytę fundamentową o wymiarach 6,47 x 2,93 m i grubości 0,3 m 
zbrojenie płyty siatkami Ø10 ( 15x15 cm ). W osi ścian konstrukcyjnych wykonać kosz stalowy 
z prętów 4xØ10, strzemiona Ø6 co 30 cm. W płycie osadzić pręty startowe dla zbrojenia płyty 
schodowej. Pod schody zewnętrzne wykonać ławy betonowe szerokości 32 cm i wysokości 100 cm.  
Pod projektowany słup w piwnicy projektuje się stopę fundamentową o wym. 100x100x40 cm. 
Zbrojenie stopy dołem prętami Ø10 ( 15x15 cm ).   
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Pod ścianę gzymsu wykonać stopę fundamentową o wym. 60x55,5 cm i wysokości 40 cm. Zbrojenie 
dołem prętami Ø10 ( 15x15 cm ). Stopę połączyć z istniejącymi fundamentami poprzez podlanie. 
Poziom posadowienia stopy analogicznie jak poziom istniejących fundamentów.  
 
Wszystkie fundamenty wykonać na warstwie chudego betonu C10/12 gr. 10 cm. Izolacja 
fundamentów: powłoka bitumiczna np. Dysperbit R+P.  
 
Pozostała część fundamentów bez zmian w ramach opracowania.  
 
5.2 Ściany zewnętrzne. 
 
Ściany zewnętrzne fundamentowe klatki schodowej projektuje się z bloczków betonowych M6  
gr. 25 cm na zaprawie cementowo – wapiennej kl. m5.  
Ściany zewnętrzne nadziemia klatki schodowej projektuje się z pustaków ceramicznych  Porotherm 25 
klasy 15 gr. 25 cm, na zaprawie cementowo – wapiennej kl. m5. 
Otwory do zamurowania w ścianach zewnętrznych piwnicy wykonać z bloczków betonowych 
gr. 38 cm na zaprawie cem-wap kl. m5.  
Otwory do zamurowania w części parteru i I piętra wykonać w technologii ściany trójwarstwowej: 
ściana konstrukcyjna z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm, pustka powietrzna 5 cm z wypełnieniem 
wełną mineralną, cegła pełną gr. 12 cm. Ściany łączyć z istniejącymi poprzez strzępia zazębiające. 
Warstwę cegły elewacyjnej łączyć z warstwą nośną na łączniki stalowe z prętów ocynkowanych Ø 4 
mm. Ściany murować na zaprawie cem - wap kl. m5.  
Otwory w ścianach wyburzonych przemurować cegłą pełną na zaprawie cem-wap kl. m5.  
 
5.3 Ściany wewnętrzne. 
 
Ściany wewnętrzne nośne piwnic murować z bloczków betonowych gr. 25 cm na zaprawie cem-wap 
kl m5. Ściany wewnętrzne działowe piwnic murować z pustaków ceramicznych Porotherm 11,5  
gr. 12 cm na zaprawie cem-wap kl. m3.  
 
Ściany działowe parteru projektuje się z pustaków ceramicznych Porotherm 11,5 gr. 12 cm na 
zaprawie cem-wap kl. m3.  
Krawędzie wyburzonych otworów przemurować cegłą pełną na zaprawie cem-wap kl. m5.  
 
Ściany nośne poddasza projektuje się z bloczków wapienno – piaskowych SILKA gr. 18 cm na 
zaprawie klejowej – systemowej.  
Ściany działowe poddasza wykonać w systemie suchej zabudowy z płyt gk-b gr. 1,25 cm na ruszcie z 
profili metalowych, systemowych.  
 
 
5.4 Nadproża, podciągi, słupy i wieńce.  
 
Nadproża  
Nad otworami w ścianach nośnych projektuje się nadproża prefabrykowane typu L-19.  
W ścianach działowych nad otworami projektuje się nadproża prefabrykowane POROTHERM 11.5.  
Minimalna długość oparcia belek nadprożowych typu L-19 na murze z bloczków gazobetonowych  
wynosi 15 cm. Na ścianach z cegły oraz bloczków minimalna długość oparcia wynosi 9 cm.  
Minimalna długość oparcia belek nadprożowych ceramicznych typu Porotherm 11,5 na murze wynosi:  
– 12,5 cm przy szerokości otworu w świetle ≤ 1,5 m 
– 20 cm przy szerokości otworu > 1,5 m. 
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Podciągi  
Na parterze w pomieszczeniu 2.7 projektuje się podciąg z belek stalowych, 
dwuteowników 2x IPE 300. Belki układać na poduszkach betonowych wykonanych na istniejącej 
ścianie. W przypadku gdy ściana istniejąca wykonana została z bloczków gazobetonowych otwór 
ściany należy przemurować na długości min. 80 cm cegłą pełną gr. 38 cm na zaprawie cem-wap kl. 
m5.  
Belki dwuteowe owinąć siatką rapitza i otynkować.  
 
Na poddaszu projektuje się wykonanie podwalin pod projektowanymi ścianami z bloczków SILKA 
gr. 18 cm.  
 
Podciąg P1 - o wymiarach 22x34 cm wykonać w istniejącej płycie stropowej, poprzez wycięcie 
fragmentów płyt kanałowych. Zbrojenie podciągu dołem 4x Ø16, górą 5x Ø16, strzemiona Ø6 w 
rozstawie co 10 cm.   
Podciąg P2 – o wymiarach 18 x 40 cm oraz 18 x 15 cm, zbrojenie dołem oraz górą prętami 4x Ø12, 
strzemiona Ø6 co 10 cm. Podciąg P2 wylewać na istniejącym stropie.   
 
 Słupy, ramy żelbetowe  
 
W piwnicy oraz na parterze projektuje się słup murowany z cegły pełnej  o wym. 38x38 cm 
podpierający istniejący podciąg żelbetowy. Słup posadowić na stopie żelbetowej o wym. 
100x100x40 cm.  
 
Na parterze projektuje się słup murowany z cegły pełnej na zaprawie cem-wap kl. m5 pod podciągi 
stalowe IPE 300.  
 
Rama żelbetowa R1 o wymiarach przekroju 25x25 cm, zbrojenie prętami Ø12, strzemiona Ø6. 
Zbrojenie wg rysunków wykonawczych.  
 
Rama żelbetowa R2 o wymiarach przekroju 40x80 cm, zbrojenie prętami Ø12, strzemiona Ø6. 
Zbrojenie wg rysunków wykonawczych. 
 
Wieńce 
 
Ściany klatki schodowej zwieńczyć wieńcem żelbetowym na poziomie płyt spocznikowych oraz 
połaci dachu. Wieńce wykonać o wymiarach przekroju 25x25 cm i zbroic prętami 4x Ø12, strzemiona 
Ø6 co 25 cm.  
 
5.5 Płyty stropowe, schody  
 
Projektuje się płyty żelbetowe w miejscu istniejących klatek schodowych. Płyty żelbetowe, 
monolityczne o grubości 16 cm opierać na istniejących ścianach poprzez wykonanie bruzdy szerokości 
min. 8 cm. Zbrojenie płyt dołem prętami Ø10 co 15 cm, górą nad podporami Ø10 co 20 cm. Pręty 
główne łączyć prętami rozdzielczymi Ø6 co 20 cm.  
 
Płytę schodową wykonać jako żelbetową monolityczną grubości 18 cm. Zbrojenie płyty Ø16 co 8 cm 
dołem oraz górą nad podporami. Pręty główne łączyć zbrojeniem rozdzielczym Ø6 co 20 cm.  
Spoczniki schodów należy zbroić dwukierunkowo. Zbrojenie Ø12 co 10 cm należy zakotwić 
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w projektowanym wieńcu oraz w istniejącej ścianie zewnętrznej w części nośnej wykonanej                           
z bloczków betonowych/gazobetonowych (strona wewnętrzna ściany) głębokość bruzdy min. 8cm.   
 
Projektuje się schody w konstrukcji stalowej do pomieszczenia magazynu OSP 2.15. Belki policzkowe 
wykonać z ceowników C160, natomiast stopnie schodowe wykonać z prefabrykowanych krat 
stalowych o płaskowniku nośnym 3x40 mm. Balustrady o wys. 110 cm z rur r.o. Ø51x4 mm.   
Belki policzkowe kotwić w istniejącej posadzce kotwami M12x250 mm, wklejane na żywicy wg. 
rozwiązań Hilti lub innego alternatywnego producenta.  
Balustrady mocować do belek policzkowych śrubami M10 kl. 8.8, poszczególne elementy schodów 
skręcać śrubami M12 kl. 8.8.  
 
W celu dostosowania istniejących schodów zewnętrznych do aktualnych przepisów projektuje się ich 
przebudowę i rozbudowę poprzez wykonanie spocznika skracającego istniejący bieg schodów. 
Projektowane spoczniki i biegi należy zbroić prętami Ø6 co 15 cm wg. rysunków konstrukcyjnych.   
 
5.6 Kominy  
 
Projektuje się kominy z systemowych pustaków wentylacyjnych firmy Schiedel.  
Kanały spalinowe zaprojektowano z systemowych wkładów z rur stalowych kwasoodpornych 
przeznaczonych do kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania, układanych w kształtkach 
kominowych. Stosować kominy systemowe np. wg rozwiązań firmy Jeremias. Górą przewody 
spalinowe zakończyć daszkiem kominowym.  
 
Wloty kanałów wentylacyjnych wykonać maksymalnie 20 cm poniżej sufitu. 
Kominy ponad połacią dachową wykończyć łupkiem na płycie OSB mocowanej do rusztu 
drewnianego. Górą wykonać czapy betonowe. Rozwiązanie alternatywne wykończenia kominów 
ponad połacią dachu: tynk strukturalny na zaprawie klejowej zbrojonej siatką  + ocieplenie wełną 
mineralną. 
 
5.7 Dach  
 
Nad klatką schodową projektuje się dach w konstrukcji żelbetowej, grubość płyty 20 cm.   
Zbrojenie płyty jednokierunkowo prętami Ø12 co 7 cm. Pręty główne łączyć zbrojeniem rozdzielczym 
z prętów Ø6 co 20 cm. Pręty główne zbrojenia kotwić w wieńcach żelbetowych.   
Zadaszenie nad spocznikiem przy projektowanej klatce schodowej projektuje się w konstrukcji 
żelbetowej, grubość płyty 18-15cm (płyta wykonana ze spadkiem). Zbrojenie płyty jednokierunkowo 
górą prętami  Ø12 co 10cm. 
Pokrycie stropodachu klatki schodowej papa termozgrzewalna układana na styropapie gr. 20cm. 
Pokrycie zadaszenia nad wejściem do klatki: papa termozgrzewalna układana na styropapie gr. 10cm. 
 
Zadaszenia nad schodami wejściowymi przy elewacji frontowej projektuje się w konstrukcji 
drewnianej. Belki drewniane 8/18 cm kotwić w projektowanej ramie żelbetowej oraz istniejących 
ścianach kotwami wklejanymi M16 na żywicy systemowej Hilti lub Fischer. Na belkach wykonać 
ruszt drewniany z belek 8/18  cm.   
Zadaszenia nad schodami do szatni przy elewacji tylenj projektuje się w konstrukcji drewnianej. Belki 
drewniane 10/16 cm kotwić w projektowanej ramie żelbetowej oraz istniejących ścianach kotwami 
wklejanymi M16 na żywicy systemowej Hilti lub Fischer. Na belkach wykonać ruszt drewniany 
z belek 8/16  cm.   
Pokrycie zadaszeń papą termozgrzewalną układanej na płycie OSB gr. 15 mm. Obróbki blacharskie  
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( pasy nadrynnowe, obróbki kątowe ) z blachy stalowej powlekanej. Dołem zadaszenia wykończyć 
tynkiem strukturalnym na zaprawie klejowej zbrojonej siatką układanym na płycie OSB 12 mm.  
 
5.8 Materiały konstrukcyjne  
 
Beton C16/20 ( B20 ), 
Stal zbrojeniowa A-III, 
Pręty rozdzielcze / strzemiona A-0,  
Stal konstrukcyjna pod schody stalowe oraz podciągi: St3S, 
Otulina zbrojenia fundamentów 5,0 cm, 
Otulina zbrojenia pozostałych elementów 2,5 cm,  
 
6. Izolacje przeciwwilgociowe. 
 
6.1 Izolacje przeciwwilgociowe 
 
Izolacja pozioma ław fundamentowych – papa termozgrzewalna  
Izolacja pionowa ścian fundamentowych: Dysperbit R+P, od zewnątrz membrana kubełkowa 
Izolacja posadzek: papa termozgrzewalna, alternatywnie folia PE typ 200 gr. 0,2 mm 
Izolacja posadzek na parterze i poddaszu: folia PE gr. 0,2 mm / papa termozgrzewalna  
Paroizolacja dachu: folia PE gr. 0,2 mm  
 
6.1 Izolacje cieplne 
 
Izolacja pionowa ścian piwnicy części szatniowej: styropian XPS gr. 10 cm 
Izolacja pionowa ścian zewnętrznych i wieńców – styropian EPS 70 gr. 10 - 15 cm  
Izolacja posadzek: styropian EPS 100 gr. 15 cm 
Izolacja stropu: wełna mineralna gr. 20 cm + 5 cm.  
 
7. Stolarka okienna i drzwiowa. 
 
Stolarka okienna z profili komorowych PCV wykonana wg indywidualnego zamówienia.   
Drzwi wewnętrzne drewniane, płytowe wykonane wg indywidualnego zamówienia.  
Drzwi zewnętrzne ocieplone w konstrukcji z profili aluminiowych.  
Bramy garażowe remizy bez zmian w ramach inwestycji.  
 
8. Wykończenie wewnętrzne. 
 
8.1 Tynki wewnętrzne. 
 
Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne  kat. III gr. 1,5 cm wykończone gładzią gipsową gr. 3 mm.  
W miejscu występowania różnych materiałów, w miejscach łączenia kominów i podciągów 
żelbetowych ze ścianami murowanymi w warstwie tynku założyć siatki z PCV. 
 
8.2 Sufity. 
 
Na parterze tynki cementowo – wapienne kat. III gr. 1,5 cm wykończone gładzią gipsową. 
Na piętrze wykonać sufity z płyt gipsowo – kartonowych GKB gr. 2x 12,5mm. Dopuszcza się 
rozwiązanie alternatywne płyty GKF gr. 1 x 12,5mm.  
Sufit wykonać w klasie odporności ogniowej REI 30.  



 mgr inż. Piotr Ćwirko ul. Prudnicka 5   47 – 300 Krapkowice  tel. 77 4665 - 203  tel. kom. 604 625 468 
 

OPIS  TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUD OWLANEGO. 
 

10 

Płyty mocować do ocynkowanych stalowych stelaży ( profil 30 – 50 ) podwieszany do belek 
stropowych I-beams.  
Okładziny  w łazienkach wykonać z płyt GKBI o podwyższonej odporności na wilgoć (płyty zielone).  
gr. 12,5mm na ruszcie metalowym. 
 
8.3 Parapety. 
 
Parapety drewniane lub komorowe z PCV wg indywidualnego zamówienia. 
 
8.4 Podłogi i posadzki. 
 
Posadzki na I piętrze jako cementowe gr. 7 cm zbrojone siatką przeciwskurczową z drutu średnicy. 
3 mm.   
Wykończenie:  płytki ceramiczne, płytki gresowe, panele podłogowe. 
 
8.5 Malowanie. 
 
Ściany wewnętrzne malować farbami emulsyjnymi w kolorze wg uznania inwestora. 
Elementy drewniane malować dwukrotnie farbami do drewna. 
Schody stalować farbami alkidowymi na warstwie farby podkładowej. Grubość powłoki malarskiej 
120 mikronów.  
 
9. Wykończenie zewnętrzne. 
 
9.1 Parapety. 
 
Parapety zewnętrzne  stalowe powlekane lub z kamienia wg indywidualnego zamówienia. 
 
9.2 Rynny i rury spustowe.         
 
Na istniejącym dachu elementy odwodnienia bez zmian.  
Nad projektowanym dachem klatki schodowej oraz zadaszeniem schodów:  
Rynny ∅ 150 mm, rury spustowe ∅ 100 mm z tworzywa sztucznego lub blachy powlekanej. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm.  
Rozwiązanie alternatywne: rynny i obróbki stalowe ocynkowane, lub tytan – cynk.  
 
9.3 Tynki zewnętrzne. 
 
Projektuje się cienkowarstwowy tynk strukturalny mineralny, lub akrylowy barwiony w masie                     
na warstwie zbrojonej zaprawy klejowej. Faktura tynku kornik lub baranek gr. 1 – 2 mm.  
 
10.  Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – 
       instalacyjnego obiektu. 
 
Zasadnicze elementy wyposażenia instalacyjnego budynku takie jak: 

- instalacja elektryczna  
- instalacja wod. – kan.  
- instalacja grzewcza c.o. zasilana z kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania  
- ciepła woda z kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania.  
- wentylacja grawitacyjna  
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opisano w projektach branżowych.  
 

Wentylacja budynku grawitacyjna poprzez kanały wentylacyjne w pionach kominowych. 
Sposób funkcjonowania elementów wyposażenia instalacyjnego: 
 

- pobór energii elektrycznej i instalacja elektryczna wykonana na warunkach istniejących                           
( nie zachodzi potrzeba zmiany istn. warunków dostawy energii elektrycznej ) 

- instalacja grzejnikowa zasilana z kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania 
zlokalizowanych w pomieszczeniach kotłowni oraz poszczególnych mieszkaniach 
lokatorskich,  

- instalacja gazowa wykonana na warunkach istniejących  
- woda ciepła i zimna doprowadzona do wszystkich punktów poboru wody, 
- pobór wody z wodociągu wiejskiego 
- odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci kanalizacji   
- wentylacja pomieszczeń grawitacyjna. 

 
11.  Dane techniczne obiektu charakteryzujące jego wpływ na środowisko, zdrowie ludzi 
       i obiekty sąsiednie.  

 
- istniejący pobór wody zapewnia średnie zapotrzebowanie na wodę pitną 25 l / 24 h  

na jednego użytkownika budynku    
- jakość wody zapewnia jej dostawca w oparciu o ustalenia normy branżowej 
- powstające w budynku ścieki socjalno – bytowe odprowadzane są istniejącym przyłączem 

do kanalizacji sanitarnej 
- emisja zanieczyszczeń będących efektem spalania gazu w kotłach gazowych mieści się                      

w dopuszczalnych granicach, zanieczyszczenia pyłowe, płynne i zapachowe nie występują,                 
- usuwanie odpadów stałych odbywać się będzie poprzez wywożenie przez zakład 

oczyszczania, zapewniając wywóz odpadów przy średniej wartości jednostkowego 
powstawania odpadów 2,8 dm3 / 24 h na jednego użytkownika, 

- przy budynku wielofunkcyjnym objętym opracowaniem nie występuje związana 
z eksploatacją budynku emisja hałasu, wibracji i promieniowania w tym jonizującego, jak 
również nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia, 

- charakter obiektu, jego program użytkowy i sposób posadowienia nie wpływa negatywnie 
na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe                      
i podziemne. 

 
12  Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów   
      alternatywnych  zaopatrzenia w energię i ciepło 
 
a) roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania c.w.u.  
wynosi: 81,7 kWh/m2rok  
 
b) dostępne nośniki energii:  
- energia elektryczna,  
- gaz ziemny  
 
c) budynek posiada przyłącze energetyczne, przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne oraz gazowe.   
 
d) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię:  
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system I projektowany:  ogrzewanie oraz przygotowanie c.w.u. kotłami gazowymi, dwufunkcyjnymi z 
zamkniętą komora spalania.  
 
system II alternatywny:  pompy ciepła do ogrzewania budynku i podgrzewania ciepłej wody.  
 
e) wynik analizy porównawczej  
 
system I ( projektowany ): 101,7 kWh/ m2rok 
system II ( alternatywny ): 47,60 kWh/ m2rok 
 
Z uwagi na istniejące przyłącze gazowe projektowany system ogrzewania aktualnie jest najbardziej 
efektywnym i ekonomicznym rozwiązaniem.  
Można w przyszłości rozważyć montaż instalacji solarnej do przygotowania c.w.u.  
 
13.  Warunki ochrony przeciwpożarowej.  
 
1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji budynku. 

 
Szerokość budynku          13,70 m 
Długość budynku          43,36 m 
Powierzchnia zabudowy    589,12 m2  
Powierzchnia użytkowa     1272,2 m2 

Kubatura          6042 m3  
Wysokość budynku – 11,87 m (budynek niski) 
Ilość kondygnacji budynku – 2 kondygnacje nadziemne oraz 1 podziemna 
 

2. Odległość od obiektów sąsiadujących. 
 
Odległość od najbliższej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej wynosi ~17 m  
 
3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych. 
 
W budynku będą znajdować się będą palne elementy wyposażenia jak szafy, stoły, krzesła, firany  itp.   
 
4. Przewidywana wielkość obciążenia ogniowego. 
 
Gęstości obciążenia ogniowego dla obiektów ZL nie określa się.  
W garażu remizy OSP, kategorii PM gęstość obciążenia ogniowego będzie wynosić Q < 500 MJ/m2   
 
5. Kategoria zagrożenia ludzi. 
 
Pomieszczenia piwnic, w których są zlokalizowane szatnie piłkarskie, pomieszczenia gospodarcze 
przynależące do świetlicy oraz piwnice lokatorskie zalicza się do pomieszczeń kategorii ZL III.  
Pomieszczenia parteru przynależące do remizy OSP zalicza się do kategorii PM ( garaż 
dwustanowiskowy z pomieszczeniami gospodarczymi ).  
Pozostałą część parteru, w której znajdują się pomieszczenia świetlicy zalicza się do kategorii ZL-III . 
Jednocześnie w świetlicy oraz części szatniowej będzie przebywało maksymalnie 50 osób.  
Pomieszczenia I piętra z lokalami mieszalnymi zaliczono do kategorii ZL IV.   
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6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 
 
W budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem, nie wyznacza się także stref 
zagrożenia wybuchem. 
 
7. Podział obiektu na strefy pożarowe. 
 
Budynek podzielono na 4 strefy pożarowe:  
 
Strefa I – pomieszczenia piwnic oraz pomieszczenia świetlicy na parterze ( ZL III, w których 
maksymalnie będzie przebywało 50 osób jednocześnie ) o powierzchni: 661,87 m2 

 
Strefa II – pomieszczenia remizy OSP ( pomieszczenia garażowe PM ) o powierzchni: 123,46 m2 

 
Strefa III – pomieszczenia I piętra z lokalami mieszkalnymi ZL IV o powierzchni: 486,87 m2 

Strefa IV – klatka schodowa jako droga ewakuacyjna z pomieszczeń I piętra świetlicy parteru oraz   
                   piwnic lokatorskich.  
 
Pionowy pas pomiędzy strefą ZL III na parterze oraz remizą OSP (PM) zostanie wykonany 
z materiałów niepalnych, ocieplony wełną mineralną na szerokości nie mniejszej niż 2m. Pomiędzy 
strefami zostanie wykonany gzyms pionowy o szerokości 45 cm, wysunięty poza lico ściany na szer. 
38 cm. Gzyms ocieplony będzie wełną mineralną.   

Okna w pomieszczeniach świetlicy na parterze znajdujące się w odległości mniejszej niż 4m od drzwi 
klatki schodowej wykonać w klasie E 30.   

Wysokość pasa między kondygnacyjnego pomiędzy oknami parteru i I piętra wynosi 0,8 m.    

W budynku wydziela się pożarowo klatkę schodową jako droga ewakuacyjna pomieszczeń 
mieszkalnych na I piętrze.  

 
8. Klasa odporności ogniowej oraz stopień rozprzestrzeniania ognia elementów 
    budowlanych. 
 
Pomieszczenia parteru oraz piętra wykonane zostanią w klasie odporności ogniowej „D”  
Natomiast pomieszczenia piwnic w klasie odporności ogniowej „C” 
 
Elementy budynku posiadać będą następującą klasę odporności ogniowej: 
Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku  

 Klasa odporności ogniowej elementów budynku  
główna 
konstrukcja 
nośna  

konstrukcja 
dachu  

strop ściana 
zewnętrzna  

ściana 
wewnętrzna  

przekrycie 
dachu  

1 2 3 4 5 6 7 
„D” R30 ( - ) REI 30 EI 30 ( - ) ( - ) 
„C” R60 ( - ) REI 60 EI 60 EI 15 ( - ) 

 
Wszystkie elementy muszą posiadać właściwość co najmniej  NRO (nie rozprzestrzeniające 
ognia). 
 
Ściany oddzielenia przeciwpożarowego między poszczególnymi strefami posiadają odporność 
ogniową REI 120, drzwi EI30 oraz przejścia instalacyjne EI 60. 
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Przegrody wewnętrzne oddzielające mieszkania od innych mieszkań oraz dróg komunikacyjnych 
posiadają klasę odporności co najmniej REI 120.  

Stropy między kondygnacyjne z płyt kanałowych posiadają parametry REI 60  

Elementy poziome dachu nad I piętrem ( nad lokalami mieszkalnymi ) wykonane zostaną z płyt  
karton - gips 2x gk-b gr. 1,25 cm lub 1x gk-f gr. 1,25 cm ( o odporności EI 30 ).  
 
9. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń. 
 
Ewakuacja z lokali mieszkalnych na I piętrze odbywać się będzie wydzieloną pożarowo klatką 
schodową na zewnątrz budynku.  
Odległość od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na 
klatkę schodową wynosi ~32 m i nie przekracza 40 m.  
Drzwi z lokali mieszkalnych otwierane na zewnątrz i szerokości 90 cm w świetle.  
Drzwi prowadzące na drogę ewakuacyjną oraz klatkę schodową o szerokości 120 cm ( 90+30 cm ).  
 
Ewakuacja z garażu remizy OSP poprzez bramy otwierane o wymiarach 3,95 x 4,35, w których 
dodatkowo wykonano drzwi o szerokości 90 cm i wysokości 200 cm. Odległość od najdalszego 
miejsca pomieszczeń remizy do wyjścia na zewnętrz wynosi ~25 m i nie przekracza 75 m.  
 
Ewakuacja z pomieszczeń piwnic lokatorskich na klatkę schodową prowadzącą na zewnętrz budynku.  
Z pozostałych pomieszczeń piwnic schodami zewnętrznymi.  
 
Ewakuację z pomieszczeń parteru zorganizowano poprzez 3 wyjścia ewakuacyjne:  
- wejście główne o szerokości 2x 90 cm  
- wejście zlokalizowane na korytarzu 1.21 o szerokości 140 cm ( 90+50 cm )   
- wejście przy korytarzu 2.1 o szerokości 120 cm ( 90+30 cm )  
Dodatkowe wyjście ewakuacyjne prowadzi na klatkę schodową  z pomieszczeń I piętra drzwiami 
o szerokości 90 cm.  
Odległość od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na 
zewnątrz nie przekracza 40 m.  
Korytarze i drogi ewakuacyjne zostaną wyposażone w oświetlenie awaryjne.  

Szerokość w świetle wszystkich drzwi w  budynku  co najmniej 0,90 m  za wyjątkiem drzwi 
wewnętrznych w lokalach mieszkalnych (  0,80 m ). 
Drzwi do pomieszczeń w których zostaną zainstalowane kotły gazowe o odporności EI30, drzwi 
wewnętrzne oddzielające strefy pożarowe na parterze i I piętrze EI30, drzwi w wydzielonej klatce                 
schodowej EI30. 
Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi:  
- 1,80 m dla korytarza na I piętrze  
- 2,5 – 1,5 m na parterze i piwnicy.  
Szerokość pionowych dróg ewakuacyjnych wynosi: 
- 1,20 m dla biegów klatki schodowej  
- 1,50 m dla spoczników klatki schodowej  
Wysokość dróg ewakuacyjnych jest nie mniejsza niż 2,20 m, wysokość przejścia lub drzwi min. 2,0 m 
 
Drogi, kierunki i wyjścia ewakuacyjne należy oznakować zgodnie z Polską Normą  
PN–92/N-01256/02.  
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10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych. 
 
W budynku wykonana będzie instalacja elektryczna oświetleniowa.   
Obiekt wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu (wyłącznik odcinający dopływ prądu do 
wszystkich obwodów w obiekcie)  Wyłącznik usytuowany zostanie przy głównym wejściu do obiektu 
i zostanie oznakowany zgodnie z PN-97/N-01256/04 

 
11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie i wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy. 
 
Obiekt wyposażony zostanie w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z normatywem: 
- Dla pomieszczeń parteru oraz piwnicy: 1 jednostka masy środka gaśniczego 2 kg na każde 100 m2 
powierzchni.  
- Dla garażu remizy OSP: 1 jednostka masy środka gaśniczego 2 kg na każde 100 m2 powierzchni.  
Stosować gaśnice proszkowe przystosowany do gaszenia pożarów grup ABC. 
 
Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy 
nie może być większa niż 30 m. Do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 
1,00 m. Miejsca lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego zostaną oznakowane zgodnie z Polską 
Normą PN–92/N-01256/02. 
 
Dla budynków niskich kategorii ZL III i ZL IV o powierzchni strefy poniżej 1000 m2 nie ma 
konieczności wykonywania hydrantów wewnętrznych H 25.  
Dla pomieszczeń garażowych remizy OSP nie ma potrzeby wykonania hydrantów H 33. Hydranty 
wymagane są w garażach jednokondygnacyjnych przy liczbie stanowisk większej niż 10. W garażu 
remizy znajdują się dwa stanowiska.    
 
12. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
 
Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 dm3/s i zostanie 
zapewniony z hydrantu zlokalizowanego w ulicy Jasiońskiej, w odległości ~12 m od budynku.  
Miejsce lokalizacji p.poż. hydrantu zewnętrznego należy oznakować zgodnie z PN-97/N-01256/04.  
 
13. Drogi pożarowe 
 
Do budynku istnieje dogodny dojazd pożarowy utwardzony z możliwością manewrowania 
samochodami pożarniczymi. 
 
14.Wymagania organizacyjne 
 
Opracować „Instrukcj ę bezpieczeństwa pożarowego zawierającą wymagania przeciwpożarowe 
dla obiektu”. 
Przeszkolić pracowników w zakresie zasad postępowania na wypadek pożaru. 
Rozmieścić w obiekcie instrukcje postępowania na wypadek pożaru oraz wykazy telefonów 
alarmowych. 

Całość wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, pod nadzorem osoby uprawnionej. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy opracować plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia.  /Plan Bioz/ 
 
 

Krapkowice, październik 2015 r. 


