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Opis techniczny
do projektu budowlanego zamiennego adaptacji budynku istniejၐcego w

ramach zadania „Projekt sali sportowej w ZSP nr 4 wraz z zagospodarowaniem
terenu przy ul. Sienkiewicza 10/12 w Piotrkowie Trybunalskim na dziaᐠkach 111,

112/1, 112/2, 112/3, Obrᆐb 22”.
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do projektu budowlanego zamiennego przebudowy budynku istniejၐcego w
ramach zadania „Projekt sali sportowej w ZSP nr 4 wraz z zagospodarowaniem
terenu przy ul. Sienkiewicza 10/12 w Piotrkowie Trybunalskim na dziaᐠkach 111,

112/1, 112/2, 112/3, Obrᆐb 22”.

ZAKRES ZMIAN W STOSUNKU DO PIERWOTNEGO UZGODNIENIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDYNKU ADAPTOWANEGO.

− zmniejszenie wysokoᖰci pomieszczeᑀ w budynku adaptowanym poprzez
obniៀenie poziomu sufitów podwieszanych a co z tym zwiၐzane zmniejszenie
kubatury obiektu do  6.348,12 m3, wysokoᖰၰ pomieszczeᑀ pokazana na rzutach i
przekrojach,

− montaៀ na elewacji budynku klimatyzatorów typu split – lokalizacja urzၐdzeᑀ
pokazana na rysunkach elewacji, zwiၐzane z koniecznoᖰciၐ ulepszenia komfortu
powietrza w pomieszczeniach (szczególnie sal lekcyjnych, pokoju
nauczycielskiego oraz siᐠowni).

Pozostaᐠe elementy bez zmian.

.................................................

1. Dane ewidencyjne.

Inwestor: Urzၐd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaៀ K. Rudowskiego 10,
Piotrków Trybunalski.

Temat opracowania: Projekt budowlany zamienny przebudowy budynku istniejၐcego
w ramach zadania „Projekt sali sportowej w ZSP nr 4 wraz z zagospodarowaniem
terenu przy ul. Sienkiewicza 10/12 w Piotrkowie Trybunalskim na dziaᐠkach 111,
112/1, 112/2, 112/3, Obrᆐb 2” .

Lokalizacja inwestycji: dziaᐠki nr 111, 112/1, 112/2, 112/3, Obrᆐb 22, 
Piotrków Trybunalski, ul. Sienkiewicza 10/12.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,
- Mapa sytuacyjno-wysokoᖰciowa w skali 1:500 terenu inwestycji,
- Inwentaryzacja terenu inwestycji oraz obiektów istniejၐcych,
- Wizja lokalna,
- Badania geologiczne terenu inwestycji,
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- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Pracownie Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia
7.08.2007r

- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja,
- Przepisy i Normy obowiၐzujၐce w budownictwie i pokrewne,
- Projekt architektoniczny wykonany przez pracowniᆐ „Tectum”, z siedzibၐ w

Piotrkowie Trybunalskim, 
- Ekspertyza techniczna budynku.

3. Przedmiot inwestycji oraz przeznaczenie.

Przedmiotem inwestycji w  caᐠym zadaniu projektowym jest zespóᐠ budynków o
charakterze dydaktyczno-sportowym, przeznaczonych dla Zespoᐠu Szkóᐠ
Ponadgimnazjalnym nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 10/12. 
W ramach caᐠego zadania projektuje siᆐ 3 nowe obiekty: budynek sali sportowej,
ᐠၐcznik nr 1 oraz ᐠၐcznik nr 2  oraz przebudowuje siᆐ budynek, bᆐdၐcy tematem
niniejszego opracowania. Przebudowa polega na dostosowaniu istniejၐcego budynku
do funkcji dydaktycznych oraz sportowych z wymaganym zapleczem sanitarnym.

Obiekt podlegajၐcy adaptacji oraz przebudowie, bᆐdၐcy obecnie w stanie surowym,
zostaᐠ wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej oraz szkieletowej, zwieᑀczony
dachem pᐠaskim (stropodachem niewentylowanym o kၐcie nachylenia poᐠaci 2-3º
oraz dachem stromym stoៀkowym o nachyleniu  22º  nad klatkၐ schodowၐ). Dach w
czᆐᖰci budynku w konstrukcji ៀelbetowej, nad klatkၐ w konstrukcji drewnianej oraz w
konstrukcji stalowej (nad aulၐ), pokryty papၐ. ᖠciany pokryte tynkiem i  panelami
elewacyjnymi tynkowanymi. 

Jest to budynek podpiwniczony o trzech kondygnacjach nadziemnych. 
Wysokoᖰၰ budynku od poziomu 0,00m – 13,33m n. p. m..

Obiekt przeznaczony jest do uៀytku dla uczniów szkoᐠy. Istnieje moៀliwoᖰၰ
udostᆐpnienia wybranych pomieszczeᑀ (siᐠownia z zapleczem, aula) uៀytkownikom z
zewnၐtrz, za zgodၐ przyszᐠego zarzၐdcy.

Dostᆐp do budynku dostosowany na potrzeby osób niepeᐠnosprawnych za pomocၐ
podjazdu o  spadku 6%. Budynek zostaᐠ skomunikowany z  nowoprojektowanymi
budynkami ᐠၐcznika z  sala sportowၐ oraz istniejၐcym budynkiem szkoᐠy.
Przebudowywany budynek zostanie wyposaៀony w  odpowiedniၐ windᆐ
umoៀliwiajၐcy dostᆐp na wszystkie kondygnacje obiektów.

Obiekt ten naleៀy do kategorii IX wg. klasyfikacji Prawa Budowlanego, wspóᐠczynnik
kategorii obiektu 4,0.

Ogólne zestawienie powierzchni budynku:
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Powierzchnia zabudowy:    554,74 m2
Powierzchnia uៀytkowa:  1 159,55 m2
Kubatura:                         6 348,12 m3
Dᐠugoᖰၰ:                                20,35 m
Szerokoᖰၰ:                            32,99 m
Wysokoᖰၰ:                             13,33 m

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie, jakie bᆐdၐ zasadnicze rozwiၐzania
architektoniczno-budowlane, a takៀe jakie sၐ wariantowe moៀliwoᖰci modyfikowania
przedstawionych w projekcie rozwiၐzaᑀ.

4. Zagospodarowanie terenu – stan istniejၐcy 

4.1 Status prawny terenu.

Teren na którym realizowane jest zadanie projektu budynków nauki i sportu nie jest
objᆐty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
uzyskana zostaᐠa decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na
lokalizacjᆐ omawianej inwestycji.

Teren przeznaczony pod inwestycjᆐ, nie podlega przepisom o ochronie przyrody i
przepisom o ochronie gruntów rolnych lub leᖰnych, ze wzglᆐdu na poᐠoៀenie poza
tymi obszarami.

Teren przeznaczony pod inwestycjᆐ podlega ochronie konserwatorskiej w zakresie
ochrony zabytków ze wzglᆐdu na przynaleៀnoᖰၰ terenu do ukᐠadu urbanistycznego
ᖠródmieᖰcia miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpisanego do rejestru zabytków.

4.2 Struktura wᐠasnoᖰciowa.

Dziaᐠka nr 111, Obrᆐb 22 – jest wᐠasnoᖰciၐ Miasta Piotrków Trybunalski, dziaᐠka w
zarzၐdzie Zespole Szkóᐠ Ponadgimnazjalnych nr 4
Dziaᐠki 112/1, 112/2, 112,3 – sၐ wᐠasnoᖰciၐ Miasta Piotrków Trybunalski.

4.3 Stan istniejၐcy.

Dziaᐠki przeznaczone pod realizacjᆐ znajdujၐ siᆐ przy ul. Sienkiewicza w Piotrkowie
Trybunalskim. Teren inwestycji charakteryzuje siᆐ zwartၐ zabudowၐ ᖰródmiejskၐ.
Istniejၐce budynki Zespoᐠu Szkóᐠ Ponadgimnazjalnych zwartၐ zabudowၐ przylegajၐ
do ul. Sienkiewicza.
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Na teren inwestycji prowadzi przejazd przez budynek nr 10 o wymiarach  szer. x wys.
3,63m x 4,21m w najniៀszym i najwᆐៀszym punkcie oraz przejᖰcie przez budynek
nr 12 o wymiarach  szer. x wys. 2,51m x 2,76m w najniៀszym i najwᆐៀszym punkcie.

W zakresie komunikacji wykorzystuje siᆐ istniejၐcy wjazd z ul. Sienkiewicz, przez
przejazd przez budynek nr 10.

5. Zagospodarowanie terenu – stan projektowany

5.1 Ogólna charakterystyka.

Pod realizacjᆐ inwestycji wybrano dziaᐠki nr 111, 112/1, 112/2, 112/3 Obrᆐb 22, w
Piotrkowie Trybunalskim. Zakres inwestycji rozgraniczajၐ granice dziaᐠki. 

5.2 Program kubaturowy na dziaᐠce.

Przedmiotem inwestycji dla caᐠego zadania jest zespóᐠ budynków przeznaczonych
dla Zespoᐠu Szkóᐠ o charakterze dydaktyczno-sportowym.

Budynek istniejၐcy, bᆐdၐcy tematem opracowania, jest w stanie surowym. Zostaᐠ
wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Dach zakoᑀczony attykၐ.

Po przebudowie bᆐdzie peᐠniᐠ funkcjᆐ uzupeᐠniajၐcၐ w stosunku do istniejၐcych i
nowoprojektowanych budynków. zostanie przystosowany do pierwotnie zakᐠadanej
funkcji  dydaktyczno-sportowej.

Na terenie dziaᐠki projektuje siᆐ utwardzone miejsce na skᐠadowanie odpadków.

Zamierzeniem projektantów byᐠo stworzenie przyjaznego miejsca pracy dla
nauczycieli, nauki i sporu dla uczniów szkoᐠy ponadgimnazjalnej.

Projektowany poziom posadzki parteru budynku (+0,00) ustalono na 
p.p.p = 206,39 m n.p.m. co równa siᆐ poziomowi parteru budynków istniejၐcych.

Budynek podlegajၐcy przebudowie:

Powierzchnia zabudowy:    554,74 m2
Powierzchnia uៀytkowa:  1 159,55 m2
Kubatura:                         6 348,12 m3
Dᐠugoᖰၰ:                                 20,35 m
Szerokoᖰၰ:                             32,99 m
Wysokoᖰၰ:                              13,33 m

Wysokoᖰၰ budynku: 13,33m od p.p.w. (kalenica)
Poziom przed gᐠównym wejᖰciem (p.p.w.) – 205,67m n.p.m. = -0,72m od p.p.p. 
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5.3 Ukᐠad komunikacyjny.

Dojazd do przebudowywanego budynku przewiduje siᆐ, przez istniejၐcy przejazd od
strony ul. Sienkiewicza. Dojᖰcie od strony ul. Sienkiewicza poprzez przejᖰcie bramne.

Szerokoᖰၰ drogi wewnᆐtrznej to 5,0m, natomiast promienie skrᆐtów wynoszၐ 5,0m;
9,0m i 11,0m. Droga wewnᆐtrzna bᆐdၐca jednoczeᖰnie drogၐ poៀarowၐ zakoᑀczona
jest wolnym placem o wymiarach 20,0x20,0m peᐠniၐcym role placu manewrowego
dla wozów straៀy poៀarnej.

Na terenie dziaᐠki projektuje siᆐ 14 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla osób
niepeᐠnosprawnych.

Na terenie dziaᐠki projektuje siᆐ równieៀ wszelkie niezbᆐdne chodniki i dojᖰcia 
z kostki betonowej.

Szczegóᐠowe rozwiၐzania w projekcie drogowym.

5.4 Uksztaᐠtowanie terenu i zieleᑀ 

Teren charakteryzuje siᆐ duៀymi róៀnicami wysokoᖰci. Wszystkie nowoprojektowane
obiekty majၐ rzᆐdnၐ parteru wyznaczonၐ na 206,39m n.p.m.

Na terenie dziaᐠki nie przewiduje siᆐ ៀadnej wycinki drzewostanu, ze wzglᆐdu na brak
szaty roᖰlinnej wysokiej.

Projekt zakᐠada wykonanie nawierzchni trawiastych i  wykonanie ៀywopᐠotów,
wg. planu zagospodarowania i projektu zieleni.

Nie przewiduje siᆐ nowego wygradzania terenu.

Teren inwestycji oᖰwietlony jest za pomocၐ lamp  parkowych, a  boisko szkolne
reflektorami, wg. projektu elektrycznego.

5.5 Infrastruktura techniczna. 

Projektuje siᆐ doprowadzenie przyᐠၐczy do budynku przebudowywanego.

Projekty branៀowe znajdujၐ siᆐ w odrᆐbnych opracowaniach.

5.6 Wyburzenia i likwidacje. 

Budynek istniejၐcy w stanie surowym, który jest tematem niniejszego opracowania,
zostaᐠ wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej oraz szkieletowej.. Wykonano
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ᖰciany zewnᆐtrzne i wewnᆐtrzne noᖰne, ᖰciany dziaᐠowe, stropy, klatkᆐ schodowၐ.
Brak stolarki okiennej, ocieplenia budynku w  wybranych miejscach (ᖰciana
trójwarstwowa gr. 45cm ᐠၐczy siᆐ ze ᖰcianၐ dwuwarstwowၐ gr 38cm, wymagajၐcၐ
ocieplenia), brak warstw posadzek, brak  schodów zewnᆐtrznych. Wykonano
stropodachy niewentylowane a takៀe dach stromy o przekroju stoៀka o nachyleniu
22º  nad klatkၐ schodowၐ.

Przewiduje siᆐ wyburzenia czᆐᖰci ᖰcian dziaᐠowych, nowe przebicia w celu montaៀu
stolarki drzwiowej oraz okiennej, zamurowania otworów okiennych do wyznaczonej
wysokoᖰci w celu pomniejszenia powierzchni szklenia (szczegóᐠy w projekcie).

Projektuje siᆐ przebicia w ᖰcianach w celu montaៀu kanaᐠów wentylacyjnych typu Z,
przebicia w stropach w celu wyprowadzenia instalacji.

Obecnie wybrane otwory okienne i  drzwiowe  zostaᐠy zamurowane bloczkami
silikatowymi. Naleៀy je usunၐၰ, zgodnie z projektem.

Istniejၐce obróbki blacharskie wymagajၐ demontaៀu. Istniejၐce attyki, po demontaៀu
obróbki blacharskiej, wymagajၐ pionowej izolacji przeciwwodnej.

Istniejၐce pokrycie papၐ wymaga uzupeᐠnienia poprzez warstwᆐ styropapy gr. 10 cm
(pᐠyty oklejone dwustronnie papၐ asfaltowၐ podkᐠadowၐ), krytၐ papၐ
powierzchniowၐ.

Dodatkowo przewiduje siᆐ demontaៀ istniejၐcego utwardzenia dróg wewnᆐtrznych
celem  wykonania nowej nawierzchni.

5.7 Wpᐠyw projektowanego obiektu na ᖰrodowisko

Dziᆐki zastosowaniu do ogrzewania miejskiej sieci grzewczej oraz podᐠၐczeniu
obiektu do kanalizacji sanitarnej, negatywny wpᐠyw na ᖰrodowisko zostaᐠ
zminimalizowany. 

ᖠmieci skᐠadowane w zadaszonym i utwardzonym miejscu skᐠadowania odpadków, 
a nastᆐpnie wywoៀone i utylizowane przez specjalistyczny zakᐠad.

Ponadto przeznaczenie obiektu nie bᆐdzie powodowaᐠo negatywnego oddziaᐠywania
na otoczenie.

6. Program uៀytkowy

Budynek podlegajၐcy przebudowie bᆐdzie peᐠniᐠ funkcje dydaktyczne (sale lekcyjne
oraz aula) oraz sportowe (siᐠownia z zapleczem sanitarno-szatniowym). Oprócz w/w
funkcji zadbano o pomieszczenia uzupeᐠniajၐce typu szatnia, WC ogólnodostᆐpne,
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pokój nauczycielski z  aneksem kuchennym i WC,  pomieszczenia techniczne i
magazynowe. 

7. Opis budynku

Przebudowywany budynek zostaᐠ wykonany w  konstrukcji tradycyjnej murowanej
oraz szkieletowej, zwieᑀczony stropodachem krytym papၐ o kၐcie  nachylenia poᐠaci
2-3º oraz dachem stromym o ksztaᐠcie stoៀka na konstrukcji drewnianej, krytym
blachၐ. 

Projekt przebudowy zakᐠada czᆐᖰciowe docieplenie styropianem EPS 70-040 gr. 8cm
ᖰcian z pustaków ceramicznych gr 38 cm oraz pokrycie ᖰcian tynkiem i panelami
elewacyjnymi tynkowanymi.

Jest to budynek czᆐᖰciowo podpiwniczony, o trzech kondygnacjach nadziemnych.
ᐐၐczy siᆐ z nowoprojektowanym ᐠၐcznikiem i salၐ sportowၐ .

8. Obsᐠuga osób niepeᐠnosprawnych.

Przebudowywany budynek zostaᐠ w peᐠni przystosowany do obsᐠugi osób
niepeᐠnosprawnych. W kondygnacji parteru wszelkie korytarze oraz drzwi speᐠniajၐ
wymogi dla tychៀe uៀytkowników. Wejᖰcie do kompleksu odbywa siᆐ po pokonaniu
wysokoᖰci +0,72m, a dziᆐki zastosowaniu podjazdu dla niepeᐠnosprawnych o spadku
6% wejᖰcie to moៀe obsᐠugiwaၰ równieៀ te osoby.

Komunikacja w pionie zostaᐠa dostosowana poprzez zainstalowanie windy
dostosowanej do przewozu osób niepeᐠnosprawnych.

Na kaៀdej kondygnacji nadziemnej parteru zlokalizowane zostaᐠy ogólnodostᆐpne
WC dostosowane dla osób niepeᐠnosprawnych.

Zachowano poziom posadzek na tym samym poziomie, nie ma wiᆐc potrzeby
pokonywania róៀnych poziomów.

9. Szczegóᐠowe rozwiၐzania konstrukcyjne, 
budowlane i materiaᐠowe

9.1 Rozwiၐzania wewnᆐtrzne

9.1.1 ᐐawy fundamentowe

Istniejၐce - wg inwentaryzacji.
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9.1.2 ᖠciany fundamentowe

Istniejၐce - wg inwentaryzacji gr. 51 cm., powyៀej -1,55m ᖰciana warstwowa

9.1.3 ᖠciany noᖰne

Istniejၐce - wg inwentaryzacji- pustaki ceramiczne typu Porotherm 25 P+W gr.
25cm lub cegᐠa peᐠna, pustaki ceramiczne gr. 38cm. 

9.1.4 ᖠciany dziaᐠowe

ᖠciany dziaᐠowe gr. 12cm -   projektuje siᆐ jako wykonane z  pustaków
ceramicznych typu Porotherm P+W 11,5cm na zaprawie cementowo-wapiennej
lub gr. 6,5cm z cegᐠy peᐠnej.

9.1.5. Podciၐgi i nadproៀa

Projektuje siᆐ nadproៀa ៀelbetowe monolityczne typu L-19. 

9.1.6 Dach

Dach - istniejၐcy wg inwentaryzacji na konstrukcji stalowej w auli, konstrukcja
drewniana nad klatkၐ schodowၐ, reszta- stropodach niewentylowany. 
Istniejၐce warstwy zachowaၰ (oprócz dachu nad klatkၐ schodowၐ, który naleៀy
zdemontowaၰ i  dociepliၰ warstwၐ weᐠny mineralnej- wg rysunków). Dociepliၰ
Istniejၐce stropodachy warstwၐ 10cm styropapy (pᐠyta PSK-2), pokryၰ papၐ
nawierzchniowၐ (np. POLBIT WF 250/4000).

Uwzglᆐdniၰ kominki wentylacyjne.

9.1.7 Wentylacja

Przewody wentylacji grawitacyjnej (zachowaၰ istniejၐce) projektuje siᆐ jako
wykonane z  rury spiro ø14 ze stali nierdzewnej doprowadzonej do sufitu
pomieszczenia. Nad stropem II piᆐtra (nad salၐ komputerowၐ) trzy kominy
wentylacyjne w postaci wywiewek..

Wskazane kanaᐠy wentylacji mechanicznej naleៀy wyposaៀyၰ we wspomaganie
mechaniczne.

Nawiew do toalet, szatni itd. odbywa siᆐ za pomocၐ kratki wentylacyjnej w
drzwiach. 

Aula i siᐠownia – wentylacja mechaniczna.



ARCHIMEDIA
ul. Wolsztyᑀska 4
60-361 Poznaᑀ

tel./fax (061) 867 17 35

PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJ၀CEGO W RAMACH
ZADANIA PROJEKT SALI SPORTOWEJ W ZSP NR 4
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY 

UL. SIENKIEWICZA 10/12 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

STRONA 10

OPIS TECHNICZNY
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

9.1.8 Stolarka wewnᆐtrzna.

Drzwi wejᖰciowe do sal lekcyjnych to drzwi pᐠycinowe peᐠne w kolorze naturalnym
– np. olcha.

Drzwi w szatniach, sanitariatach drzwi pᐠycinowe w  kolorze naturalnym – 
np. olcha, z kratkၐ wentylacyjnၐ.

Drzwi w kabinach toalet na II piᆐtrze (wc damski) – systemowe, dla ᖰcianek
systemowych gr. 3cm – kolor jak ᖰcianki – RAL 9006.

Drzwi przeciwpoៀarowe stalowe – kolor RAL 9006.

Drzwi przeszklone na korytarzach – rama aluminiowa w kolorze jasny szary.

Okna wewnᆐtrzne – rama aluminiowa w kolorze naturalnym RAL 9006.
Dokᐠadne parametry w  zestawieniu stolarki okiennej i  drzwiowej –  czᆐᖰၰ
rysunkowa.

9.1.9 Posadzki

Sale lekcyjne- pᐠytki gresowe, 30x30cm, V klasa ᖰcieralnoᖰci.

Siᐠownia –  nawierzchnia z  PCV wielowarstwowego-6-8 mm na posadzce
samopoziomujၐcej cienkowarstwowej, wykoᑀczone listwၐ przyᖰciennၐ.

Komunikacja – pᐠytki gresowe, 30x30cm, V klasa ᖰcieralnoᖰci.

Szatnie, toalety, ᐠaហnie –  terakota, 30x30cm, antypoᖰlizgowe, V  klasa
ᖰcieralnoᖰci.

Pomieszczenia techniczne, magazyny, schowki -  pᐠytki gresowe, 30x30cm, V
klasa ᖰcieralnoᖰci.

Pokój nauczycielski - wykᐠadzina dywanowa.

Dokᐠadny opis posadzek w pomieszczeniach za rzutem kondygnacji.

9.1.10 Parapety wewnᆐtrzne

Parapety wewnᆐtrzne laminowane w kolorze jasny brၐz z zaᖰlepkami.
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9.1.11 Tynki wewnᆐtrzne

We wszystkich pomieszczeniach na ᖰcianach projektuje siᆐ wykonanie tynków
wewnᆐtrznych w  formie tynku cementowo-wapiennego kat. III oraz warstwy
gᐠadzi gipsowej.

Szatnie, ᐠaហnie i toalety – do wysokoᖰci 2,10 tj, oᖰcieៀnicy drzwi – glazura. W
kolorze i fakturze zbliៀonym do uៀytej terakoty.

Aula i scena– sufit podwieszany 60x60cm, kolor biaᐠy.
W  pomieszczeniach gdzie nie stosuje siᆐ sufitów podwieszanych naleៀy
wykonaၰ tynk cementowo-wapienny kat. III oraz warstwᆐ gᐠadzi gipsowej.
Rozkᐠad pomieszczeᑀ z sufitami podwieszanymi – wg. rysunku szczegóᐠowego.

9.1.12 Malowanie

Siᐠownia – x2 farba akrylowa, w kolorze piaskowym

Wiatroᐠap i korytarze naleៀy pomalowaၰ wedᐠug nastᆐpujၐcych wytycznych:
- ᖰciany do wys. 140cm – x2 farba lateksowa, kolor jasny brၐz.
- ᖰciany powyៀej – dialcolor, kolor piaskowy.

Pomieszczenia techniczne, magazyny, schowki – x2 farba akrylowa.

Sufity – gdzie nie stosuje siᆐ sufitów podwieszanych – dialcolor, kolor biaᐠy.

9.1.13 Balustrady

Na klatce schodowej projektuje siᆐ balustradᆐ z rur stalowych okrၐgᐠych o ᖰr.
3cm o wys. 760-970cm, oraz elementów ᐠၐczၐcych- porᆐczy o  ᖰr. 5cm oraz
prᆐtów stalowych o ᖰr. 2  cm do  wysokoᖰci 110cm. Rury stalowe o ᖰr. 3cm
przytwierdzone za pomocၐ obejm do stopni od wewnᆐtrznej strony spoczników,
co 20 cm  Wszystkie elementy stalowe malowane proszkowo na RAL 9006.

9.1.14 Schody

Istniejၐca pᐠyta i spoczniki schodów. 
Projektuje siᆐ wykonanie nawierzchni schodów z pᐠytek gresowych 30x30cm,
V klasa ᖰcieralnoᖰci, jak komunikacja.

9.1.15 Wyposaៀenie

Obiekt naleៀy wyposaៀyၰ w nastᆐpujၐce elementy:
− w  wiatroᐠapach naleៀy zamontowaၰ wycieraczkᆐ 80x150cm 8mm na

podkᐠadzie z PCV w kolorze ciemny szary,
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− siᐠownia - zgodnie z wytycznymi inwestora,
− aula - zgodnie z wytycznymi inwestora,
− szatnie naleៀy wyposaៀyၰ w szafki ubraniowe z ᐠaweczkၐ w kolorze ciemny

brၐz- ᐠၐcznie 15 sztuk szafek podwójnych o wymiarach szer. 60cm i gᐠ. 50cm,
wys. 180cm z ᐠaweczkၐ 30cm przed szafkၐ ,

− sale lekcyjne - iloᖰၰ krzeseᐠ i stolików zgodnie z wytycznymi inwestora,
− sala komputerowa -  iloᖰၰ krzeseᐠ i  stolików oraz sprzᆐtu komputerowego

zgodnie z wytycznymi inwestora,
− toalety ogólnodostᆐpne oraz dla osób niepeᐠnosprawnych naleៀy wyposaៀyၰ

w dozowniki pᐠynu do mycia rၐk oraz dozowniki rᆐczników papierowych w
iloᖰci zgodnej co do iloᖰci umywalek w pomieszczeniu,

− w pochwyty ze stali nierdzewnej przy urzၐdzeniach sanitarnych w wc dla osób
niepeᐠnosprawnych.

9.2 Rozwiၐzania zewnᆐtrzne

9.2.1 Tynki

Projektuje siᆐ wykonanie elewacji z  tynku silikonowo-ៀywicowego w kolorze
zbliៀonym do 37207 wg. palety STO, póᐠmat.

9.2.2 Stolarka drzwiowa

Drzwi wejᖰciowe - aluminiowe, szkᐠo bezpieczne, rama w kolorze naturalnego
aluminium.

Dokᐠadne parametry w  zestawieniu stolarki okiennej i  drzwiowej –  czᆐᖰၰ
rysunkowa.

9.2.3 Stolarka okienna

Aula -  stolarka okienna aluminiowa, ramy w kolorze naturalnym, odpornoᖰၰ
ogniowa

Okna wyposaៀyၰ w nawiewniki okienne higrosterowane typu Aereco w iloᖰci 1
sztuka na pomieszczenie. 

Stolarka okienna PCV w kolorze RAL 9006.

Szkᐠo niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szybၐ typu Termofloat i 16 mm
szczelinၐ wypeᐠnionၐ argonem, o wspóᐠczynniku U= 1,1 W/m2K.

Dokᐠadne parametry w  zestawieniu stolarki okiennej i  drzwiowej –  czᆐᖰၰ
rysunkowa.
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Uwaga: Wnᆐki okienne naleៀy wykoᑀczyၰ tynkiem w kolorze identycznym co
ᖰciana prostopadᐠa do danej wnᆐki okiennej.

W aneksie kuchennym zamontowaၰ pustaki szklane w  kolorze naturalnym o
wymiarach 190x190x80mm.

9.2.4 Opierzenia

Wszelkie opierzenia – wykonaၰ z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm.

9.2.5 Balustrady

Przy podjazdach dla osób niepeᐠnosprawnych i wejᖰciach do budynku.

Balustrada z rur stalowych ze stali nierdzewnej malowane proszkowo na RAL
9006.

9.2.6 Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane w kolorze naturalnym.

9.2.7 Cokóᐠ budynku

Wykoᑀczenie cokoᐠu to tynk mozaikowy typu ATLAS Deco M nr 117 wg. nowej
palety barw firmy Atlas.

9.2.8 Panele elewacyjne

Czᆐᖰၰ ᖰcian jak na rysunku elewacji wykoᑀczone panelami elewacyjnymi gr. 2cm
w kolorze wg rysunku elewacji.

9.2.9 Wykoᑀczenie sᐠupów wewnၐtrz holu

Wszystkie sᐠupy wykoᑀczone okᐠadzinၐ wg rysunku przekroju –  panelami
ᖰciennymi z  okleinၐ naturalnၐ w kolorze buku. Panele elewacyjne ukᐠadaၰ z
przerwၐ 1 cm miᆐdzy sၐsiednimi panelami.

9.2.10 Dach

Dach pokryty papၐ termozgrzewalnၐ w kolorze naturalnym, nad klatkၐ schodowa
– blachၐ aluminiowၐ gr. 0,7mm na rၐbek stojၐcy w kolorze naturalnym szer.
arkusza 650mm.
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9.2.11 Gzyms

Brak w budynku przebudowywanym.

9.2.13 Parapety zewnᆐtrzne

Parapety zewnᆐtrzne z blachy aluminiowej w kolorze naturalnym, zgodnym z
kolorystykၐ ram okiennych. 

9.2.14 Opaska wokóᐠ budynku

W miejscach gdzie ᖰciana zewnᆐtrzna nie styka siᆐ z utwardzeniami (trawniki)
naleៀy wykonaၰ opaskᆐ wokóᐠ budynku z kostki betonowej szer. 40cm, w kolorze
szarym na podbudowie jak warstwy drogowe. Kostkᆐ ukᐠadaၰ, ze spadkiem 0,5%
od budynku.

9.2.15 Wykoᑀczenie podestów wejᖰciowych

Podesty wejᖰciowe naleៀy wykoᑀczyၰ posypkၐ mineralnၐ w kolorze szarym o
gramaturze ok. 60, antypoᖰlizgowၐ montowanၐ do pᐠyty betonowej za pomocၐ
lepiszcza mrozoodpornego w kolorze szarym.

9.2.16 Wycieraczka

Na podeᖰcie wejᖰciowym budynku naleៀy zamontowaၰ wycieraczkᆐ stalowၐ.

9.2.17 Kominy

Istniejၐce. Wykonaၰ nowa obróbkᆐ blacharskၐ.

9.2.18 Podjazd dla niepeᐠnosprawnych

Przy wejᖰciu gᐠównym projektuje siᆐ podjazd dla osób niepeᐠnosprawnych o
nachyleniu 6%, jako wykonany z kostki betonowej w kolorze szarym.

9.2.19 Doᖰwietlenie auli

Wg rysunku elewacji -  przeszklenie antyrefleksyjne, na ramie  aluminiowej w
kolorze naturalnym. 

Dokᐠadne rozmieszczenie przeszkleᑀ – wg. rysunku szczegóᐠowego.
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9.2.20 ឰaluzje przeciwsᐠoneczne

Nad ostatnim pasem przeszklenia w auli - zastosowaၰ ៀaluzjᆐ przeciwsᐠonecznၐ
systemowၐ ( ៀaluzje aluminiowe w kolorze naturalnym).

9.2.21 Daszek nad wejᖰciem bocznym

Zadaszenie w  formie prostokၐtnego daszku z  poliwᆐglanu, rama malowana
proszkowo w kolorze RAL 9006.

9.3 Izolacje

9.3.1 Termiczna

9.3.1.1 ᖠcian fundamentowych

ᖠciany fundamentowe izolowane warstwၐ styropianu EPS 100-038 gr. 10cm.

9.3.1.2 ᖠcian zewnᆐtrznych

ᖠciany zewnᆐtrzne izolowane warstwၐ styropianu EPS 100-038 gr. 8cm do. W
miejscu montaៀu paneli elewacyjnych warstwa styropianu gr. 6cm.

9.3.1.3 Posadzek na gruncie

Posadzki na gruncie izolowane warstwၐ EPS 100-038 gr. 10cm na dᐠugoᖰci 11m
od lica wewnᆐtrznego zewnᆐtrznych ᖰcian noᖰnych, po uprzednim demontaៀu
warstwy gruzobetonu na dᐠ. 1m.

9.3.1.4 Dachu.

Istniejၐca. 

Stropodachy dodatkowo doizolowaၰ warstwၐ styropapy gr. 10cm.
PᐐYTA PSK-2 skᐠada siᆐ ze styropianu samogasnၐcego,o gᆐstoᖰci min.20 kg/m3
(odmiana FS-20), oklejonego dwustronnie papၐ asfaltowၐ podkᐠadowၐ.
Pᐠyty PSK-2 przeznaczone sၐ do wykonywania izolacji termicznej
dachów,tarasów i czᆐᖰci podziemnych budynków.
Stosuje siᆐ je od strony zewnᆐtrznej stropodachów bezpoᖰrednio pod pokrycia
papowe. Pᐠyty powinny byၰ ukᐠadane na niepalnych podᐠoៀach np.: istniejၐcych
pokryciach papowych. Powierzchnia podᐠoៀa powinna tworzyၰ równၐ
pᐠaszczyznᆐ. Bezpoᖰrednio na pᐠytach PSK-2 moៀna wykonywaၰ pokrycia
dachowe z  pap zgrzewalnych.
Przymocowanie pᐠyt do podᐠoៀa dokonaၰ przy uៀyciu odpowiednich klejów,lepiku
asfaltowego na  gorၐco (temp.<+140oC)lub ᐠၐczników mechanicznych.
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Zuៀycie kleju i iloᖰၰ ᐠၐczników wynika z uwzglᆐdnienia siᐠ ssania wiatru (naleៀy
wyodrᆐbniၰ strefy dachu:ᖰrodkowၐ, krawᆐdziowၐ,naroៀnၐ)oraz siᐠy
przyczepnoᖰci kleju i noᖰnoᖰci ᐠၐcznika. 

Dach nad klatka schodowၐ izolowany warstwၐ weᐠny mineralnej gruboᖰci 20cm
(2x10cm).

9.3.2 Przeciwwilgociowa

9.3.2.1 ᖠcian fundamentowych

We fragmentach, które moៀna odkopaၰ - zaizolowaၰ ᖰcianᆐ fundamentowၐ
zewnᆐtrznၐ wg:
mur istniejၐcy + styrodur +  x1 papa bitumiczna + Abizol x 1 

Izolacja pozioma – poᐠၐczenie ᐠawy fundamentowej ze ᖰcianၐ parteru – x1 papa
bitumiczna 

9.3.2.2 Posadzek na gruncie

Papa bitumiczna x2 ukᐠadana nad wylewkၐ betonowၐ, oraz folia PCV
paroprzepuszczalna nad izolacjၐ termicznၐ.

9.3.2.3 Posadzki w szatniach, sanitariatach.

Folia PCV x1 z wywiniᆐciem na ᖰciany 10cm ukᐠadana na warstwie styropianu.

9.3.2.4 Dachu.

Papa wierzchniego krycia + podkᐠadowa jako wykoᑀczenie.

9.3.3. Akustyczna

Jako izolacjᆐ akustycznၐ stropów -  styropian EPS 100-038 gr. 3cm

10. Zestawienie powierzchni

PIWNICA
Nr pomieszcz. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia m2

-1.1 Komunikacja 19,68
-1.2 Korytarz 8,60
-1.3 Magazyn 16,47

RAZEM 44,75m2
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PARTER
0.1 Wiatroᐠap 4,11
0.2 Hol szatniowy 37,04
0.3 Szatnia 41,18
0.4 Pom. gospodarcze 7,97
0.5 Sanitariat 4,28
0.6 Wc dla niepeᐠnosprawnych 5,69
0.7 Wc mᆐskie 11,93
0.8 Wc damskie 8,70
0.9 Hol 2 51,02
0.10 Sala lekcyjna 46,86
0.11 Maszynownia 7,33
0.12 Szyb windowy 3,98
0.13 Hol 1 153,24
0.14 Wiatroᐠap 8,33
0.15 Rozdzielnia 5,56
0.16 Pomieszczenie czystoᖰci 2,18
0.17 Pomieszczenie pomocnicze 7,22
0.18 Sanitariat 4,88
0.19 Aneks kuchenny 8,75
0.20 Pokój nauczycielski 28,24
0.21 Klatka schodowa 25,22

RAZEM 473,71m2

I PIᆀTRO

1.1 Aula 129,36
1.2 Scena 19,15
1.3 Wc dla niepeᐠnosprawnych 5,58
1.4 Szatnia mᆐska 12,44
1.5 Sanitariat mᆐski 11,93
1.6 Sanitariat damski 10,21
1.7 Szatnia damska 18,65
1.8 Komunikacja 33,41
1.9 Siᐠownia 46,86
1.10 Pokój trenera/ magazyn 3,44
1.11 Sanitariat 3,46
1.12 Szyb windowy 3,98
1.13 Hol 150,60
1.14 Klatka schodowa 25,96

RAZEM 475, 03
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II PIᆀTRO
Nr pomieszcz. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia m2

2.1 Sala jᆐzyków obcych 40,86
2.2 Zaplecze 5,56
2.3 Klatka schodowa 25,96
2.4 Hol 31,85
2.5 Sala lekcyjna 37,19
2.6 Zaplecze 6,19
2.7 Szyb windowy 3,98
2.8 Schowek 0,67
2.9 Wc mᆐskie/ dla niepeᐠ. 7,13
2.10 Wc damskie 6,67

RAZEM 166,06m2

RAZEM                         1 159,55 M2

11. Warunki ochrony przeciwpoៀarowej.

Adaptowany obiekt zaliczamy do budynków ᖰredniowysokich, posiada kategoriᆐ
zagroៀenia ludzi ZL I oraz klasᆐ odpornoᖰci ogniowej poៀarowej B.   

Wymagania stawiane obiektom o klasie B odpornoᖰci poៀarowej:
- gᐠówna konstrukcja noᖰna – R 120,
- konstrukcja dachu – R 30,
- stropy – REI 60,
- ᖰciany zewnᆐtrzne – EI 60,
- ᖰciany wewnᆐtrzne – EI 30,
- przekrycie dachu – EI 30.

Poszczególne strefy oddzielone drzwiami EI 30.
Klatka schodowa zamkniᆐta, oddymiana przez klapᆐ dymowၐ o wym. 1,22mx1,22m
(1,5m2).

Zastosowane rozwiၐzania materiaᐠowe i konstrukcyjne:
- gᐠówna konstrukcja noᖰna – sᐠupy ៀelbetowe
- konstrukcja dachu – stropodach ៀelbetowy niewentylowany,
- stropy – ៀelbetowe gr. 20 cm
- ᖰciany zewnᆐtrzne – pustak ceramiczny Porotherm gr. 25cm lub 38cm
- ᖰciany wewnᆐtrzne – pustak ceramiczny Porotherm gr. 12cm
- przekrycie dachu – papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na styropapᆐ PSK-2
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Obiekt speᐠnia wiᆐc wymagania stawiane obiektom tej klasy.

Budynek posiada trzy wyjᖰcia ewakuacyjne – dwa bezpoᖰrednio na zewnၐtrz
budynku, trzecie do ᐠၐcznika nr 1, a stamtၐd na zewnၐtrz. 
Drzwi ewakuacyjne do ᐠၐcznika nr 1 przeciwpoៀarowe EI 60 o szer. 180cm w ᖰwietle
oᖰcieៀy. Drzwi na zewnၐtrz o szerokoᖰၰ 382 cm w ᖰwietle oᖰcieៀy (dwie pary drzwi
2- skrzydᐠowych) oraz 180cm w ᖰwietle oᖰcieៀy.  Drogi ewakuacyjne speᐠniajၐ
wymagania dla obiektów tego typu.

Korytarz w najwᆐៀszym miejscu – 2,66m.

Obiekt wyposaៀony w instalacjᆐ hydrantowၐ wewnᆐtrznၐ – hydranty 25.

Naleៀy bezwzglᆐdnie wyposaៀyၰ obiekt w fluoroluminescencyjne znaki ewakuacyjne
– dróg ewakuacyjnych, wyjᖰၰ ewakuacyjnych oraz znaki informacyjne jak lokalizacja
gaᖰnic, hydrantów wewnᆐtrznych, punktu pomocy medycznej.

Istniejၐce schody wachlarzowe speᐠniajၐ warunki drogi ewakuacyjnej. Istnieje teៀ
moៀliwoᖰၰ przejᖰcia do odrᆐbnej strefy.

Przewidziano takៀe oᖰwietlenie awaryjne i klapy oddymiajၐce. 
Drzwi, które otwierajၐ siᆐ na korytarz, naleៀy wyposaៀyၰ samozamykacze.

Opracowaᐠ:

mgr inៀ. arch. Krzysztof Janus

mgr inៀ. arch. Arkadiusz Nowak

12. Zestawienie doᐠၐczonych rysunków.
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Lp. nazwa rysunku skala oznaczenie

0 PROJEKT ZAGOAPODATOWANIA TERENU 1:500 Z-01

1 RZUT PIWNICY 1:50 A-01

2 RZUT PARTERU 1:50 A-02

3 RZUT I PIᆀTRA 1:50 A-03

4 RZUT II PIᆀTRA 1:50 A-04

5 RZUT DACHU 1:50 A-05

6 PRZEKRÓJ A-A 1:50 A-06

7 PRZEKRÓJ B-B 1:50 A-07

8 ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA 1:50 A-08

9 ELEWACJA PÓᐐNOCNA I POᐐUDNIOWA 1:50 A-09

10 KOLORYSTYKA - ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA 1:100 A-10

11 KOLORYSTYKA - ELEWACJA PÓᐐNOCNA I POᐐUDNIOWA 1:100 A-11


