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OPIS TECHNICZNY 
 
1.PODSTAWA OPRACOWANIA: 

 
1.1.  Umowa zawarta z Inwestorem - wᐠaᖰcicielem przedmiotowej 
nieruchomoᖰci. 
 
1.2.  Wizja lokalna na przedmiotowej posesji. 
 
1.3. Wytyczne programowo - funkcjonalne i materiaᐠowe przekazane przez 
Inwestora. 
 
PODSTAWA PRAWNA 
1.4. Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r - "Ustawa o zagospodarowaniu 
przestrzennym" (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz 139). 
 
1.5. Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r - „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2000 r. Nr 
106, poz 1126) 
 
1.6. Rozporzၐdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
14 grudnia 1994r w sprawie warunków jakim powinny odpowiadaၰ budynki i 
ich usytuowanie. (Dz.U. z 1999 r.  Nr 15, poz.140). 
 
1.7. Rozporzၐdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
3 listopada 1998r w sprawie szczegóᐠowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz.906). 
 
1.8. Pozostaᐠe przepisy i normy obowiၐzujၐce w budownictwie. 
 
1.9. Wypis z planu zagospodarowania przestrzednnego. 

 
2.PRZEDMIOT INWESTYCJI: 

 
2.1. Charakterystyka 
Przedmiotem przedsiᆐwziᆐcia inwestycyjnego jest budowa budynku 
administracyjno-socjalnego na stadionie sportowym wraz z niezbᆐdnymi 
przyᐠၐczami sieci wod.-kan., elektrycznej i gazowej.  
Inwestycja skᐠada siᆐ z kilku elementów: 
I – prawe skrzydᐠo – szatnie podstawowe z umywalniၐ dla zawodników i 
arbitrów sportowych, sanitariaty dla widzów oraz pomieszczenie techniczne (z 
piecem gazowym); 
II– lewe skrzydᐠo budynku – szatnia rezerwowa, pomieszczenia 
administracyjne i gospodarczo magazynowe, taras widokowy na piᆐtrze 
wykonany wraz ze schodami w trakcie realizacji rotundy; 
III – segment ᖰrodkowy (rotunda) - sala widokowa na piᆐtrze. 
IV– przebudowa trybun 



   
  
 

V – tyczenie i wykonanie boisk piᐠkarskich wraz z ogrodzeniem 
VI- wykonanie parkingów 
2.2. Lokalizacja  
Niemodlin, ul. Sportowa; dz. nr 917;  k.m. 11 
 
2.3. Wᐠaᖰciciel 
Gmina Niemodlin 
 
2.4. Inwestor 
Urzၐd Gminy w Niemodlinie 
ul. Bohaterów Powstaᑀ ᖠlၐskich 37 
 
 

3. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

3.1. Posesja, na której planuje siᆐ budowᆐ przedmiotowego obiektu 
zlokalizowana jest w sၐsiedztwie zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej.   
Na dziaᐠce znajduje siᆐ boisko sportowe zgodnie z oznaczeniami na mapie 
geodezyjnej oraz obiekt gospodarczy przeznaczony do rozbiórki. Istniejၐcၐ 
funkcjၐ terenu sၐ usᐠugi sportowe – boisko sportowe wraz z obiektami 
towarzyszၐcymi.  Projektowana funkcja nie ulegnie zmianie. 
 
3.2. Dojazd do posesji planuje siᆐ poprzez istniejၐcy wjazd z ul. Sportowej 
zgodnie z wytycznၐ decyzji o warunkach wg oznaczeᑀ na projekcie 
zagospodarowania terenu. 
 
3.3. W zwiၐzku z przedmiotowၐ inwestycjၐ planuje siᆐ wykonanie 
nastᆐpujၐcych obiektów i elementów sieciowych oraz maᐠej architektury 
zgodnie z oznaczeniami na projekcie zagospodarowania terenu: 
• budynek administracyjno-socjalny z salၐ i tarasem widokowym 
• ukᐠad dróg wewnᆐtrznych pieszych i dla samochodów z miejscami 

postojowymi  
• przyᐠၐcza sieci elektrycznej, wod.- kan., deszczowej, gazowej 
• zieleni izolacyjnej, ozdobnej i rekreacyjnej 
• ogrodzenie terenu 
 
3.4.. Planowane sieci uzbrojenia terenu: 

3.4.1. Zaopatrzenie w wodᆐ z istniejၐcego, modernizowanego 
przyᐠၐcza do istniejၐcej sieci lokalnej na warunkach wydanych przez 
wᐠaᖰciwy zakᐠad wg projektu branៀowego. 
 
3.4.2. Zaopatrzenie w energiᆐ elektrycznၐ obiektów z istniejၐcego 
przeprojektowanego przyᐠၐcza do istniejၐcej sieci lokalnej na 
warunkach wydanych przez wᐠaᖰciwy zakᐠad wg projektu branៀowego. 
 
3.4.3. Przyᐠၐcza kanalizacyjne ᖰcieków bytowych i deszczowych 
podᐠၐczone do istniejၐcej sieci sanitarnej lokalnej na warunkach 
wydanych przez wᐠaᖰciwy zakᐠad wg projektu branៀowego. 
 



   
  
 

 
 
3.4.4. Przyᐠၐcze gazowe do projektowanej kotᐠowni zostanie 
podᐠၐczone do istniejၐcej sieci lokalnej wg projektu i na warunkach 
wydanych przez wᐠaᖰciwy zakᐠad. Przyᐠၐcze gazu zostanie 
zaprojektowane i wykonane przez Zakᐠad Gazowniczy w 
Brzegu. 

Projekty przyᐠၐczy zostanၐ zgᐠoszone odrᆐbnym opracowaniem. 
 
3.5. Przeciwpoៀarowe zaopatrzenie w wodᆐ zostanie zapewnione z 
hydrantów zlokalizowanych w pobliៀu przedmiotowego obiektu. 
 
3.6.   Planowana inwestycja jest zgodna z zaᐠoៀeniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego i nie podlega ochronie na podstawie 
jego ustaleᑀ. 

3.7. Dziaᐠka, na której zlokalizowany ma byၰ przedmiotowy obiekt nie 
znajduje siᆐ w strefie ochrony konserwatorskiej. 

 
4. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UឰYTKOWY: 
 

4.1. Przedmiotem przedsiᆐwziᆐcia inwestycyjnego ma byၰ wykonanie obiektu 
mieszczၐcego pomieszczenia szatniowe z ᐠaហniami dla zawodników i arbitrów 
sportowych, sanitariaty dla widzów i uczestników imprez plenerowych, 
pomieszczenia administracyjne i klubowe, gospodarczo - magazynowe i 
techniczne dla potrzeb uៀytkowych stadionu sportowego. Obiekt uៀytkowany 
bᆐdzie od wiosny do jesieni (sezon imprez sportowych i plenerowych) w 
zwiၐzku z czym niektóre rozwiၐzania projektowe i funkcjonalne uwzglᆐdniajၐ 
jego sezonowy charakter. 
 
4.2.  Charaktarystyczne parametry inwestycji 
POWIERZCHNIA ZABUDOWY............................................385 m2 
POWIERZCHNIA NETTO...................................................280 m2 
POWIERZCHNIA CAᐐKOWITA...........................................485 m2 
KUBATURA....................................................................1 200 m3 
Szczegóᐠowe zestawienie powierzchni pomieszczeᑀ przedstawiono na 
rysunkach architektonicznych.    
WYSOKOᖠၠ OBIEKTU    -  6,80 m 
ILOᖠၠ KONDYGNACJI    -  2 
PODPIWNICZENIE         -  brak 

  
4.3. Program uៀytkowy obiektu przewiduje korzystanie przez uczestników 
imprez sportowych i plenerowych, oraz pracowników administracyjnych i 
obsᐠugi technicznej stadionu. 

4.3.1. W skrzydle prawym przewidziano 2 szatnie na okoᐠo 16 - 18 
zawodników kaៀda z wᆐzᐠem sanitarnym w umywalni, szatniᆐ z 
ᐠazienkၐ dla arbitrów zawodów sportowych, sanitariaty dla widzów i 
uczestników imprez plenerowych oraz pomieszczenie techniczne z 
kotᐠem gazowym i zasobnikami wody.  



   
  
 

Przewidywana liczba widzów mogၐcych przebywaၰ na stadionie 
(trybunach) w trakcie imprez sportowych wynosi okoᐠo 350 osób. 
Biorၐc pod uwagᆐ wymagany wskaហnik na tego typu obiekcie – 100  
mᆐៀczyzn na 1 ustᆐp i 50 kobiet na 1 ustᆐp oraz projektowanၐ liczbᆐ 
sanitariatów ( 2 ustᆐpy mᆐskie i 1 damski) wynika, ៀe przy wiᆐkszej 
liczbie widzów naleៀaᐠo bᆐdzie (dostosowujၐc iloᖰၰ do w/w wskaហnika) 
ustawiၰ dodatkowe przenoᖰne kabiny ustᆐpowe typu np. „Toi Toi” z 
wᐠasnymi pojemnikami ᖰcieków, opróៀnianie przez odpowiedzialne za 
to sᐠuៀby .  

Przy imprezach plenerowych liczba uczestników moៀe wynieᖰၰ 
ok. 750 osób. W przypadku planowanej wiᆐkszej liczby uczestników, 
podobnie naleៀaᐠo bᆐdzie (dostosowujၐc iloᖰၰ do wskaហnika 250 osób 
na ustᆐp) ustawiၰ dodatkowe przenoᖰne kabiny ustᆐpowe typu np 
„”Toi Toi”.  

Rozwiၐzania projektowe zapewniaja moៀliwoᖰၰ dostᆐpu do 
obiektu (w parterze) przez osoby niepeᐠnosprawne. WC dla kobiet 
byᐠby jednoczeᖰnie sanitariatem dla niepeᐠnosprawnych dostᆐpnym z 
komunikacji ogólnej (podcienia). 
 
4.3.2. W skrzydle lewym umieszczono pomieszczenia biurowe dla 
obsᐠugi kompleksu- pomieszczenia administracyjne z sanitariatem oraz 
pomieszczenie magazynowo gospodarcze dla obsᐠugi technicznej 
stadionu. W momencie wykonania rotundy na dachu budynku zostanie 
wykonany taras widokowy oraz schody prowadzၐce na piᆐtro. 
 
4.3.3. W rotundzie przewidziano salᆐ widokowၐ dla maksymalnie 40 
osób.  

 
4.4. Utrzymaniem czystoᖰci w obiekcie zajmowaၰ siᆐ bᆐdzie 
wyspecjalizowana firma na podstawie umowy zawartej z wᐠaᖰcicielem w 
zwiၐzku z czym w obiekcie nie przewidziano pomieszczenia porzၐdkowego. W 
pomieszczeniach sanitarnych przewidziano kraniki ze zᐠၐczkၐ, z których moៀe 
byၰ pobierana woda do celów porzၐdkowych. 

 
 
5. ROZWI၀ZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE ORAZ DANE 
KONSTRUKCYJNO - MATERIAᐐOWE: 
 

5.1. Planowana konstrukcja obiektu: 
Obiekt zgodnie z rysunkami planuje wykonaၰ siᆐ jako parterowy z 
czᆐᖰciowym piᆐtrem (okrၐgᐠa sala klubowa), niepodpiwniczony wykonany w 
technologiach tradycyjnych  
• Fundamenty ៀelbetowe  
• Mury fundamentowe betonowe lub alternatywnie z bloczków M6 
• ᖠciany wielowarstwowe murowane z cegᐠy kratówki ocieplone 

styropianem i szkeletowe drewniane ocieplone weᐠnၐ mineralnၐ 
 
 



   
  
 

• Strop nad parterem w czᆐᖰci rotundy ៀelbetowy ocieplony weᐠnၐ 
mineralnၐ od spodu  

• Sᐠupy ៀelbetowe  
• Stolarka okienna i drzwiowa drewniana 
• Stropodachy nad parterem i piᆐtrem w konstrukcji drewnianej ocieplone 

weᐠnၐ mineralnၐ 
• Balustrady drwniane z elementami stalowymi 
• Schody aៀurowe drewniane wsparte na konstrukcji stalowej 
 
5.2. Rozwiၐzania szczegóᐠowe elementów budynku  

 
5.2.1. ᐐawy i stopy ៀelbetowe wg opracowania konstrukcyjnego. Wszystkie 
ᐠawy fundamentowe posadowiၰ na warstwie chudego betonu o gruboᖰci 10 
cm. ᖠciany fundamentowe z betonu B 20 betonowane na miejscu lub 
alternatywnie z bloczków betonowych o odpowiedniej wytrzymaᐠoᖰci na 
zaprawie cementowej wg projektu konstrukcji. Izolacjᆐ poziomၐ ᐠaw 
fundamentowych wykonaၰ z dwóch warstw papy na lepiku. Izolacjᆐ pionowၐ 
ᖰcian fundamentowych ocieplonych styropianem wykonaၰ z dwóch warstw 
asfaltowej emulsji wodorozcieᑀczalnej, a w pozostaᐠych ᖰcianach (bez 
styropianu)        1 x Abizol R+2P. 
 
5.2.2. ᖠciany zewnᆐtrzne parteru murowane z cegᐠy kratówki klasy 150 na 
zaprawie cem.-wap. marki 50 zwieᑀczone wieᑀcem ៀelbetowym wg projektu 
konstrukcji. ᖠciany docieplone styropianem gr 8 cm do wysokoᖰci 2,25 m, 
powyៀej 2,25 gr 12 cm, wykoᑀczone tynkiem zewnᆐtrznym mineralnym 
ozdobnym w kolorze piaskowym (Maroc 15 wg wzornika Alpinacolor firmy 
Caparol). Czᆐᖰၰ ᖰcian docieplone styropianem gr. 10 cm i obᐠoៀone cegᐠၐ 
klinkierowၐ. ᖠciany zewnᆐtrzne rotundy szkieletowe drewniane. Szkielet ᖰcian 
do wysokoᖰci 2,25 m od poziomu posadzki piᆐtra mocowany do sᐠupów 
drewnianych wg projektu konstrukcji, uksztaᐠtowany dla uzyskania ᐠuku, 
obᐠoៀony od wewnၐtrz panelami drewnianymi ozdobnymi lub kartongipsem, a 
od zewnၐtrz deskowany, obᐠoៀony weᐠnၐ mineralnၐ gr. 10 cm obrobiony 
tynkiem zewnᆐtrznym mineralnym ozdobnym w kolorze jasno szarym (Basalt 
13 wg wzornika Alpinacolor firmy Caparol). Powyៀej zwieᑀczenia ᖰcian 
szkieletowych planuje siᆐ wykonaၰ pas okien wysokoᖰci 75 cm. ᖠciany 
(obróbka pomiᆐdzy oknami a spodem dachu) powyៀej 3,0 m  wykonaၰ 
odcinkowo pomiᆐdzy sᐠupami drewnianymi wg projektu konstrukcji. Szkielet 
drewniany wypeᐠniony weᐠnၐ mineralnၐ, z zewnၐtrz i od wewnၐtrz obᐠoៀony 
panelami drewnianymi ozdobnymi w kolorze stolarki okiennej.  
Filarki miᆐdzyokienne w ᖰcianach zewnᆐtrznych ៀelbetowe zwieᑀczone doᐠem i 
górၐ belkami ៀelbetowymi wg projektu konstrukcji. Filarki miᆐdzyokienne 
obᐠoៀyၰ panelami drewnianymi ozdobnymi w kolorze stolarki okiennej. 
 
5.2.3. Sᐠupy zewnᆐtrzne konstrukcyjne ៀelbetowe wg projektu konstrukcji 
obrobione tynkiem zewnᆐtrznym mineralnym ozdobnym w kolorze piaskowym 
(Maroc 15 wg wzornika Alpinacolor firmy Caparol). 
 
5.2.4. ᖠcianki dziaᐠowe wykonaၰ murowane z bloczków gazobetonowych lub z 
pᐠyt karton gips na stelaៀu stalowym wg technologii np. RIGIPS (przestrzenie 
wewnၐtrz ᖰcian naleៀy wyᐠoៀyၰ weᐠnၐ mineralnၐ ze wzglᆐdów akustycznych). 
 



   
  
 

5.2.5. Konstrukcjᆐ noᖰnၐ rotundy stanowi ukᐠad ram ៀelbetowych na 
ៀelbetowych sᐠupach okrၐgᐠych wg projektu konstrukcji. Strop nad parterem w 
czᆐᖰci rotundy stanowi ៀelbetowa pᐠyta kolista wg opracowania 
konstrukcyjnego. 
 
5.2.6. Stropodach nad parterem w konstrukcji drewnianej wg projektu 
konstrukcji, jednospadowy pokryty papၐ termozgrzewalnၐ lub foliၐ na bazie 
EPDM na deskowaniu, ocieplony warstwၐ weᐠny mineralnej gr. 15 cm, od 
spodu podbity pᐠytami kartongipsowymi pomiᆐdzy krokwiami, a w czᆐᖰci 
podcienia odsᐠoniᆐty. W skrzydle lewym, nad stropodachem podᐠoga tarasu z 
desek drewnianych impregnowanych gr. 3 cm uᐠoៀonych na drewnianym 
stelaៀu. Stelaៀ naleៀy wykonaၰ aៀurowy dla umoៀliwienia swobodnego spᐠywu 
wód opadowych i „skontrowania” spadku dachu (dla uzyskania jednego 
poziomu podᐠogi tarasu – 3,0 m nad poziomem parteru). 
 
5.2.7. Stropodach nad piᆐtrem w konstrukcji drewnianej wg projektu 
konstrukcji, ze spadkiem do ᖰrodka koᐠa pokryty papၐ termozgrzewalnၐ lub 
foliၐ na bazie EPDM na warstwie weᐠny mineralnej gr. 19 cm uᐠoៀonej na 
deskowaniu. Krokwie uᐠoៀone promieniᖰcie, odsᐠoniᆐte od spodu. Co druga 
krokiew zróៀnicowana pod wzglᆐdem dᐠugoᖰci dla unikniᆐcia nadmiernego 
zagᆐszczenia w ᖰrodku. Krokwie stropodachu oparte na drewnianych sᐠupach 
ustawionych po zewnᆐtrznym okrᆐgu oraz na konstrukcji ៀelbetowej wg 
projektu konstrukcji. 
 
5.2.8. Podciၐgi ៀelbetowe oraz nadproៀa okienne i drzwiowe ៀelbetowe 
prefabrykowane i stalowe naleៀy wykonaၰ zgodnie z opracowaniem 
konstrukcyjnym. 
 
5.2.10. Schody zewnᆐtrzne drewniane (stopnice z desek impregnowanych gr. 
5 cm) mocowane na belce stalowej wg projektu konstrukcji. Balustradᆐ 
schodów wykonaၰ jako aៀurowၐ ze stali nierdzewnej z ciᆐgnami stalowymi i 
pochwytem drewnianym (w kolorze stolarki okiennej) na wysokoᖰci minimum 
1,10 m. Kolor stali szary RAL 7036. 
 
5.2.11. Podᐠogi i posadzki wg zestawienia warstw oraz zestawienia 
pomieszczeᑀ. 
 
5.2.12. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana w kolorze naturalnym – kiefer 
hell. Dokᐠadny kolor stolarki uzgodniၰ z autorem projektu. Szkᐠo bezbarwne, 
k=1,3. Okna naleៀy zaopatrzyၰ w system rozszczelniajၐcy. 
 
5.2.13. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej lakierowanej w kolorze 
szarym RAL 7036. 
 
5.2.14. Rynny i rury spustowa z blachy ocynkowanej lakierowanej lub z 
tworzywa PCV w kolorze szarym RAL 7036. 
 
5.2.15. Parapety wewnᆐtrzne naleៀy wykonaၰ z pcv w kolorze szarym RAL 
7036 lub drewniane w kolorze naturalnym (w kolorze stolarki okiennej). 
Parapety zewnᆐtrzne z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze 
szarym RAL 7036. Parapety zewnᆐtrzne pod oknami w ᖰcianach obᐠoៀonych 
klinkierem wykonaၰ z cegᐠy klinkierowej. 
 



   
  
 

5.2.16. Balustradᆐ tarasu wykonaၰ jako aៀurowၐ na sᐠupkach drewnianych 
15x15 mocowanych do górnej pᐠaszczyzny ᖰciany (od strony frontowej), 
ៀelbetowego podciၐgu (poz. 2.10) oraz pᐠatwi drewnianej (od strony boiska). 
Miejsce styku obrobiၰ odpowiednio blachၐ ocynkowanၐ i silikonem w celu 
zabezpieczenia przed przedostawaniem siᆐ wody do ᖰciany i podciၐgu. Sᐠupki 
poᐠၐczyၰ poziomၐ belkၐ drewnianၐ 15x15 do której przymocowaၰ za pomocၐ 
stalowych rurek Ø 4 cm pochwyt drewniany z okrၐgᐠej belki Ø 6 cm na 
wysokoᖰci minimum 1,10 m. Przestrzenie miᆐdzy sᐠupkami drewnianymi 
wypeᐠniၰ ciᆐgnami stalowymi lub rurkami Ø 1 cm w odstᆐpach nie wiᆐkszych 
niៀ 20 cm. Kolor stali szary RAL 7036. Kolor drewna w kolorze stolarki 
okiennej. 
Balustradᆐ nad ᖰcianami obᐠoៀonymi klinkierem (ᖰciana na wysokoᖰၰ 3,85 m) 
wykonaၰ jako pochwyt drewniany z okrၐgᐠej belki Ø 6 cm na wysokoᖰci 
minimum 1,10 m mocowany do ᖰciany za pomocၐ stalowych rurek Ø 4 cm. 
Miejsce styku obrobiၰ odpowiednio blachၐ ocynkowanၐ i silikonem w celu 
zabezpieczenia przed przedostawaniem siᆐ wody do ᖰciany. 
 
Uwaga! 
Dokᐠadnၐ kolorystykᆐ obiektu uzgodniၰ z autorem projektu przed 
rozpoczᆐciem realizacji. 

 
 
6. ROZWI၀ZANIA PODST. ELEMENTÓW WYPOSAឰENIA BUDOWLANO - 
INSTALACYJNEGO 

 
Projektowany obiekt wyposaៀony bᆐdzie w nastᆐpujၐce instalacje: 
6.1. Instalacja elektryczna n/n i siᐠa przyᐠၐczona do projektowanej sieci 
wewnᆐtrznej przyᐠၐczonej do istniejၐcej sieci miejskiej wg projektu branៀowego. 
Instalacja odgromowa wg projektu branៀowego. 
 
6.2. Instalacja wody przyᐠၐczona do projektowanej wewnᆐtrznej sieci przyᐠၐczonej 
do istniejၐcej sieci miejskiej wg projektu branៀowego. Woda ciepᐠa w skrzydle 
prawym i rotundzie z sieci c.o. z projektowanej kotᐠowni gazowej wg projektu 
branៀowego oraz w skrzydle lewym z podgzrewaczy elektrycznych.   
 
6.3. Instalacja sanitarna bytowa i deszczowa przyᐠၐczona do projektowanej 
wewnᆐtrznej sieci przyᐠၐczonej do istniejၐcej sieci miejskiej wg projektu 
branៀowego.   
 
6.4. Instalacja centralnego ogrzewania w skrzydle prawym i rotundzie zasilana z 
sieci c.o. z projektowanej kotᐠowni gazowej wg projektu branៀowego natomiast 
pomieszczenia w skrzydle lewym planuje siᆐ ogrzewaၰ grzejnikami elektrycznymi wg 
projektu elektrycznego. 
 
6.5. Wentylacja mechaniczna wg projektu branៀowego. 
 
6.6. Wentylacja grawitacyjna sprawna zapewniajၐca wymaganၐ wymianᆐ 
powietrza. Okna naleៀy zaopatrzyၰ w system rozszczelniajၐcy. 
 
6.7. Wszelkie otwory i przejᖰcia (oraz podᐠၐczenia do urzၐdzeᑀ i mocowanie 
urzၐdzeᑀ) w ᖰcianach, stropach, stropodachach i dachach wynikajၐce z instalacji 



   
  
 

naleៀy wykonaၰ wg zaleceᑀ i wymiarów podanych w projektach branៀowych 
instalacji lub producenta urzၐdzeᑀ. 
 

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 
 

7.1. Charakter i sposób uៀytkowania obiektu nie wpᐠynie na pogorszenie 
warunków dla ᖰrodowiska otoczenia. 

 
7.2. ᖠcieki sanitarne i deszczowe bᆐdၐ odprowadzone do istniejၐcej sieci 

miejskiej. Wody opadowe z dachów rynnami i rurami spustowymi 
odprowadzane bᆐdၐ projektowanym przyᐠၐczem do kanalizacji 
deszczowej. Parking planuje siᆐ wykonaၰ ze specjalnych kratek 
trawnikowych gwarantujၐcych zachowanie 95 % powierzchni 
trawiastej i naturalnej cyrkulacji wody.  

 
7.3. Odpady staᐠe w niewielkich iloᖰciach gromadzone w przeznaczonych 

do tego celu kubᐠach i kontenerach wyworzone bᆐdၐ przez 
odpowiedzialne za to sᐠuៀby miejskie na podstawie umowy. 

 
7.4. Poniewaៀ w  projektowanej inwestycji planuje siᆐ zastosowanie 

nowoczesnego pieca gazowego emisja zanieczyszczeᑀ gazowych i 
pyᐠowych do atmosfery bᆐdzie ograniczona do minimum. 

 
7.5. Ze wzglᆐdu na zastosowanie nowoczesnych urzၐdzeᑀ i wyposaៀenia 

instalacyjnego natᆐៀenie haᐠasu nie przekroczy dopuszczalnych 
wielkoᖰci w tym rejonie. 

 
W zwiၐzku z powyៀszym obiekt nie bᆐdzie miaᐠ negatywnego wpᐠywu na 
ᖰrodowisko ani nie bᆐdzie uciၐៀliwy dla otoczenia. 
 

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOឰAROWEJ 
 

8.1. Do projektowanego obiektu zapewniony zostaᐠ dojazd przez wozy 
bojowe straៀy poៀarnej. 
 
8.2. Przeciwpoៀarowe zaopatrzenie w wodᆐ zostanie zapewnione z 
hydrantów zlokalizowanych w pobliៀu przedmiotowego obiektu. 

  
8.3.  Budynek kwalifikuje siᆐ do kategorii zagroៀenia ludzi ZL III. Wszystkie 
elementy budynku naleៀy wykonaၰ w klasie odpornoᖰci ogniowej D. W 
zwiၐzku z wielkoᖰciၐ i charakterem obiektu przedmiotowa dokumentacja nie 
wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcၐ ds. p.poៀ.. 

 
 

autor:     opracowaᐠ: 
arch. Mirosᐠaw Palej   arch. Krzysztof Pawᐠucki 

 
 
 



   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
WARSTWY PRZEGRÓD 
ᖠciany, posadzki na gruncie, stropy, stropodachy, dachy.  
 
Poziom posadzki parteru po wykoᑀczeniu przyjᆐto jako poziom +-0,00=163,30 m 

 
 
 
I. ᖠCIANA ZEWNᆀTRZNA KLINKIEROWA (K = 0,31) 

• Tynk wewnᆐtrzny gipsowy lub pᐠyty karton gips ...................................................... 1,5 
cm  

• Cegᐠa kratowa ........................................................................................................ 25 
cm 

• Styropian mocowany metodၐ lekkၐ .........................................................................  10 
cm 

• Pustka powietrzna......................................................................................................2 
cm 

• Cegᐠa klinkierowa mocowana do ᖰciany ceramicznej na kotwy.....................................8 cm 
 
II. ᖠCIANA ZEWNᆀTRZNA  (K = 0,4 dla styr. gr. 8 cm; K = 0,3 dla styr. gr. 12 cm) 

• Tynk wewnᆐtrzny gipsowy lub pᐠyty karton gips ...................................................... 1,5 
cm 

• Cegᐠa kratowa ........................................................................................................ 25 
cm 

• Styropian mocowany metodၐ lekkၐ gr 8 cm do wysokoᖰci 2,25 m nad poziom posadzki, 
powyៀej gr 12 cm 

• Tynk zewnᆐtrzny mineralny ozdobny w kolorze piaskowym (Maroc 15 wg wzornika 
Alpinacolor firmy Caparol).................................................................................. 0,5 
cm 

 
III. ᖠCIANA ZEWNᆀTRZNA ROTUNDY (SZKIELETOWA) od poz. 3,75 m (K = 0,4) 

• Panele drewniane ozdobne lub pᐠyty karton gips ........................................................ 2 
cm 

• Drewniany szkielet mocowany do sᐠupów drewnianych 10/18 wg projektu konstrukcji 
umoៀliwiajၐcy wyrobienie ᐠuku po zewnᆐtrznej stronie ᖰciany 

• Deskowanie drewniane po ᐠuku...................................................................................2 
cm 

• Weᐠna mineralna.......................................................................................................10 
cm 

• Tynk zewnᆐtrzny mineralny ozdobny w kolorze jasno szarym (Bazalt 13 wg wzornika 
Alpinacolor firmy Caparol)..................................................................................... 0,5 
cm 

 
III a. ᖠCIANA ZEWNᆀTRZNA ROTUNDY (obróbka pomiᆐdzy oknami a spodem dachu) 
powyៀej poz. 6,75 m  (K = 0,25 dla weᐠny gr. 18 cm; K = 0,4 dla weᐠny gr. 10 cm) 

• Panele drewniane ozdobne lub pᐠyty karton gips ....................................................... 2 
cm 

• Drewniany szkielet mocowany do sᐠupów drewnianych 10/18 wg projektu konstrukcji 
umoៀliwiajၐcy wyrobienie ᐠuku po zewnᆐtrznej stronie ᖰciany wypeᐠniony weᐠnၐ mineralnၐ 

• Panele drewniane ozdobne zewnᆐtrzne w kolorze stolarki okiennej........................... 2 cm 
 



   
  
 

IV. POSADZKA NA GRUNCIE +-0,00 m (K = 0,43) 
• Pᐠytki ceramiczne (ᖰcieralnoᖰၰ V/antypoᖰlizgowoᖰၰ 9)/ Wykᐠadzina PCV o wysokiej 

wytrzymaᐠoᖰci/ Panele podᐠogowe drewniane........................................................ 1 - 2 
cm 

• Wylewka cementowa 12mpa na ᖰciskanie i 3mpa na zginanie ................................... 4 cm  
• Izolacja wodoszczelna (tylko w pomieszczeniach „mokrych”) 
• Pᐠyty Floormate lub weᐠna mineralna Rockwool .......................................................... 8 

cm 
• Folia budowlana przeciwwilgociowa zgrzewana na zakᐠadach 2x  
• Beton B15 ............................................................................................................. 10 

cm 
• Piasek zagᆐszczony ................................................................................................ 15 

cm 
• Grunt rodzimy  

 
V. STROP NAD PARTEREM W ROTUNDZIE +3,75 m (K= 0,28) 

• Pᐠytki ceramiczne (ᖰcieralnoᖰၰ V/antypoᖰlizgowoᖰၰ 9)/ panele podᐠogowe drewn...1 - 2 cm 
• Wylewka cementowa 12mpa na ᖰciskanie i 3mpa na zginanie .................................... 4cm  
• Pᐠyty Floormate lub weᐠna mineralna Rockwool ......................................................... 4 

cm 
• Folia paroizolacyjna 
• Pᐠyta ៀelbetowa gr 25 cm - górna powierzchnia zatarta na gᐠadko wg opracowania 

konstrukcyjnego 
• Weᐠna mineralna gr 12 cm mocowana do spodu pᐠyty 
• Sufit podwieszony z paneli aluminiowych lub PCV zewnᆐtrznych 

VI. DACH NAD PARTEREM SKRZYDᐐA PRAWEGO (K = 0,3) 
• Folia powᐠokowa na bazie PVC lub EPDM, lub papa termozgrzewalna 
• Deskowanie 
• Krokwie drewniane 8/18 wg projektu konstrukcji 
• Weᐠna mineralna Rockwool pomiᆐdzy krokwiami. ....................................................15 cm 
• Folia paroizolacyjna 
• Podbitka z pᐠyt kartonowogipsowych  

 
VII. DACH NAD PARTEREM SKRZYDᐐA LEWEGO (K = 0,3) 

• Taras drewniany – deski gr 3 cm uᐠoៀone na szkielecie drewnianym umoៀliwiajၐcym 
swobodny spᐠyw po pokryciu dachowym 

• Folia powᐠokowa na bazie PVC lub EPDM, lub papa termozgrzewalna 
• Deskowanie 
• Krokwie drewniane 8/18 wg projektu konstrukcji 
• Weᐠna mineralna Rockwool pomiᆐdzy krokwiami. ....................................................15 cm 
• Folia paroizolacyjna 
• Podbitka z pᐠyt kartonowogipsowych  

 
VIII. DACH NAD ROTUND၀ +6,75 m (K = 0,25) 

• Folia powᐠokowa na bazie PVC lub EPDM, lub papa termozgrzewalna 
• Weᐠna mineralna Rockwool - dachrock 9cm/spodrock 10cm .....................................19 cm 
• Folia paroizolacyjna 
• Deskowanie 
• Krokwie drewniane 8/18 wg projektu konstrukcji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


