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I.

CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA.

Nysa,
OŚWIADCZENIE
Projektantów projektu budowlanego
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r.
poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) zespół projektowy niniejszy oświadcza, że projekt budowlany :
„BUDOWA SZATNI SPORTOWEJ I WIATY W GŁOGÓWKU, DZ. NR 352/1, 352/2”

Sporządzony w dniu …………………………………………………………………………….
Dla: GMINA GŁOGÓWEK
RYNEK 1 , 48-250 GŁOGÓWEK

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
IMIĘ I NAZWISKO

ARCHITEKTURA/ KONSTRUKCJA - PROJEKTANT

mag inż. Jan Dróżdż

INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT
Inż. Józef Lis

PIECZĘŚ WRAZ Z PODPISEM

II. CZĘŚĆ PROJEKTOWA.

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
, GŁOGÓWEK DZ. NR 352/2

BUDOWA SZATNI SPORTOWEJ I WIATY

2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

GLOGÓWEK DZ.NR 352/1, 352/2

3. INWESTOR :

GMINA GŁOGÓWEK

4. ADRES INWESTORA:

Rynek 1 , 48-250 Głogówek

5. AUTORZY:
Architektura / konstrukcja:
mgr inż. Jan Dróżdż
Ul. Piłsudskiego 40/108-109
48-303 Nysa

CZEŚĆ OPISOWA
DO INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1/Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego
oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów
a/zakres robót :
roboty geodezyjne
roboty ziemne
roboty fundamentowe
roboty instalacyjne
roboty przy układaniu konstrukcji nawierzchni utwardzonej
roboty wykończeniowe
roboty montażowe
rekultywacja terenu
prace porządkowe
b/kolejność robót :
-zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi
-oznakowanie ,
-rozpoczęcie robót
2/Wykaz istniejących obiektów
Na terenie działki objętej opracowaniem, stoi budynek mieszkalny i budynki
gospodarcze. Część działki przeznaczona na zamierzenie budowlane jest
niezabudowana.
3/Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu ,
które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Na terenie przeznaczonym na plac budowy jak również na terenie działki budowlanej
nie ma obiektów budowlanych mogących stwarzać zagrożenia dla pracujących jak i
przebywających tam osób
4/Wskazanie dot. przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia
prace przy robotach transportowych połączonych z załadunkiem i wyładunkiem
towarów i materiałów budowlanych,
prace związane z zagrożeniami przy robotach montażowych transportu
materiałów budowlanych na placu budowy jako wewnętrznego z użyciem pojazdów
mechanicznych,
posługiwania się maszynami o napędzie elektrycznym jak również narzędziami
ręcznymi o napędzie elektrycznym.
pracy na wysokościach z użyciem rusztowań

Na stanowiskach pracy zagrożenie należy przyjąć jako ciągłe, natomiast przy pracach
montażowych występować będzie jedynie w trakcie wykonywania prac montażowych
przy użyciu sprzętu mechanicznego.
Realizacja inwestycji zgodnie z projektem ,przepisami w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych ,
5/ Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
Instruktaż pracowników odbywał się będzie metodycznie w zależności od
wykonywanych zadań.
W dniu rozpoczęcia pracy jako rozpoczęcia budowy wszyscy pracownicy powinni
posiadać wymagane badania lekarskie wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokości.
W poszczególne dni rozpoczęcia pracy należy zwracać uwagę na trzeźwość
pracowników. W przeciwnym wypadku kierownik budowy nie może dopuścić pracownika
do pracy i powinien go usunąć z placu budowy.
Przed rozpoczęciem pracy kierownik budowy powinien przeprowadzić szkolenie o
zasadach B.H.P. jako szkolenie ogólne. Powinno być przeprowadzone co najmniej raz w
roku.
Na poszczególnych stanowiskach pracy przed przystąpieniem do robót, zwłaszcza
przed rozpoczęciem nowych prac z zastosowaniem nowych urządzeń , technologii czy
sprzętu kierownik budowy powinien przeprowadzić instruktaż stanowiskowy dla
poszczególnych robotników.
Na budowie należy przestrzegać regulaminu pracy wynikającego z przepisów Kodeksy
Pracy, zwłaszcza czasu pracy, który może mieć znaczący wpływ na bezpieczeństwo
pracujących tam ludzi.
Wszystkie instruktaże, szkolenia , zarządzenia kierownika budowy powinny być
odnotowane pisemnie, a szkolenia okresowe i stanowiskowe powinny być potwierdzone
podpisem pracownika o jego udziale.
6/Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych ,zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie ,w tym zapewniających
bezpieczną i sprawną komunikację ,umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru
,awarii i innych zagrożeń .
- Inwestor zobowiązany jest zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót właściwy organ
nadzoru budowlanego, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy,
- Na budowie powinny być stosowane środki ochrony indywidualnej zarówno dla
pracujących tam ludzi jak i osób przebywających na placu budowy,
- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy
sprawuje odpowiednio kierownik oraz brygadzista stosownie do ich zakresu
obowiązków,
- Do zabezpieczenia stanowisk pracy należy w szczególności zamontować balustrady,
siatki ochronne i środki ochrony.
- Przejścia i dojścia do stanowisk pracy oraz na placu budowy powinny być
zabezpieczone odpowiednimi pomostami, daszkami ochronnymi itp.

- Dokładnie na placu budowy należy zaznaczyć drogi ewakuacyjne poprzez
umieszczenie tablic informujących o kierunku ewakuacji na wypadek pożaru, awarii i
innych zagrożeń.
- W łatwo dostępnym miejscu należy umieścić i odpowiednio oznaczyć apteczkę
pierwszej pomocy medycznej.
- Na tablicy informacyjnej należy umieścić numery telefonów pogotowia ratunkowego,
straży pożarnej policji i powiatowego inspektoraty budowlanego,
- Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego powinni współdziałać ze sobą w zakresie
B.H.P.
Wszystkie prace na terenie placu budowy należy prowadzić zgodnie z:
a).Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19
marca 2003 r.)
Opracował:

III. PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS
1. Przedmiot inwestycji - zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji
obiektów.
Przedmiotem inwestycji jest budowa szatni sportowej i wiaty w Głogówku.
Cały projekt został opracowany w oparciu o założenia funkcjonalne uzgodnione
z inwestorem. Podstawę do sporządzenia projektu planu zagospodarowania
działki stanowi podkład geodezyjny w postaci mapy do celów projektowych
wydanej przez „Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”
w Prudniku.
2. Ustalenia mpzp lub ustalenia decyzji o warunkach zabudowy dotyczące działki
(terenu) przedmiotowego zamierzenia budowlanego.
Wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek.
Uchwała nr XXI/156/2004 Rady Miejskiej z dnia 8 listopada 2004r.
3. Istniejący stan zagospodarowania działki (terenu) z omówieniem
przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacje i rozbiórki, w zakresie
uzupełniającym część rysunkową pzd(t).
Opisywane działki (352/1, 352/2) stanowią własność Gminy Głogówek .
Stanowią teren uzbrojony.
Działka od strony zachodniej sąsiadująca z opisywaną jak i wschodniej jest
zabudowana. Od strony południowej sąsiaduje z działką drogową (droga
wojewódzka).
4. Projektowane zagospodarowanie działki (terenu).
4.1. Obiekty budowlane:
Zakresem opracowania objęto zagospodarowanie terenu, na którym
zaprojektowano szatnie sportową wraz z pochylnia dla osób niepełnosprawnych i
wiatą.
4.2. Układ komunikacyjny:
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Całość projektowanego zagospodarowania pokazano w części graficznej
opracowanej na kopii mapy do celów projektowych w skali 1:500 wraz z
zamieszczoną tam legendą objaśniającą poszczególne oznaczenia .
4.3. Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym:
4.3.1. Wodociągowa i kanalizacji sanitarnej.
Przyłącz wody wg. odrębnego opracowania. Przyłącz kanalizacji sanitarnej wg.
odrębnego opracowania.
4.3.2. Kanalizacji deszczowej.
Odprowadzenie wód opadowych z dachu szatni do zagospodarowania na terenie
działki przez systemowe skrzynki rozsączające wg. odrębnego opracowania.
Odprowadzenie wód opadowych ze nawierzchni utwardzonych do
zagospodarowania na terenie działki. Odprowadzenie wód opadowych z dachu
wiaty do zagospodarowania na terenie działki.
4.3.3. Instalacje sanitarne inne.
Wg. części instalacyjnej projektu.
4.3.4. Elektryczna.
Wg. odrębnego opracowania
4.4. Ukształtowanie terenu zieleni - uzupełnienie do części rysunkowej pzd (t)
4.4.1. Zieleń niska – istniejąca bez zmian.
4.4.2 Zieleń średniowysoka – istniejąca bez zmian
4.4.3. Zieleń wysoka – istniejąca bez zmian.
5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki
(terenu) powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów
budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia
zieleni oraz innych części terenu.
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Teren obiektu objętego niniejszym projektem obejmuje działkę nr 352/1, 352/2, w
Głogówku
Powierzchnia działki (dz. 352/2) (całość)
Powierzchnia działki (dz.352/1) (całość)
Powierzchnia zabudowy projektowana działki 352/1
w tym:
- powierzchnia zabudowana budynku
- powierzchnia zabudowy pochylnia NN i
schodów
Powierzchnia zabudowy projektowana działki 352/2
W tym:
-powierzchnia zabudowy wiaty
Powierzchnia terenu inwestycji całość
W tym:
-powierzchnia inwestycji działki nr 352/1
W tym:
- powierzchnia utwardzona:
- powierzchnia zieleni terenu inwestycji
-powierzchnia inwestycji działki nr 352/2
W tym:
- powierzchnia utwardzona
Stosunek powierzchni zabud. do pow.
inwestycji działki 352/1
Stosunek pow. biolog. czyn. do pow.
inwestycji działki 352/1
Stosunek powierzchni zabud. do pow.
inwestycji działki 352/2
Stosunek pow. biolog. czyn. do pow.
inwestycji działki 352/2

m2
1523.00
1003.00
60,00

Uwagi:

43.40
16.60
32.00
32.00
196.16
164.16 10,26x16,00
47.80
56.36 Pow. czynna biologicznie
32.00
32.00
36.55% ≈0,36
34.33% ≈0,34
100% ≈1,00
0% ≈0,00

6. Dane informujące, czy działka (teren), na którym jest projektowany obiekt
budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na
podstawie ustaleń decyzji o warunkach zabudowy”.
Budynek usytuowany na działce nr 352/1 nie podlega ochronie konserwatorskiej.
Wiata usytuowany na działce nr 352/2 nie podlega ochronie konserwatorskiej.
7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.
Teren i obiekty przedmiotowej inwestycji leżą poza terenem górniczym
i nie podlegają wpływom eksploatacji górniczej.
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8. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych
obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrębnymi.
-Przed robotami budowlanymi wymagane jest zebranie warstwy humusu i
powtórne jego biologiczne zagospodarowanie po zakończeniu realizacji w
obszarze niezabudowanym działki.
-Użytkowanie obiektów zawartych w projekcie nie spowoduje naruszenia
standardów jakości klimatu akustycznego środowiska. Oddziaływanie ich nie
spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu, określonych w
przepisach, zarówno w porze dziennej jak i nocnej.
−Ponieważ realizacja inwestycji nie spowoduje powstania źródeł pola
elektromagnetycznego, nie przewiduje się także, aby poziom emisji promieniowania
elektromagnetycznego przekroczył wartości dopuszczalne na terenach
sąsiadujących z terenem inwestycji.
Ewentualna uciążliwość obiektów nie przekroczy granic własności terenu,
zabudowa i jej użytkowanie nie będzie powodowało wzrostu uciążliwości na
terenach sąsiednich działek.
9. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.
Roboty budowlane w tym szczególnie roboty ziemne przy wykopach oraz roboty
budowlano-montażowe wykonać z właściwym zabezpieczeniem
i oznakowaniem zapobiegającym możliwościom powstania zagrożeń dla ludzi i
zwierząt.
Opracował:
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PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SZATNIA SPORTOWA KONTENEROWA I WIATA
LOKALIZACJA: GŁOGÓWEK, DZ. NR 352/1, 352/2, MAPA. 4
INWESTOR:
GMINA GŁOGÓWEK, UL. RYNEK 1 48-250GŁOGÓWEK
OBJAŚNIENIA:
Granica działki
Obiekty istniejące bez zmian
Obiekty Istniejące
Obiekt projektowany
Chodniki Istniejące
Chodniki/place projektowane
Układ komunikacji kołowej istniejący
Wejścia projektowane
Podstawowe wymiary
Liczba kondygnacji
Przeznaczenie budynku
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PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO HANDLOWE
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Poziom posadzki parteru
Poziom przyległego terenu

WYKAZ OBIEKTÓW:
1. Projektowana szatnia sportowa kontenerowa
2. Projektowana ściana oddzielenia pożarowego
3. Projektowana wiata
4. Projektowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych
5. Projektowane schody zewnętrzne gruntowe
6. Projektowane place/ chodniki - nawierzchnia
utwardzona
7. Projektowane ogrodzenie w konstrukcji stalowej
8. Przyłącz wody PE25 wg. odrębnego opracowania
9. Przyłącz kanalizacji sanitarnej PVC 160 wg. odrębnego
opracowania
10. Przyłącz kanalizacji deszczowej PVC 160 wg.
odrębnego opracowania
11. Przyłącz elektryczny wg. odrębnego opracowania

32
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IV. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA
1. Dane ewidencyjne.
1.1 Lokalizacja obiektu
Województwo
Miejscowość
Nr działki

Opolskie
Głogówek ( I strefa śniegowa i III wiatrowa
gł. umowna przemarzania gruntu 1,0)
Dz. nr 352/1, 352/2 km . 4

1.2

Właściciel

Gmina Głogówek
ul. Rynek 1
48-250 Głogówek

1.3

Inwestor

Gmina Głogówek
ul. Rynek 1
48-250 Głogówek

1.4

Obiekt: Szatnia sportowa i wiata

1.6

Wykonawca:

Sposobem przetargowy

2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne.
2.1. Przeznaczenie obiektu
Szatnia sportowa, wiata.

2.2. Program użytkowy
Projekt obejmuje budowę szatni sportowej z standardowych kontenerów na działce 352/1 i wiaty na
działce 352/2. Miedzy obiektami budowana jest ściana oddzielenia pożarowego w granicy działek
inwestora (352/1 i 352/2).

2.3. Charakterystyczne parametry techniczne .
Zestawienie powierzchni i kubatur wg PN-ISO 9836:1997
Powierzchnia
Powierzchnia
Powierzchnia
Powierzchnia

działki wg. ewidencji gruntów (dz.352/1)
1003.00m2
działki wg. ewidencji gruntów (dz.352/2)
1523.00m2
zabudowy kontenera (dz.nr 352/1)
43,40m2
zabudowy pochylni dla osób niepełnosprawnych i schodów (dz. Nr 352/1)
16,60m2
Powierzchnia zabudowy razem (dz. Nr 352/1)
60,00m2
Powierzchnia zabudowy wiaty (dz. Nr 352/2)
32,00m2
Powierzchnia
Powierzchnia
Powierzchnia
Powierzchnia
Powierzchnia

zielona - biologicznie czynna terenu inwestycji (dz.nr 352/1)
utwardzona terenu inwestycji (dz. Nr 352/1)
inwestycji (działka nr 352/1)
utwardzona terenu inwestycji (dz. Nr 352/2)
inwestycji (działka nr 352/1)

Powierzchnia użytkowa kontenera W tym:
1. Szatnia
2. Szatnia
3. Sanitariat/NN
4. Sanitariat

56,36m2
47,80m2
164,16m2
32,00m2
32,00m2
35,44m2
11,90m2
11,90m2
5,82m2
5,82m2

Kubatura brutto szatni
Wysokość kontenera n.p.t.
Wysokość kontenera od p.t.
Wymiary kontenera

115,80m3
0,31m
3,09m
7,98 x 5,43m

Wysokość wiaty n.p.t.
Wysokość wiaty od p.t.
Wymiary wiaty

0,00m
3,05m
8,00 x 4,00m

Ściana oddzielenia pożarowego h=3,69m, l=11,20m
Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni inwestycji (dz.nr352/1)
36,55% ≈ 0,36
Stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni inwestycji (dz.nr352/1) 34,33% ≈ 0,34
Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki (dz.nr352/1)
Stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki (dz.nr352/1)

6,00% ≈ 0,06
89,25% ≈ 0,89

3. Forma architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do
krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w
art. 5 ust. 1.

Budynek szatni sportowej zaprojektowany na bazie uniwersalnego systemu modułowego.
System oparty jest na prefabrykowanych modułowych elementach drewnianych lub stalowych (moduł
2,55m x 5,20 w rzucie, wysokości 2,70m.
Wiata na bazie prostokąta, w konstrukcji drewnianej. o wymiarach 8,00x4,00m w rzucie i wysokości
hmax= 3,05m
3.1. Forma architektoniczna.
Architektura budynku szatni to funkcjonalny minimalizm wynikający z technologii zastosowanego systemu
modułowego z dwuspadowym dachem. Nowoczesna forma architektoniczna jest atrakcyjna dla młodych
użytkowników, a także umożliwia zapewnienie komfortu użytkowania.
Wiata wykonana z materiałów naturalnych – drewno .
3.2. Funkcje obiektu.
Budynek projektuje się jako uzupełnienie boiska sportowego przeznaczonego na potrzeby młodzieży
uczącej się oraz innych lokalnych społeczności.
Wiata ma pełnić funkcje rekreacyjną.
3.3. Dostosowanie do krajobrazu.
Budynek o prostym ukształtowaniu bryły nawiązujący łącznie z pozostałymi obiektami do
ukształtowania krajobrazu tej części gminy. Zastosowane naturalne ekologiczne materiały łatwo wpisują
się w otoczenie.
Wiata o prostym ukształtowaniu. Zastosowane naturalne ekologiczne materiały (drewno) łatwo wpisują
się w otoczenie.
3.4. Sposób spełnienia wymagań art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego.
bezpieczeństwo (konstrukcyjne, pożarowe, użytkowania) – obiekt o stabilnej konstrukcji uodpornionej i
zabezpieczonej na wypadek pożaru;
warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska – obiekt wyposażony pomieszczenia sanitarne wg.
nr AB-IV-7351-3-7/09 z dnia 30.06.2009. Parametry przestrzenne pomieszczeń oraz użyte właściwe
materiały budowlane i urządzenia zapewniają bezpieczne użytkowanie. Obiekt nie będzie powodował
ponadnormatywnych zanieczyszczeń, hałasów i drgań. Jest oszczędny energetycznie, jego przegrody
budowlane posiadają ponadnormatywną izolacyjność cieplną. Warunki użytkowe są zgodne z
przeznaczeniem obiektu.
Projekt zapewnia właściwą ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, zapewnia również
ochronę dóbr kultury oraz uzasadnionych interesów osób trzecich.

4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe
podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu
budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami

eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i
zewnętrznych przegród budowlanych; w wypadku projektowania przebudowy, rozbudowy
lub nadbudowy do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą, w
uzasadnionych wypadkach, także ocenę aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich i
stan posadowienia obiektu budowlanego.
4.1..
Układ konstrukcyjny i rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe podstawowych elementów
konstrukcji.
Budynek w konstrukcji szkieletowej drewnianej, powtarzalnej.
Wiata w konstrukcji płatwiowo krokwiowej drewnianej.
4.2

Posadowienie i fundamenty.

Posadowienie budynku – budynek posadowiony na studniach fundamentowych za pomocą podwaliny
żelbetowej prefabrykowanej a x h = 20x25cm.
Fundamenty/ studnie – kręgi betonowe ø80cm o gr. ścianki 8cm. dno zalane betonem, wypełnienie żwirem
i zadeklowane płyta betonowa wg. części rys. projektu.
Wiata posadowiona jest na stopach fundamentowych a x h = 70x70cm
Ściana oddzielenia pożarowego posadowiona na ławie fundamentowej o szer. 70cm
4.3.
Konstrukcja podłogi
Podłoga wykonana z paneli podłogowych w konstrukcji drewnianej wg. części graficznej projektu.
4.4.

Konstrukcja ścian nośnych i działowych .

Rama nośna – w konstrukcji drewnianej montowana do paneli podłogowych.
Ściany zewnętrzne nośne – warstwowy panel ścienny, drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x15cm, stopień rozprzestrzeniania ognia – NRO
Ściany wewnętrzne nośne – warstwowy panel ścienny, drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x15cm, stopień rozprzestrzeniania ognia – NRO
Ściany wewnętrzne działowe – warstwowy panel ścienny, drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne
o wymiarze 5x10cm, stopień rozprzestrzeniania ognia – NRO
Ściana oddzielenia pożarowego wykonać o grubości 25 cm z cegły klinkierowej spoinowanej - REI 60
4.6.

Stropy ,wieńce ,nadproża i schody.

Stropodach:
Stropodach – warstwowy panel stropowo- dachowy, drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x15cm i nadbitka do wyprofilowania spadku 2%. Stropodach z elementami attyki.

Schody / pochylnia NN:
Podest przed drzwiami wejściowymi, dwa stopnie – wykonać wg. warstw j.w. nawierzchnia utwardzona i
wg. części graficznej projektu.
Pochylnia dla osób niepełnosprawnych – wykonać bez barierek ( h < 0.5m) o nachyleniu 8% w konstrukcji
murowanej, betonowej:
· Ściany fundamentowe należy posadowić na głębokości nie mniejszej jak 0,9m
poniżej otaczającego terenu,
· Ściany fundamentowe (szerokości nie mniejszej jak 20-25cm) wykonać należy z
betonu klasy nie gorszej jak C16/20 (B-20). Deskowanie (szalunki) ścian fundamentowych należy wykonać
z desek gr. 22-25mm (zamiennie dopuszcza się również wykonanie w gruncie ścian fundamentowych).
· Po usunięciu deskowania należy wykonać izolację pionową w postaci dwóch
warstw masy typu Dysperbit;
· Ściany powyżej terenu wykonać należy z bloczków betonowych o wym.
38x25x14cm na zaprawie cementowej 7 MPa,
· Część wystającą ponad poziom terenu należy otynkować zaprawą cementowo-wapienną,
a następnie 2-krotnie pomalować farbą silikatową we wskazanym kolorze przez Inwestora,
· Podkład pod posadzkę pochylni należy wykonać z pospółki (ziarna o średnicy 063mm) gr. nie mniejszej jak 20cm po zagęszczeniu,
· Podkład betonowy wykonać należy z betonu klasy nie gorszej jak C16/20 (B-20),
gr. nie mniejszej jak 10cm z dodatkiem zbrojenia lub mikrozbrojenia w postaci włókien
polipropylenowych np. Fibre Mix ,
· Pochylnię należy wykończyć :
- płytki gresowe antypoślizgowe
- klej odkształcalny np.firmy atlas lub Ceresit CM-17, zaprawa do
spoinowania np. typu Ceresit CE-40,
- hydroizolacja np. firmy atlas
- warstwa dociskowa gr. 3cm np. firmy atlas
- membrana bitumiczna np. firmy atlas
- tynk systemowy cienkowarstwowy, gipsowy· Dolna część pochyli powinna mieć szerokość nie mniejszą
jak 1,20m,
· Dolny krawężnik powinien się znajdować na wys. nie mniejszej jak 7,0cm nad
poziomem posadzki pochylni,
4.7.

Konstrukcja więźby dachowej .

Dach – j.w.
Na dachu zamontować świetliki dachowe piramidowe. Stałe lub rozwiązanie pozostawia się do wyboru
inwestorowi. Świetlik wykonany z płyt poliwęglanowych komorowych o wym. 100x100cm. Przenikalność
światła c=67%.
Daszki nad wejściami – zadaszenie szklane 120x80cm. Zadaszenie ze szkła hartowanego gr. 11mm,
dodatkowe wzmocnione folią. Wsporniki ze stali nierdzewnej.
Wiata – wg rys. konstrukcyjnego

4.8.

Kanały wentylacji grawitacyjnej

Wentylacje pomieszczeń zaprojektowano jako grawitacyjna i mechaniczna. Wentylacja grawitacyjna
jako nawiewniki wentylacyjne ø150 z żaluzją, wentylacja mechaniczna jako kratka wentylacyjna z
wentylatorem elektrycznym o wydajności 150m3/h, w sanitariatach uruchamiana razem z oświetleniem.
4.9.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Okna – świetliki – j.w.
Drzwi wewnętrzne:
- o wym. 80x200, 90x200 i 100x200cm – płytowe z otworami wentylacyjnymi
- wewnętrzny najazd w WC dla niepełnosprawnych – aluminiowy z blachy antypoślizgowej
Drzwi zewnętrzne:
- o wym. 100x200cm – stalowe, izolowane, zamek z wkładka patentowa, szyld z klamka, dwa trzpienie
przeciwwyważeniowe po stronie zawiasów, samozamykacz, okapnik zewnętrzny
- próg drzwi zewnętrznych – aluminiowy z blachy antypoślizgowej
4.10.

Tynki wewnętrzne i zewnętrzne oraz okładziny ścienne.

Okładzina zewnętrzna – deski sosnowe fazowane, okładzina wewnętrzna – tapeta z włókna szklanego
4.11.

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej
Rodzaj materiału

Warstwa

Grubość w cm

Nawierzchnia

6

Podbudowa

3

Kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31.5 Podbudowa

15

Pospółka

15

Kostka betonowa typu polbruk
Podsypka piaskowo-cementowa

odsączają

Geosyntetyk
Razem

5. Kategoria geotechniczna obiektu
Obiekt szkieletowy, parterowy – I kategoria geotechniczna.
Kategoria obiektu budowlanego VIII, (k)-7, (w)-1
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6. Warunki i sposób posadowienia obiektu
Proste warunki gruntowe proste jednorodne, woda gruntowa poniżej poziomu około 1,5 m poniżej poziomu
terenu.

7. Zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej
Nie dotyczy obiektu będącego przedmiotem niniejszego projektu architektoniczno-budowlanego.

8. Ocena techniczna (dotyczy przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy)
Nie dotyczy, obiekt nowoprojektowany.

9. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.
Budynek parterowy.
Nie przewiduje się zatrudniania na stałe, na podstawie umowy o prace.
Zaprojektowano następujące elementy dla przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych:
- podjazd zewnętrzny (pochylnia) o spadku 8% bez barierek (h<0.5m)
- Zaprojektowano WC dla osób niepełnosprawnych z niezbędnymi pochwytami przy umywalce i misce
ustępowej.
- Specjalne przejazdy dla wózków inwalidzkich w drzwiach wejściowych oraz do WC.

10. Podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia
związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi (dot. obiektu
usługowego, produkcyjnego lub technicznego).
Nie dotyczy.

11. Rozwiązania budowlane i techniczno - instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu
występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno - budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne
ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych.
Nie dotyczy

12. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczególności instalacji i urządzeń budowlanych (w tym sposób powiązania instalacji
obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi i punkty pomiarowe, założenia przyjęte do

obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju
i wielkości urządzeń budowlanych).
12.1.
Instalacja wodociągowa
12.1.1. Zapotrzebowanie wody dla obiektu
Przyłącz wodociągowy PE25 wg. odrębnego opracowania
12.1.2. Dobór urządzenia pomiarowego
Wg. odrębnego opracowania
12.1.3. Wewnętrzna instalacja zimnej wody
Wg. części instalacyjnej projektu.
12.14.Wewnętrzna instalacja ciepłej wody użytkowej
Za pośrednictwem elektrycznego pojemnościowego podgrzewacza wody - wg. części instalacyjnej
porjektu
12.1.5. Wyposażenie sanitarne, armatura, kształtki.
Wg. części graficznej projektu.
12.2.

Kanalizacji sanitarnej

Wg. części instalacyjnej projektu
12.3. Kanalizacja deszczowa
Zaprojektowano rynny i rury spustowe dla odprowadzenia wód na terenie działki.
12.4.

Instalację centralnego ogrzewania.

Ogrzewanie elektryczne wg. odrębnego opracowania.
12.5. Wentylacja pomieszczeń i wyciągi technologiczne
Wentylacje pomieszczeń zaprojektowano jako grawitacyjna i mechaniczna. Wentylacja grawitacyjna
jako nawiewniki wentylacyjne ø150 z żaluzją, wentylacja mechaniczna jako kratka wentylacyjna z
wentylatorem elektrycznym o wydajności 150m3/h, w sanitariatach uruchamiana razem z oświetleniem.
12.6. Instalacja elektryczna.
Wg. odrębnego opracowania.

13. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w
tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno - użytkową, decydującą
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne
parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę,
konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem.
Nie dotyczy

14. Charakterystyka energetyczną obiektu budowlanego, z wyjątkiem obiektów
wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2, określającą w zależności od potrzeb.
Dane obiektu budowlanego:
- Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych – 35,44m2
- Kubatura pomieszczeń ogrzewanych –
115,80m3
- Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe
wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych
związanych z przeznaczeniem obiektu:
Energia elektryczna – moc zainstalowanych urządzeń
Energia elektryczna – moc szczytowa użytkowa:
w okresie od IX do VI
w okresie od VII do VIII
Energia grzewcza – zapotrzebowanie mocy na budynek
Energia grzewcza – na m3 kubatury ogrzewanej

Pz = 15 kW
Ps = 14,42 kW
Ps = 11 kW
Qo= 3,50 kW
Qv= 79,00 W/m3

Właściwości cieplne przegród zewnętrznych:

Rodzaj przegrody
1.
2.
3.
4.

Dach
ściany zewnętrzne
okna i przegrody przeźroczyste
Podłoga

u
[W/m2K]
0,275
0,255
1,100
0,285

Parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczej i innych urządzeń mających wpływ na
gospodarkę cieplną obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych.
Dane wykazujące, że przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania
dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych:

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m2rok)]
Ciepła woda

Wentylacja mech. i Oświetlenie
nawilżanie
wbudowane

Suma

Energia elektryczna - system PV 37.493

55.896

0.000

0.000

93,388

Energia elektryczna - produkcja
mieszana

0.000

0.067

9.303

9,370

Nośnik energii

Ogrzewanie

0.000

Podział zapotrzebowania energii
2

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową [kWh/(m rok)]
Ogrzewanie

Ciepła woda

Wentylacja mech. i Oświetlenie
nawilżanie
wbudowane

Suma

Wartość [kWh/(m rok)]

36.375

46.013

0.067

9.303

82,7

Udział [%]

39.6%

50.1%

0.1%

10.1%

100,0%

2

2

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m rok)]
Ogrzewanie

Ciepła woda

Wentylacja mech. i Oświetlenie
nawilżanie
wbudowane

Suma

Wartość [kWh/(m2rok)]

37.493

55.896

0.067

9.303

102,8

Udział [%]

36.5%

54.4%

0.1%

9.1%

100,0%

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną [kWh/(m2rok)]
Ogrzewanie

Ciepła woda

Wentylacja
mech. i
nawilżanie

Oświetlenie
wbudowane

Suma

Wartość [kWh/(m2rok)]

26.245

39.127

0.200

27.909

93,5

Udział [%]

28.1%

41.9%

0.2%

29.9%

100,0%

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię:
• pierwotną 93,5 kWh/(m2rok)
1)

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energią pierwotną

Stwierdzenie dotrzymania wymagań wg WT20082)
Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP)
Budynek oceniany
Budynek wg WT2008

93,5 kWh/(m2rok)
2

334,0 kWh/(m rok)

3

Zapotrzebowanie na energię końcową (EK)
Budynek oceniany

93,4 kWh/(m2rok)

Budynek spełniał będzie wymagania dotyczące oszczędności energii.
Wiata – nie dotyczy.
Uwaga: wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać
wymagane przez przepisy atesty i dopuszczenia.

15. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sąsiednie pod względem:
Woda z sieci wodociągowej . Ścieki typu bytowo - komunalnego do istn. sieci kanalizacji
sanitarnej.
15.1. Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się.
Zasilanie ze źródła ciepła, posiadającego wystarczający zapas mocy grzewczej
15.2. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów.
W związku z funkcjonowaniem obiektów, powstawać będą następujące rodzaje odpadów
[Mg/ha]:
-Ścieki bytowe – 0,13Mg/ha. Ścieki te będą odprowadzane do sieci miejskiej.
15.3. Emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola
elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników
i zasięgu ich rozprzestrzeniania się,
Nie przewiduje się emisji hałasu
15.4. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę,
wody powierzchniowe i podziemne.
Wody opadowe z utwardzonych powierzchni i dachu - czynna będą odprowadzane do istn. sieci
kanalizacji deszczowej.
Wody z powierzchni dachu wiaty ,będą do zagospodarowania na terenie działki (do pielęgnacji
terenów zielonych)

16. Analiza przyjętych w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązań
przestrzennego, funkcjonalnego i technicznego ograniczających lub eliminujących
wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.
16.1. Analiza rozwiązań w/w na środowisko przyrodnicze.
Zastosowane urządzenia –nie będą powodować nadmiernych zanieczyszczeń powietrza.
16.2. Analiza rozwiązań w/w na zdrowie ludzi.
Obiekt zaprojektowano w sposób nie szkodzący zarówno jego użytkownikom jak i sąsiadom.
16.3. Analiza w/w rozwiązań na inne obiekty budowlane.
Brak negatywnego oddziaływania na inne obiekty budowlane.

17. Warunki ochrony przeciwpożarowej.
17.1. Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji:
Budynek o powierzchni zabudowy 43,40m2; wysokość maksymalna do kalenicy budynku ok.
3,09m; budynek parterowy.
Wiata – obiekt parterowy, pow. zabudowy 32,00m2, wys. Max 3,05m
17.2. Odległość od obiektów sąsiednich:
Odległość budynku szatni od wiaty 25cm. Między budynkiem szatni a wiatą jest ściana
oddzielenia pożarowego REI 60. Ścian wysunięta od lica ściany szatni o 0.6m i wyprowadzona
ponad pokrycie dachu o 0.6m. Odległość do innych obiektów istniejących 20,0m.
17.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych:
Nie dotyczy
17.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego:
Nie dotyczy.
17.5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w
poszczególnych pomieszczeniach:
Kategoria zagrożenia ludzi ZLIII - D, w obiekcie nie przewiduje się stałego pobytu ludzi.
17.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych:

Brak zagrożeń.
17.7. Podział obiektu na strefy pożarowe:
Obiekt stanowi pojedynczą strefę pożarową.
17.8. Klasa odporności pożarowej budynku, klasa odporności ogniowej i stopień
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych:
Klasa odporności ogniowej budynku – „D”
Ściana oddzielenia pożarowego REI 60
17.9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe:
Z budynku zapewniono wyjście ewakuacyjne. Budynek parterowy.
17.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych:
Główny wyłącznik prądu.
17.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie:
Główny wyłącznik zasilania elektroenergetycznego włączany przyciskami znajdującymi się przy
RG.
17.12. Wyposażenie w gaśnice:
Gaśnica proszkowa ABC 2kg – szt. 1
17.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:
Hydranty wewnętrzne oraz zewnętrzne nie są wymagane.
17.14. Drogi pożarowe:
Drogę pożarową stanowi podstawowy układ komunikacji zewnętrznej - istniejąca droga
wojewódzka. Szerokość drogi dojazdowej nie jest mniejsza niż 5m, a jej oddalenie od ścian
budynku wynosi 35m.

Opracował:

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii
Artykul 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek
promowania przez kraje czlonkowskie rozwiazan technicznych zmierzajacych do poszanowania zasobów,
w tym skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepla oraz wykorzystania odnawialnych źródeł
energii, przez włączenie do procesu przygotowania inwestycji analizy techniczno- ekonomicznej
zastosowania wyżej wymienionych rozwiazań. W polsce obowiazek ten realizowany jest porzez spełnienie
wymagań zawartych w Rozporządzeniu ministra Transportu,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
21 czerwiec 2013r zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego(poz. 762), które nakazuje przeprowadzenie takiej analizy dla wszystkich nowo wznoszonych
budynków.
Niniejszy raport spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu i umozliwia porównanie możliwych do
zastosowania odnawialnych, alternatywnych oraz hybrydowych systemów zaopatrzenia w energię
budynku z systemem konwencjonalnym, wykorzystującym tradycyjne(referencyjne)źrodla i nosniki
energii.
Kryteriami porównawczymi są koszty w cyklu życia (LCC), koszty eksploatacyjne, emisja gazów
cieplarnianych, zużycie energii pierwotnej.
1. Informacje o budynku
1.1. Lokalizacja i powierzchnie budynku
Rodzaj Budynku

Dane o obiekcie
Szatnia sportowa

Adres

Głogówek dz. Nr 352/2, 48-250Głogowek
Powierzchnia użytkowa
35,44m2
Powierzchnia ogrzewana
35,44m2
Powierzchnia chłodzona
---------Lokalizacja danych klimatycznych
Opole
1.2. zapotrzebowanie na energię użytkową i moc poszczególnych systemów w budynku
Charakterystyka energetyczna obiektu
Instalacja
Zapotrzebowanie na moc [kW]
Ogrzewania
2,88
Przygotowania c.w.u
2,1
Chłodzenia
----------------Elektryczna
3,5
1.3. Dane osoby wykonujacej analizę
Sporządzający analize

Imię i Nazwisko

Roczne zapotrzebowanie na energię [MWh]
2,5
2,2

Data, pieczatka, podpis

3,67
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USTALENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI
Projekt budowlany dla inwestycji:
„BUDOWA SZATNI SPORTOWEJ I WIATY W GŁOGÓWKU, DZ. NR 352/1, 352/2”
Na podstawie Art. 3 pkt 3, Art. 28 ust. 2 oraz Art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy prawo budowlane (Dz. U.
nr 89 poz. 414 z 1994 r. z późn. zmianami), Art. 4 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 14
poz. 60 z 1985 r. z późn. zmianami) w związku z art. 71 i 72 ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zmianami) oraz ustawą o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późn. zmianami)
obszar oddziaływania zadania polegającego na budowie budynku kontenerowej świetlicy wiejskiej
w Ciesznowie stanowią tereny zlokalizowane na działkach wymienionych poniżej:

Obręb
GŁOGÓWEK

Gmina
Głogówek

AM-4

Dz.nr 352/1, 352/2

Obszar inwestycji mieści się w obszarze władania Inwestora – Gminy Głogówek.
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poliwęglan komorowy

1,20cm - płyta OSB3
tapeta z włókna szklanego

0,002cm - folia paroizolacyjna stabilizowana

1,80cm - płyta OSB3
10,00 cm - wełna mineralna montowana pomiedzy
konstrukcje drewniana z elementów o wym. 5x15cm

0,05 cm - papa wierzchniego krycia termozgrzewalna
0,047cm - papa podkładowa termozgrzewalna

0,01cm - blacha stalowa ocynkowana

0,002cm - folia paraizolacyjna stabilizowana
15,00 cm - wełna mineralna montowana pomiedzy
konstrukcje drewniana z elementów o wym. 5x15cm

wykładzina kauczukowa(R10)
2,20 cm - płyta OSB4

0,01cm - blacha stalowa ocynkowana

0,002cm - folia paraizolacyjna stabilizowana
15,00 cm - wełna mineralna montowana pomiedzy
konstrukcje drewniana z elementów o wym. 5x15cm

wykładzina kauczukowa (R9)
2,20 cm - płyta OSB4
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1,20cm - płyta OSB 3
tapeta z włókna szklanego

10,00 cm - wełna mineralna montowana pomiedzy
konstrukcje drewniana z elementów o wym. 5x10cm

tapeta z włókna szklanego
1,20cm - płyta OSB 3

1,20cm - płyta OSB 3
tapeta z włókna szklanego

0,002cm - folia paroizolacyjna stabilizowana

0,002cm - folia wiatroizolacyjna stabilizowana
15,00 cm - wełna mineralna montowana pomiedzy
konstrukcje drewniana z elementów o wym. 5x15cm

7,00x3,00/3,00x5,00 (fazowane) deski sosnowe
3,00 cm - przestrzeń wentylacyjna

grunt rodzimy

geosyntetyk

15,00cm -pospółka

15,00cm - podbudowa z tłucznia kamiennego
stabilizowanego mechanicznie 0/31.5

6,00 cm - kostka betonowa drobnowymiarowa
3,00cm - podsypka piaskowo - cementowa
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1,80cm - płyta OSB3
20,00 cm - konstrukcja drewniana (krokwie) z elementów
o wym. 8x20cm

0,05 cm - papa wierzchniego krycia termozgrzewalna
0,047cm - papa podkładowa termozgrzewalna
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V. CZĘŚĆ INSTALACYJNA – INSTALACJE
SANITARNE

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI
WEWNĘTRZNYCH WOD.- KAN. – SZATNI SPORTOWEJ I
WIATY
1.0 Podstawa opracowania .
-Projekt architektoniczno-budowlany.
-Obowiązujące normy i przepisy.

2.0 Cel i zakres opracowania .
Celem opracowania jest doprowadzenie wody zimnej i ciepłej do
przyborów sanitarnych w poszczególnych pomieszczeniach ,
odprowadzenie ścieków sanitarnych.

3.0 Instalacja wody zimnej i ciepłej.
Zaprojektowano instalację z rur PP3 Stabi-Al. PN 20 łączonych za pomocą
złączek i kształtek poprzez zgrzewanie .
W celu odcięcia poszczególnych przyborów sanitarnych oraz pionów
zaprojektowano zawory kulowe .Przewody należy prowadzić pod posadzką
i mocować do podłogi uchwytami do rur z tworzywa. Piony wody zimnej,
cieplej i cyrkulacji stalowe ocynkowane, prowadzić po ścianie we wnękach
instalacyjnych i mocować do ściany uchwytami.

3.1 Próba szczelności , płukanie oraz dezynfekcja wody
zimnej , ciepłej i cyrkulacji .
Poddaną próbie instalację , po zakorkowaniu otworów , należy napełnić
wodą wodociągową ,jednocześnie dokładnie odpowietrzając instalację. Po
napełnieniu należy dokładnie sprawdzić całą instalację , zwracając uwagę
na szczelność połączeń przewodów i przewodów z armaturą. Po
stwierdzeniu szczelności należy podnieść ciśnienie za pomocą pompki do
wysokości ciśnienia próbnego 900 kPa . Instalację uważa się za szczelną
jeżeli manometr w ciągu 15 min. nie wykaże spadku ciśnienia wyższego
od 2 % wartości ciśnienia roboczego .
Następnie instalację należy kilkakrotnie przepłukać czystą wodą , aż do
stwierdzenia wypływu niezanieczyszczonego . Oddanie do użytku może
nastąpić po przechlorowaniu oraz po przeprowadzeniu bakteriologicznej
próby wody .

4.0 Kanalizacja sanitarna .

Do budowy pionów i poziomów kanalizacji sanitarnej należy użyć rur i
kształtek PCV. Na pionach , w dolnej ich części , należy zamontować
rewizje umożliwiające dostęp do poziomych przewodów .
Pion kanalizacyjny nr KS należy zakończyć wywiewką ø160 mm
wyprowadzoną 0,7 m ponad dach, pozostałe piony należy zakończyć
zaworem oddechowym.

5.0 Instalacja c.o. dane ogólne .

Z uwagi na brak uzbrojenia w sieć gazową do ogrzewania poszczególnych
pomieszczeń zastosowano grzejniki elektryczne wg. odrębnego
opracowania.

5.0 Uwagi końcowe .
Całość robót oraz próbę ciśnieniową należy wykonać zgodnie z
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót BudowlanoMontażowych” cz. II „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” .
Opracował :
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