
B U D O W N I C T W O  O G Ó L N E  
M G R  I N ś .  A G A T A  R Y B C Z Y Ń S K A  

4 9 - 1 0 0  N I E M O D L I N   U L .  C H O P I N A  9  

 
 

PROJEKT BUDOWY  
 

GARAśU DWUSTANOWISKOWEGO  
DLA OSP GRODZIEC  

W GRODŹCU  
NA DZIAŁKACH NR 241 i 257 K.M. 1 

 
 
Inwestor:  Gmina Niemodlin 

ul. Boh. Powst. Śl. 37 
49-100 Niemodlin 

 
 
 
 
 
Architektura i konstrukcja:  

mgr inŜ. bud. inŜ. arch. Agata Rybczyńska 
 
drogi: 

mgr inŜ. Piotr Rybczyński 
 
 
Instalacje elektryczne 

Bogdan Bosiak 
 
 
 
 
Spis zawartości: 

1. Pozwolenia, uzgodnienia, opinie str.2 
2. Projekt zagospodarowania terenu      3 
3. Projekt architektoniczno- konstrukcyjny część opisowa      6  
4. - Część rysunkowa                                      14 
5. Projekt instalacji elektrycznych    31 
6. Projekt wjazdu    42 

 
 
 
 
 
 

Niemodlin maj 2012 



 - 6 - 

OPIS TECHNICZNY  

DO  PROJEKTU  GARA śU DWUSTANOWISKOWEGO DLA OSP GRODZIEC  

W GRODŹCU NA DZIAŁKACH  NR241 i 257 K.M. 1  

Inwestor:  Gmina Niemodlin 
ul. Boh. Powst. Śl. 37 
49-100 Niemodlin 
 

Autor : 
mgr in Ŝ. bud., in Ŝ. arch. Agata Rybczy ńska 
 

 
1. Przeznaczenie i program u Ŝytkowy 

Projektowana jest budowa budynku garaŜu dwustanowiskowego dla 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Grodźcu. 
 

Charakterystyczne parametry u Ŝytkowe 

Powierzchnia u Ŝytkowa:                            81,58 m 2   

Powierzchnia zabudowy:                          85, 56 m2 

Kubatura:                                                       424  m3  

 
2. Forma architektoniczna 

Forma architektoniczna budynku nie jest związana z otaczającą zabudową 
zagrodową i budynków świetlicy wiejskiej oraz budynku OSP. Bryła garaŜu jest 
prostopadłościenna z dachem jednospadowym o niewielkim spadku 6%. 
 
3. Układ konstrukcyjny 

Budynek jest w konstrukcji stalowej szkieletowej, poszycie z płyt warstwowych 
stalowych, z rdzeniem ze styropianu. 

Projektowane są 2 bramy wjazdowe, 350 x370 z drzwiami przejściowymi bez 
progu -w jednym ze skrzydeł, segmentowe, podnoszone elektrycznie. Konstrukcja 
prowadnic bram oraz mechanizmu napędowego ma być dostosowana do konstrukcji 
budynku. 

 
4. Roboty budowlane  

 
4.1  Roboty ziemne 
Zdjąć humus, wykonać wykopy pod fundamenty.  
Wykopy wyrównać podsypką piaskową stabilizowaną cementem..  
UłoŜyć rurę spustową odprowadzającą wody deszczowe z odwodnienia liniowego 

na teren działki. 
Podbudowę zagęszczać warstwami. 
 
4.2  Fundamenty i posadzka 
Stopy fundamentowe i ławy zazbroić wg rysunków. W fundamentach 

ustabilizować i zakotwić śruby fundamentowe pod słupy główne konstrukcji nośnej. 
Fundamenty zalać betonem B20.  
Zdjąć szalunki. 
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Wymaganą podbudowę pod płytą Ŝelbetową- ułoŜyć zagęszczając warstwami. 
Zbrojenie ław i stóp fundamentowych powiązać ze zbrojeniem płyty. 

Płytę Ŝelbetową gr. 20 cm z betonu B-20 -zazbroić siatką 15x15 cm Ø 12 AIII na 
dole i na górze na całej powierzchni płyty, otulina 3 cm. Zapewnić załoŜone spadki 
płyty w kierunku otwartego odpływu liniowego 

Płytę betonową  zaizolować folią PE w 2 warstwach. Na folii układać posadzkę 
betonową. 

 
4.3 Podjazd 

Podjazd wykonać z kostki betonowej wg rys. przekroju. Podbudowę zagęszczać 
warstwami. 
 

4.4 Posadzka 
Posadzkę na spoiwie cementowym gr 5 cm wykonać z betonu B-30 na kruszywie 

łamanym, konsystencji jednorodnej, w/c<0,5,  punkt piaskowy do 40% z 
plastyfikatorem lub upłynniaczem oraz zbrojeniem rozproszonym z włókna  
stalowego w ilości min. 20 kg/m3. Posadzkę zatrzeć na ostro zwracając uwagę na 
konieczność zachowania spadków w kierunku odwodnienia liniowego. Wykonać 
nacięcia dylatacyjne co 3 m w kierunkach prostopadłych do siebie na 1/3 grubości 
posadzki. Nacięcia nie mogą sąsiadować z miejscami obciąŜonymi siłami 
skupionymi. W tym wypadku kołami pojazdów, słupami. Szczeliny dylatacyjne po 28 
dniach wypełnić trwale elastyczną masą uszczelniającą . 

 
4.5 Ściany  
Konstrukcję stalową ścian i stropodachu wykonać wg rysunków. Konstrukcję 

zabezpieczyć przez dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową olejną z kolorze 
jasno szarym zgodne z zalecaniami producenta farb określonego systemu np. 
nakładającymi konieczność stosowania warstwy podkładowej) . 

Zamocować poszycie z płyt warstwowych  z rdzeniem styropianowym gr. 10 cm z 
ukrytym łącznikiem. Płyty mocowane w pionie: poszycie zewnętrzne z małą fałdą, 
poszycie wewnętrzne- gładkie.Płyty mocowane w poziomie w naroŜu budynku: z 
małą fałdą, poszycie wewnętrzne- gładkie. 

Kolorystyka płyt i obróbek blacharskich zgodna z rysunkiem elewacji. Wykonać 
napis nad wjazdami techniką trwałą. 

 
4.6 Stropodach  

Zamontować podstawę mocowania głośników zintegrowanych z systemem 
DSP.  

Stropodach wykonać z płyt warstwowych  grubości 10 cm mocowanych do 
płatwi C140. ZałoŜyć obróbki blacharskie, rynnę i rurę spustową. 

 
4.7 Wentylacja 

W ścianie północnej zamontować wywiewki wentylacji grawitacyjnej Ø 200 i 
wyrzutnię odciągu spalin Ø 315. 
 

4.8 Stolarka budowlana 
Bramy garaŜowe- segmentowe 350 x 370 z otworami okiennymi, z drzwiami 

przejściowymi bez progu w jednej z bram; wykonać wg rysunków i warunków 
producenta. Wysokość segmentu bramy ok. 70 cm, wysokość segmentu z oknem ok. 
70 cm. Okna rozmieścić symetrycznie. Segmenty z oknami zamontować w 
segmencie ponad drzwiami. 
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Do warunków montaŜu bramy dostosować konstrukcję progu w posadzce, nadproŜa i 
słupków skrajnych przy otworach. Prowadnice i mechanizm otwierania bram 
podwiesić do min. 3  płatwi. 
Bramy będą otwierane automatyczne.  
Drzwi zewnętrzne stalowe- ocieplane. 

 
4.9 Zaprawy i wyprawy tynkarskie 
Cokół budynku ocieplić płytami styropianu  EPS grubości 5 cm i otynkować 

wyprawą tynkarską do stosowania w strefie przyziemia. 
 
4.10 Kolorystyka 
Kolorystyka wg rysunku elewacji: płyty pionowe poszycia i drzwi wykonać w 

kolorze jasno- szarym RAL 9020, płyty poziome, cokół  i część obróbek wykonać w 
kolorze ciemnoszarym RAL 7030, bramy i obróbki naroŜy i tablica z włącznikiem 
alarmowym w kolorze czerwonym RAL 3020. Ostateczna kolorystyka wg wzornika 
producenta płyt warstwowych do ustalenia z Inwestorem. 
 
5. Rozwi ązania zasadniczych elementów wyposa Ŝenia budowlano- 

instalacyjnego. 
W budynku projektuje się instalację elektryczną i odwodnienie ciągłe 

odprowadzane do ścieku otwartego na teren działki. 
Na dachu budynku zostanie zmontowane urządzenie nagłaśniające na odrębnej 

konstrukcji wsporczej zamontowanej na płatwiach. 
We wnęce w ścianie budynku zostanie zamontowane ręczny ostrzegacz 

poŜarowy (ROP) w kolorze czerwonym,  zintegrowany z systemem ostrzegawczym 
OSP. 
 
6. Rozwi ązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urz ądzeń instalacji 

technicznych. 
Budynek będzie wyposaŜony w instalacje elektryczną, wentylację i odwodnienie 
liniowe. 
W budynku projektowana temperatura powietrza powinna utrzymywać się powyŜej 
0st. C. W tym celu projektuje się ogrzewanie elektryczne.  
 
Charakterystyka energetyczna, temp. pomieszcze ń <+8 st C 
Ściany zewn ętrzne:  płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym samogasnącym  
EPS 80-040 U=0,22<0,90 W/m2K 
Stropodach  płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym samogasnącym EPS 80-
040U=0,22<0,70 W/m2K 
Podłoga na gruncie ocieplona 15 cm warstwą keramzytu R> Rmin. = 1,5 m2xK/W 
 
7. Dane techniczne obiektu charakteryzuj ące jego wpływ na środowisko, 

zdrowie ludzi i obiekty s ąsiednie 
Ilość zuŜywanej wody – brak instalacji wodnej.  
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane ściekiem otwartym na teren działki. 
Ogrzewanie budynku – elektryczne.  
Ilość odpadów komunalnych do 120 l/ miesiąc. 
Nie występuje związana z eksploatacją budynku emisja hałasu, wibracji ani 
promieniowania, w tym jonizującego oraz pól magnetycznych lub innych zakłóceń. 
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Charakter, program uŜytkowy, sposób posadowienia i wielkość budynku nie wpływa 
negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody 
powierzchniowe i podziemne. 
 
 
8. Warunki ochrony przeciwpo Ŝarowej 
 
Budynku garaŜu dwustanowiskowego nie dotyczą wymagania odnoszące się do 
klasy odporności poŜarowej budynków. Budynek bezklasowy. 
 
9. Uwagi  
 
Nie dopuszcza ć do zalegania pokrywy śnieŜnej na dachu budynku.  
 
Roboty budowlane nale Ŝy wykonywa ć zgodnie z obowi ązującymi przepisami i 
sztuk ą budowlan ą, pod nadzorem osób uprawnionych. 


