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Dokumentacja projektowa
Projekt budowlany

-

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego „Budowa Centrum Edukacyjno-dydaktyczno-rekreacyjno-sportowego w Wiślicy”:
hala sportowa, gimnazjum, remont Szkoły Podstawowej przy wykorzystaniu istniejącej
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na potrzeby Gminy Wiślica.
Działki nr nr 531/9, 546, 549, 531/2 i 677.

Inwestor: Gmina Wiślica
28-160 Wiślica ul. Okopowa 8.

I.

CZĘŚĆ OGÓLNA.

1. Podstawa opracowania
-

-

-

-

-

Umowa Nr Or-342-3/2010 z 10 maja 2010 r.
mapa do celów projektowych wykonana przez firmę Usługi Geodezyjne Geoida w
Wiślicy Geodeta upr. Józef Siwy
dokumentacja geotechniczna dla tematu „Wiślica ul. Kilińskiego – Centrum Edukacyjnodydaktyczno-rekreacyjno-sportowego” wykonana przez PPHU „Geobud” Sp. z o.o. z
Katowic, autor opracowania mgr Adam Kopański,
Decyzja Nr 2/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – znak RS7331/A/2/2010 z 2010-09-27 wprowadzona 2010-10-15.
Pismo Gminy Wiślica znak RS-2226/7/3/2010 z 20.09.2010 r. określające warunki
odprowadzenia wód opadowych,
Warunki przyłączenia do sieci niskiego napięcia nr 746/10 wydane przez PGE ZEORK
Dystrybucja Sp. z o.o. Rejonowy Zakład Energetyczny Busko Zdrój pismem
TU/JM/3864/2010 z 31.08.2010 r.,
Skrócony wypis ze skorowidza działek z dnia 21.09.2010 r. wydany przez Starostwo
Powiatowe w Busku Zdroju – Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami,
Zapewnienia i warunki dostawy wody i odbioru ścieków wydane przez Zakład
Gospodarki Komunalnej z Wiślicy pismem ZGK 703/5/14/2010 z dnia 23.09.2010 r.
Inwentaryzacja do celów projektowych części istniejącej Szkoły Podstawowej
przyjęta przez Inwestora koncepcja ”Centrum”
istniejący wlot podczyszczonych ścieków do zbiornika wodnego starorzecza Nidy;
opracowanie – „Analiza techniczno-ekonomiczna termomodernizacji budynków
jednostka – Szkoła Podstawowa Wiślica” wykonana przez Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych PRO EDUCATIO z Kielc w listopadzie 2005 r.
zapewnienie wody p.poż. i WTZ - pismo Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiślicy nr ZGK/703/5/16

2. Przedmiot inwestycji, cel i zakres opracowania.
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej o budynki Centrum
tj. gimnazjum, hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym, kotłownią na paliwo
płynne i ocieplenie istniejącej szkoły.
Celem opracowania było wykonanie projektu docelowego zagospodarowania całego terenu
działek nr 531/9 i 546 oraz fragmentów działek nr 531/2 i 546. Wszystkie należą do Gminy
Wiślica, przez zabudowę w/w obiektów Centrum, boiska sportowego i bieżni prostej, a także
niezbędnej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz uzyskanie stosownego
pozwolenia na budowę.

II.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.

3. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej na rzecz
Centrum Edukacyjno-dydaktyczno-rekreacyjno-sportowego w Wiślicy, a także stworzenie
lepszych warunków funkcjonowania istniejącej szkoły (ocieplenie, budowa szatni itp.)
4. Istniejący stan zagospodarowania działki.
2.1. Lokalizacja i powiązania funkcjonalno-komunikacyjne z terenami sąsiednimi.
Tereny inwestycji – działki nr 531/9, 546, działka 531/2 oraz fragment działki nr 549
usytuowane są na południowo-wschodniej obrzeżach Wiślicy.
Tereny te graniczą:
- od północy – z ulicą gminną J. Kilińskiego – działka nr 677
- od wschodu – z działkami prywatnymi nr 543 i 547
- od południa – ze starorzeczem rzeki Nida – zarządzana przez RZGW – działka nr 678
- od zachodu – działka gminna nr 531/4 oraz działka prywatna nr 531/8
Teren inwestycji skomunikowany jest z ulicą Kilińskiego oraz z ul. Podwale poprzez
prywatną działkę nr 531/8.
Teren posiada spadek w kierunku południowo-wschodnim rzędu 3,2%, różnica poziomu
terenu w obrębie działki dochodzi do 4,80 m.
2.2. Warunki własnościowe, status działki.
Zgodnie ze skróconym wypisem ze skorowidza działek z 21.09.2010 r. wydanym przez
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w
Busku Zdroju:
- działka nr 531/9 jest własnością Gminy Wiślica, Księga Wieczysta AN5200/00,
AN8395/98, AN8400/98,
- działka nr 546 – własność Gmina Wiślica KW AN1270/2010-AK
- działka nr 531/2 - własność Gmina Wiślica KW 38126
- działka nr 549 - własność Gmina Wiślica KW K/1B/00035846/3
Na tereny inwestycji nie ma aktualnego planu miejscowego.
Sposób zagospodarowania tereny określone są w Decyzji nr 1/08 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego wydanego przez Wójta Gminy Wiślica 27.02.2008 r.
2.3. Istniejące uzbrojenie.
Zgodnie z mapą do celów projektowych i posiadanych informacji na terenie opracowania
znajdują się następujące sieci i urządzenia infrastruktury:
- miejska sieć wodna Φ100 w płn narożniku działki;
- przyłącze wody 90 PCV przechodząca przed wejściem do budynku szkoły w 60 PCV;
- powstałe niedawno przyłącze kanalizacji sanitarnej ze skrajną studnią zlokalizowaną w
rejonie kotłowni;
- napowietrzne przyłącze energetyczne do budynku szkoły;
- nieczynna sieć kanalizacji sanitarnej sprowadzone do zbiornika szczelnego, skąd ścieki
rozprowadzane były na poletko rozsączające z odprowadzeniem podczyszczonych
ścieków do zbiornika starorzecza – w/w infrastruktura znajduje się w bezpośrednim
rejonie przyszłej zabudowy;
- linia napowietrzna telefoniczna;
- powstałe w ostatnim okresie przyłącze do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

2.4. Istniejące elementy zagospodarowania terenu.
Na przedmiotowym terenie znajdują się następujące elementy zagospodarowania:
- budynek Szkoły Podstawowej – typowa 1000-latka z lat 70-tych ub. wieku,
- zespół garaży (od południa),
- nieczynny podziemny zbiornik na ścieki sanitarne o powierzchni rzutu 60 m2 z
odprowadzeniem ścieków na poletko rozsączające
- nieczynny sanitariat wolnostojący przy południowym ogrodzeniu działki,
- boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią asfaltową,
- poletko rozsączające w postaci lokalnego wyniesienia terenu (0,7 do 2,0 m) o pow.
ok. 1200 m2
2.5. Charakterystyka hydrogeologiczna.
Zgodnie z dokumentacją geotechniczną wykonaną przez PPHU „Geobud” Sp. z o.o.
Katowice z sierpnia 2010 r. w pozycji pkt 5 „Wnioski i zalecenia”:
a) podłoże badanego terenu jest niejednorodne i ma charakter uwarstwiony. Budują go
nośne i mało ściśliwe piaski średnioziarniste, nośne i średnio ściśliwe gliny oraz iły,
mniej nośne i bardziej ściśliwe gliny o konsystencji plastycznej oraz bardzo słabonośne
namuły gliniaste. Całość spoczywa na nośnych i mało ściśliwych gipsach oraz marglach
gipsowych.
b) Woda gruntowa utrzymuje się w piaszczystych przewarstwieniach i laminach w warstwie
namułów gliniastych.
Charakteryzuje się zwierciadłem swobodnym, które nawiercone zostało na głębokości
0,8÷0,9 m ppt oraz zwierciadłem lekko naporowym. Woda nawiercona na głębokości
0,9÷2,0 ppt., stabilizowała się na głębokości 0,8÷1,5 m ppt
c) Analiza fizyko-chemiczna wody wykazała, że przejawia ona w stosunku do konstrukcji
betonowych cechy średniej agresywności siarczanowej.
d) Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się, że zasadniczym problemem
geotechnicznym przedmiotowego terenu jest zalegająca w podłożu dosyć miąższa
warstwa nasypów niebudowlanych (w-wa I) oraz warstwa bardzo słabonośnych i
ściśliwych namułów gliniastych (w-wa III). W tej sytuacji najwłaściwszym
rozwiązaniem wydaje się posadowienie pośrednie np. za pomocą krótkich mikrofali
opartych na warstwie gipsów i margli gipsowych.
e) Dla planowanych inwestycji przyjmuje się II kategorię geotechniczną i proste warunki
gruntowe w przypadku posadowienia na warstwie nośnych gipsów i margli gipsowych.
2.6. Zieleń wysoka i niska.
Zgodnie z inwentaryzacją dendrologiczną wykonaną przez firmę „Comtarex” we wrześniu
2010 r. na terenie inwestycji znajduje się kilka zespołów zieleni wysokiej uformowanych
głównie na obrzeżach działek:
- na południu - w rejonie skarpy zbiornika wodnego starorzecza Nidy – rząd b. wysoki
starych topoli i jesionów
- w rejonie środkowego ogrodzenia – grupa orzechów włoskich i lip oraz
w rejonie części wschodniej – grupa dużych wierzb
- na wschodzie - na granicy działek nr 531/9 z 543 oraz 531/9 i 546 – rząd dużych lip
i wierzb
- na północy - szpaler wysokich lip „poprzetykanych” śliwami mirabelkami
- w rejonie południowej ściany szkoły znajdują się trzy wysokie świerki praktycznie
dotykające ścianę i okna klas szkolnych.

2.7. Ochrona zabytków.
Zgodnie z Decyzją nr 2/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Teren
inwestycji leży w bezpośrednim sąsiedztwie archeologicznej strefy ochrony czynnej –
relikty kościoła p.w. Św. Marcina, wpis do rejestru zabytków (archeologicznych) nr 16 Aa
AZP96-63 nr 87, fundamenty rozebranych murów miejskich – AZP96-66 nr 88.
W związku z powyższym istnieje konieczność zapewnienia przez Inwestora i na jego koszt
ścisłego nadzoru archeologicznego nad przedmiotową inwestycją. W szczególnych
przypadkach należy liczyć się z możliwością rozszerzenia nadzoru o dodatkowe ratownicze
badania wykopaliskowe.
Teren objęty wnioskiem usytuowany jest w strefie E ochrony ekspozycji (strefa
konserwatorska ochrony powiązań widokowych), wobec czego projekt budowlany obiektu
winien uwzględniać także ten aspekt sprawy, aby projektowaną bryłą nie przesłaniać
powiązań widokowych. Sylweta całego miasta nie może ulec deformacji. Charakterystyczne
dla Wiślicy spiętrzenie napięcia urbanistycznego ku środkowi miasta winno być
uwzględnione w planach porządkowania tego zespołu.
2.8. Wpływy górnicze.
Zgodnie z Decyzją nr 2/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pkt – ochrona
obiektów budowlanych na terenach górniczych „teren objęty decyzją nie znajduje się w
zasięgu terenu górniczego”.
2.9. Rozbiórki i demontaże.
Planowana inwestycja wymaga następujących rozbiórek:
- szambo żelbetowe o pojemności ~200,0 m3,
- wolnostojący sanitariat przy południowej granicy działki,
- ogrodzenie murowane – słupki + siatka stalowa pleciona
- stary, nieczynny system kanalizacji sanitarnej – studnie, rury, ew. komory itp.,
- garaże.
5. Projektowane zagospodarowanie działki.
3.1. Lokalizacja głównych elementów zagospodarowania.
Głównym i w zasadzie jedynym elementem projektowanego zagospodarowania działki jest
kilkusegmentowa, różnorodna w formie bryła budynku „Centrum” zawierającego funkcje
gimnazjum, hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym, stołówka dla całej szkoły i
przedszkola, pomieszczenia pomocnicze przedszkola.
Obiekt ten przylega do południowego, skrajnego skrzydła Szkoły podstawowej, z która jest
wewnętrznie skomunikowana.
Nowy obiekt zajmuje praktycznie cały południowy narożnik działki nr 531/9.
Pozostałe elementy zagospodarowania to:
- droga wewnętrzna obsługująca zespół Centrum biegnąca od il. Kilińskiego obrzeżem
terenu inwestycji do parkingu w rejonie południowo-zachodnim. Droga ta poza obsługą
komunikacyjną i gospodarczą będzie miała funkcje dojazdu pożarowego;
- parking zlokalizowany po zachodniej stronie nowego budynku;
- zespół sportowy zawierający boisko wielofunkcyjne z nawierzchni poliuretanowej i
bieżnią prostą 4-rotorową długości 60 m + rozbieg. Zespół ten zlokalizowany jest w
północnej części działki.
Z nowych elementów zagospodarowania występują jeszcze:

-

mury oporowe,
schody terenowe
ciągi piesze i pieszojezdne
plac – patio itp. elementy,
zieleń wysoka i niska,
plac zabaw w rejonie nowej lokalizacji przedszkola.

3.2. Opis poszczególnych elementów zagospodarowania.
a) budynek Centrum – zawierający:
- trzykondygnacyjny segment gimnazjum o wymiarach rzutu 31,15 x 17,78 m
zawierający 8 sal lekcyjnych
- halę sportową o wymiarach rzutu 45,20 x 23,77 m i wysokości 10,92 m zawierający
płytę boiska o wymiarach 22,1 x 44,2 m oraz widownię stałą dla 205 widzów
(109 + 96),
- dwukondygnacyjny dwusegmentowy „łącznik” o wymiarach rzutu 23,05 x 24,06 m
zawierający funkcję zaplecza magazynowego, sanitarnego i szatniowego, hali
sportowej a także stołówkę z pełnym zapleczem kuchennym dla Szkoły
Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola.
Na tarasach tej części obiektu zlokalizowane będą agregaty wentylacyjne.
b) droga szkolna
Nowa droga szkolna biegnąca od ul. Kilińskiego wzdłuż wschodniej granicy terenu
inwestycji po ominięciu budynku hali sportowej przebiegnie wzdłuż północnego brzegu
starorzecza Nidy do parkingu. Z ulicy tej wykonany będzie wjazd na plac zlokalizowany
w rejonie wejścia głównego do Gimnazjum oraz bocznego Szkoły Podstawowej. Przy
placu zlokalizowane będą miejsca postojowe dla personelu szkoły. Droga ta o szerokości
4,5 m wykonana będzie z kostki betonowej na mocnej (ze względu na słabonośny grunt)
podbudowie.
c) tereny sportowe
Na tereny te składają się:
- boisko wielofunkcyjne piłka ręczna, dwa boiska do koszykówki, siatkówka i kort
tenisowy o wymiarach zewnętrznych 22,5 x 44,5 m wykonany będzie o nawierzchni
poliuretanowej na podłożu asfaltowym na podbudowie tłuczniowej. Boisko będzie
wyposażone w piłkochwyty chroniące elewacje szkoły;
- bieżnia prosta 60 m z dobiegami 4-rotorowa o nawierzchni na podbudowie jak boisko
wielofunkcyjne – nawierzchnia poliuretanowa;
- skocznia w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej.
d) mury oporowe i schody terenowe wystąpią w południowym rejonie inwestycji.
Wykonane będą z żelbetu i wykończone elementami z betonu architektonicznego
(prefabrykaty).
e) patio
Pomiędzy budynkiem Gimnazjum i Halą sportową a Szkołą Podstawową zaprojektowane
zostało zagłębione na 75 cm patio – forum szkolne.
f) zieleń – nowe, wysokie drzewa w formie szpaleru zostanie posadzona wzdłuż wschodniej
granicy działki. Na pozostałym terenie – niska zieleń ozdobna.

g) plac zabaw
Na północ od nowego wejścia do przedszkola zaprojektowano nowy, bogato wyposażony
plac zabaw w kształcie trapezu. Istniejący plac zabaw w północnym narożniku działki
będzie zlikwidowany.
3.3. Projektowane elementy uzbrojenia terenu.
a) Przyłącza kanalizacji sanitarnej z projektowanych budynków Centrum, do projektowanej
przepompowni ścieków, stąd odprowadzenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej;
b) Przyłącze kanalizacji deszczowej „obsługujące” odwodnienia projektowanych dróg i
parkingów, placów, patio oraz dachy obiektów Centrum, doprowadzające deszczówkę do
studni zabudowanej na istniejącym kolektorze z istniejącym wlotem do starorzecza rzeki
Nida. Deszczówka z miejsc postojowych wprowadzana będzie do odbiornika poprzez
system odolejania (separator ścieków).
c) Przyłącze wodociągowe
Zasilanie nowych obiektów Centrum odbędzie się z istniejącego przyłącza wody 90
PCV.
Wodociąg Φ100 zasilający hydranty zewnętrzne zlokalizowane przy drodze „szkolnej”
zasilany będzie z istniejącego wodociągu Φ100 znajdującego się w pobliżu
ul. Kilińskiego. Docelowo wodociąg ten będzie musiał być zamknięty w „pętlę”.
d) Przyłącze energetyczne.
Energia zasilająca nowe obiekty Centrum zostanie doprowadzona siecią kablową do
złącza kablowego do ściany projektowanego budynku – na planie zagospodarowania
zaznaczono proponowaną trasę prowadzenia kabla.
6. Zapewnienie dostaw mediów i warunki techniczne podłączenia.
4.1. Kanalizacja sanitarna i woda.
Zgodnie z warunkami technicznymi ZGK 703/5/14/2010 wydanymi przez Zakład
Gospodarki komunalnej w Wiślicy pismem z dnia 23.09.2010 r.
4.2. Kanalizacja deszczowa.
Pismo Gminy Wiślica znak RS 2226/7/3/2020 z 20.09.2010 r.
4.3. Energia elektryczna.
Warunki techniczne przyłączenia do sieci niskiego napięcia nr 746/10 wydane przez PGE
ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. – Rejonowy Zakład Energetyczny Busko Zdrój pismem
TU/JM/3864/2010 z 31.08.2010 r.
7. Bilans terenu.
Powierzchnia terenu w granicach opracowania
Powierzchnia zabudowy
w tym:
powierzchnia zabudowy istniejącej

14 699,0 m2
3 889,5 m2
1 705,0 m2

powierzchnia zabudowy projektowanej

Powierzchnia projektowanego dojazdu pożarowego
w tym:
powierzchnia projektowanej drogi pożarowej
powierzchnia projektowanego placu manewrowego
Powierzchnia projektowanego dojazdu do zeskoczni
Powierzchnia projektowanych stanowisk postojowych
Powierzchnia ciągów pieszych
w tym:
powierzchnia istniejących ciągów pieszych
powierzchnia projektowanych ciągów pieszych
Powierzchnia schodów terenowych
w tym:
powierzchnia istniejących schodów terenowych
powierzchnia projektowanych schodów terenowych
Powierzchnia projektowanych tarasów ziemnych
Powierzchnia projektowanych siedzisk tarasowych
Powierzchnia projektowanych tarasów ziemnych
Powierzchnia projektowanych murków terenowych
Powierzchnia projektowanego boiska wielofunkcyjnego
Powierzchnia projektowanej bieżni 4-torowej
Powierzchnia projektowanego rozbiegu do skoku w dal
Powierzchnia projektowanej zeskoczni
Powierzchnia projektowanej opaski wokół zeskoczni
Powierzchnia projektowanego placyku zabaw
Powierzchnia istniejącego koryta starorzecza
Powierzchnia projektowanej zieleni urządzonej

2 184,5 m2
1 866,1 m2
1 241,3 m2
624,8 m2
50,0 m2
142,5 m2
1 153,1 m2
109,7m2
1 043,4 m2
77,7 m2
48,7 m2
29,0 m2
316,5 m2
45,0 m2
316,5 m2
42,6 m2
968,0 m2
365,0 m2
34,5 m2
18,0 m2
14,6 m2
170,5 m2
150,0 m2
5 395,5 m2

8. Zgodność projektu z zapisami „Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/08
z dnia 27.02.2008 r.
9. W zakresie obsługi niepełnosprawnych.
Wszystkie pomieszczenia Gimnazjum oraz hali sportowej z zapleczem są dostępne dla osób
niepełnosprawnych i poruszających się na wózku inwalidzkim (pochylnie, dźwig). Obiekty
wyposażone są w sanitariaty dla niepełnosprawnych, otwory drzwiowe mają odpowiednią
szerokość.
10. Wpływ na środowisko naturalne.
Budowa „Centrum” nie wpłynie na zmianę środowiska naturalnego.
9. Charakterystyka warunków ochrony przeciwpożarowej.
9.1. Nowoprojektowany obiekt „Centrum”.
Projektowany obiekt stanowić będzie odrębną strefę pożarową.
Na obiekt ten składają się trzy segmenty:
- ozn. a – Gimnazjum,
- ozn. b – hala sportowa,
- ozn. c – łącznik komunikacyjny

- ozn. d – łącznik funkcjonalny – zaplecze szatniowo-sanitarne, stołówka

-

Powierzchnia budynku, wysokość i liczba kondygnacji.
Powierzchnia budynku - Pu = 3 091,0 m2
Wysokość - h – segm. a = 10,2 m (niski)
- segm. b = 10,6 m (niski)
- segm. c = 40 m (niski)
- segm. d = 6,7 m (niski)
Liczba kondygnacji - segm. a
- segm. b
- segm. c
- segm. d

-

3
1
1
2

-

Odległość od obiektów sąsiadujących
Obiekty centrum stanowią rozbudowę istniejącego budynku szkoły z zachowaniem
odległości i wymagań określonych jak dla oddzielnych stref pożarowych.

-

Parametry pożarowe
Materiały niebezpieczne pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych nie
będą występowały.

-

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.
Budynek zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi.

-

Kategoria zagrożenia ludzi:
Segment a – Gimnazjum ZL III
Segment b – hala sportowa - ZL I
Segment c – łącznik ZL III

-

Ilość występowania ludzi w obiekcie
Na całej kondygnacji parterowej przewiduje się maksymalnie:
Segment a - 30 osób
Segment b - 400 osób
Segment c - 20 osób
Segment d - 40 osób
Na I piętrze
Segment a - 120 osób
Segment d - 100 osób
Na II piętrze
Segment a - 120 osób
Budynek nie jest podpiwniczony
Największe pomieszczenie – sala sportowa (segm. b) - ~400 osób

-

Podział obiektu na strefy pożarowe
Cały budynek „Centrum” stanowi jedną strefę pożarową.

-

Klasa odporności pożarowej budynku

Budynek posiada klasę B odporności pożarowej
-

Klasa odporności ogniowej elementów budynku
główna konstrukcja nośna R 120
konstrukcja dachu
R 30
strop
REI 60
ściana zewnętrzna
EI 60
ściana wewnętrzna
EI 30
przekrycie dachu
RE 30
Wszystkie powyższe wymogi zostały spełnione. Elementy budynku będą odpowiadać
wymogom nierozprzestrzeniania ognia NRO. W strefach pożarowych ZL stosowanie do
wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu
termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.
Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i
wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych
lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

-

Warunki ewakuacji
Budynek posiada dwie klatki schodowe:
- w segm. a – Gimnazjum – średniowysokim, wydzielona klatka schodowa ewakuacyjna
– obudowa w klasie EI 60 zamknięta drzwiami w klasie EI 30 i
wyposażone w klapę oddymiającą
- w segm. d – gospodarcza do obsługi zaplecza kuchni, służąca jednocześnie jako klatka
schodowa awaryjna dla I piętra segm. c.
I piętro i parter segmentu c skomunikowane jest z istniejącą Szkołą
Podstawową. Połączenie to spełnia wymogi oddzielenia pożarowego
dwóch stref pożarowych.
Budynek o powierzchni rzutu 2 100,0 m2 posiada 8 bezpośrednich wyjść na otaczający
teren.
Długość przejść i dojść ewakuacyjnych nie przekracza wymogów określonych
przepisami, drzwi dwuskrzydłowe, rozwieralne a stanowiące również wyjście
ewakuacyjne posiadają szerokość skrzydła czynnego 1m. Drzwi do klatki schodowej,
charakterze ewakuacyjnym posiadają szerokość czynną 1,50 m i otwierają się w kierunku
ewakuacji. Na parterze budynku Gimnazjum (segm. a) droga ewakuacyjna przejścia
pomiędzy klatką schodową a wyjściem na zewnątrz budynku spełnia wymogi ochrony
ppoż. – ściany EI 60, otwory drzwiowe EI 30.
Droga ewakuacyjna oznakowana zostanie zgodnie z PN 92/IV/1256/02 pt. „Znaki
bezpieczeństwa. Ewakuacja”.
W obiekcie zastosowane będzie oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe.

-

Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych
Przewody wentylacji grawitacyjnej wykonane są z bloczków ceramicznych z cegły, a
przewody do stałych pionów wentylacyjnych przewodami giętkimi typu Spiro.

-

Sposób zabezpieczenia instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowa wg
opracowania:
- branży elektrycznej;

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu zainstalowany będzie w rejonie głównego wejścia
do budynku
-

-

-

Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie:
 3 hydranty Φ 25 w szafkach hydrantowych po 1 na każdej kondygnacji – w segm. a –
– Gimnazjum
 po 2 hydranty Φ 25 w szafkach hydrantowych po 2 w pozostałych segmentach;
 na terenie zagospodarowania zaprojektowano 3 hydranty terenowe – jeden w rejonie
istniejącego przy północnej ścianie zaplecza sali gimnastycznej, 1 w rejonie hali
sportowej oraz 1 w rejonie segmentu a – Gimnazjum.
Wyposażenie w gaśnice
W każdej części budynku na parterze i piętrze, przy drogach ewakuacyjnych zabudowane
będą gaśnice proszkowe 6 kg z proszkiem typu ABC zawieszone na wieszakach – wg
zasady, iż jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm³) zawartego w
gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej ZL
(szczegóły zostaną doprecyzowane w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”).
Drogi pożarowe
W chwili obecnej, a szczególnie po planowanej rozbudowie Centrum, kiedy zniknie
dotychczasowy dojazd do Szkoły Podstawowej przez prywatną działkę kompleks nie
będzie miał żadnej drogi pożarowej, tym samym, występuje potrzeba zaprojektowania
drogi pożarowej dla całego zespołu Centrum (łącznie z istniejącą Szkołą Podstawową)
zgodną z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24lipca
2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
Zgodnie z § 12.1 – drogo pożarowe w/w Rozporządzenia w projekcie Zagospodarowania
terenu inwestycji przewidziano nową drogą „szkolną” szerokości 4,5 ÷ 5,0 m prowadzącą
od ul. Kilińskiego wzdłuż wschodniej granicy terenu inwestycji „okrężnie” mijającą
segm. d (łącznik), segm. b (halę sportową) i południową elewację segm. a (Gimnazjum)
do parkingu przy ul. Podwale.
Droga ta biegnie w odległości 5÷15 m od elewacji obiektów.
W rejonie wejścia do gimnazjum od ul. Szkolnej zaprojektowano wjazd zakończony
dużym 20 x 21,5 m placem obsługującym przeciwpożarowo południową część szkoły
Podstawowej.
Dodatkowo, w rejonie północnej ściany istniejącej sali gimnastycznej zaprojektowano
wjazd od ul. Kilińskiego z krótkim (płytkim) placykiem umożliwiającym dojazd do
obiektu na odległość ok. 15,0 m od elewacji.

9.2. Zespół 2 kotłowni olejowych i 2 pomieszczeń na paliwo (olej opałowy) znajdujący się w
istn. Szkole Podstawowej.
W chwili obecnej w podziemiach budynku Szkoły podstawowej znajduje się kotłownia
olejowa o mocy 362 kW wraz z pomieszczeniem na olej opałowy dla 4,40 m3 oleju.
Dla obsługi nowoprojektowanych obiektów Centrum na potrzeby kotłowni zaadaptowano
dodatkowe pomieszczenia na kotłownię o mocy 2 x 210 kW oraz pomieszczenie na olej
opałowy dla 8 x 750 dm3 oleju.
Pomieszczenia kotłowni wydzielone zostaną ścianami w klasie EI60, stropem REI60 oraz
zostaną zamknięte drzwiami EI30. Pomieszczenia magazynów oleju opałowego będą
wydzielone przy pomocy ścian w klasie EI120, stropów REI120 oraz zostaną zamknięte
drzwiami w klasie EI60.

III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – branża architektoniczna.
A. Nowe obiekty „Centrum”.
1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu.
Nowy obiekt „Centrum” składa się z trzech zespołów funkcjonalnych:
ozn. a – budynek Gimnazjum
ozn. b – Hala sportowa
ozn. c – segment komunikacyjny
ozn. d – budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego hali, siłowni, stołówki szkolnej z kuchnią,
magazynem sali pom. trenerów i pom. personelu przedszkola.
Budynek Gimnazjum (ozn. a) dla 160-180 uczniów zastąpi rozproszone w mieście funkcje i
stanowić będzie niezależny, całkowicie autonomiczny obiekt z pełnym programem
Gimnazjum.
Są to:
- 8 sal klasowych, w tym 4 pracownie z zapleczami,
- biblioteka i świetlica,
- zespół personelu szkoły – gabinet dyrektora, sekretariat, pokój nauczycielski,
administracja szkoły i archiwum,
- zespoły sanitariatów dla uczniów i personelu,
- portiernia, szatnie.
Budynek Hali sportowej (ozn. b) zawiera:
- płytę boiska o wymiarach 44,20 x 22,94 (brutto) dla piłki ręcznej, koszykówki, tenisa
ziemnego i siatkówki,
- trybuny na 314 miejsc, z czego 109 miejsc stałych i 205 miejsc w części rozsuwanej
trybun.
Segment c – zawiera poza funkcją komunikacyjną gabinet lekarza szkolnego.
Budynek ozn. d - zawiera następujące funkcje:
- dwie szatnie dla sportowców z zapleczem sanitarnym,
- magazyn sprzętu sportowego hali,
- siłownia, pomieszczenie trenera z zapleczem sanitarnym,
- pomieszczenia personelu przedszkola,
- stołówka szkolna na ok. 80 miejsc,
- kuchnia z pełnym zapleczem. Na tarasie zlokalizowane będą agregaty wentylacyjne.
- komunikacja pionowa – klatka schodowa z dźwigiem towarowym
2. Forma architektoniczna i układ funkcjonalny obiektu.
Projektowany obiekt „Centrum” stanowi zwarty, jednorodny w formie zespół przylegający
do południowego narożnika istniejącego budynku Szkoły Podstawowej.
Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, bryła obiektu „piętrzy się” w kierunku centrum
Wiślicy. Najwyższym obiektem jest budynek gimnazjum, od którego „schodkowo” dachy
schodzą do poziomu Szkoły Podstawowej.
Mimo różnych funkcji poszczególnych segmentów (co oczywiście ma wpływ na ich formę)
całość powiązana jest ze sobą detalem, użytym materiałem ścian i przekrycia (blacha
tytanowo-cynkowa) itp.
Segmenty a, b, d powiązane są komunikacyjnym segmentem c, skąd jest bezpośrednie
wyjście na wewnętrzny dziedziniec – forum szkolne.

Obsługa niepełnosprawnych.
Główne funkcje „Centrum” – cały budynek gimnazjum, hala sportowa, całe zaplecze hali,
siłownia, forum szkolne jest dostępne dla osoby na wózku inwalidzkim. Ułatwiają to:
dostępność bezprzeszkodowa wejść do budynków, winda w budynku gimnazjum,
powiązanie poszczególnych funkcji komunikacją nie posiadającą progów architektonicznych,
szerokości drzwi, sanitariaty dla osób niepełnosprawnych.
3. Parametry techniczne.
Gimnazjum (segm. a)
- Powierzchnia zabudowy
- Powierzchnia całkowita
- Powierzchnia użytkowa (netto)
- Kubatura

Pz = 481.0 m²
Pc = 1530.0 m²
Pu = 1248.0 m²
V = 6314.0 m³

Hala sportowa (segm. b)
- Powierzchnia zabudowy
- Powierzchnia całkowita
- Powierzchnia użytkowa (netto)
- Kubatura

Pz = 1068.0 m²
Pc = 1068.0 m²
Pu = 999.9 m²
V = 10 397.0 m³

Komunikacja (segm. C)
-

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia całkowita
Powierzchnia użytkowa (netto)
Kubatura

Pz = 226.0 m²
Pc = 226.0 m²
Pu = 187.6 m²
V = 960.0 m³

Łącznik (segm. d)
-

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia całkowita
Powierzchnia użytkowa (netto)
Kubatura

Pz = 409.5 m²
Pc = 782.0 m²
Pu = 671.6 m²
V = 2868.0 m³

Całość nowych obiektów Centrum:
-

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia całkowita
Powierzchnia użytkowa (netto)
Kubatura

Pz = 2184.5 m²
Pc = 3606.0 m²
Pu = 3107.0 m²
V = 20539.0 m³

4. Układy konstrukcyjne i elementy budowlane.
4.1.Segment a – Gimnazjum
- fundamenty – w postaci ław żelbetowych posadowionych na palach betonowych
przemieszczeniowych SPP400,
- ściany fundamentowe – żelbetowe,
- ściany zewnętrzne - Porotherm 25 P+W + ocieplenie ze styropianu i wełny mineralnej
15 cm + wyprawy zewnętrzne ściany wzmocnione rdzeniami żelbetowymi,
- ściany wewnętrzne – cegła pełna 12 i 25 cm, cegła dziurawka,
- stropy – żelbetowe typu Filigran, fragmenty wylewane grubości 50.0 cm,
- szyb windy – żelbetowy, monolityczny grubości 18.0 cm,

-

schody – żelbetowe, wylewane na miejscu,
wieńce, belki i podciągi – żelbetowe, wylewane na miejscu,
nadproża – wylewane na miejscu, prefabrykaty typu L, prefabrykaty Porotherm,
dach – więźba drewniana, dach kryty blachą tytanowo-cynkową- patynowaną
RHEINZINK.

4.2.Segment b – hala sportowa
- fundamenty – ława fundamentowa i stopy obwodowo posadowione na palach SPP 400
oraz żelbetowa płyta grubości 20.0 cm na całej powierzchni Hali posadowionej na siatce
pali żelbetowych SPP 400,
- ściany Hali – ściany osłonowe (północna i południowa) – Porotherm,
ściany szczytowe – cegła pełna
konstrukcja podpierająca dźwigary z drewna klejonego – słupy żelbetowe,
- konstrukcja dachu Hali – dźwigary z drewna klejonego przekryte płytą OSB na płatwiach
drewnianych i łatach. Wierzchnia warstwa krycia – blacha tytan-cynk patynowana
RHEINZINK na podwójny rąbek stojący.
4.3.Segment c – łącznik komunikacyjny
- fundamenty – ławy żelbetowe na palach,
- ściany – murowane z bloczków Porotherm grubości 25.0 cm z zastosowaniem rdzeni
żelbetowych,
- stropodach – strop żelbetowy (Filigran)
4.4.Segment d – łącznik – zaplecze szatniowo-sanitarne
- fundamenty – ławy żelbetowe na palach,
- ściany – murowane z bloczków Porotherm grubości 25.0 cm wzmocnione rdzeniami
żelbetowymi,
- ściany wewnętrzne – murowane z cegły 25 i 12 cm + cegła dziurawka,
- stropy – gęstożebrowy typy PECTOR,
- stropodach – gestożebrowy typu PECTOR,
- szyb dźwigu towarowego – żelbetowy wylewany grubości 12 cm
- schody – żelbetowe, wylewane na miejscu.

5. Projektowane instalacje.
Cały obiekt (wszystkie segmenty) będzie wyposażony w następujące instalacje:
- wodna – z sieci miejskiej poprzez istniejącą Szkołę Podstawową, gdzie zainstalowany
będzie nowy licznik wody na wymienionym głównym przewodzie zasilającym
od zaworu zewnętrznego do licznika wody;
- ciepła woda użytkowa – z nowoprojektowanej kotłowni olejowej zlokalizowanej w
Szkole Podstawowej (drugiej); kotłownia istniejąca pozostaje
bez zmian dla obsługi istn. Szkoły Podstawowej;
- kanalizacja sanitarna – z odprowadzeniem ścieków do przepompowni ścieków skąd
przepompowane będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej;
- kanalizacja deszczowa – wody opadowe z dachów obiektów oraz z otaczających
elementów zagospodarowania – place, patio, parkingi itp.
odprowadzane będą poprzez projektowany separator i istniejący
wylot do pobliskiego zbiornika wody (starorzecze Nidy);
- elektryczna – zasilanie z nowoprojektowanego przyłącza. W budynku Gimnazjum
zlokalizowane zostało złącze kablowe i rozdzielnia główna energetyczna.
Stąd energia będzie rozprowadzana do pozostałych segmentów.

-

-

centralne ogrzewanie – z nowoprojektowanej kotłowni olejowej zlokalizowanej
w istniejącej Szkole Podstawowej;
słaboprądowej – telefony, komputery przyłączone do istniejącej instalacji Szkoły
Podstawowej;
wentylacja mechaniczna:
- w budynku gimnazjum – elementy wentylacji mechanicznej wyciągowej,
- w hali sportowej – wentylacja nawiewno-wywiewna,
- w łączniku „c” - tylko grawitacja,
- w łączniku „d” – elementy wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i
wyciągowy,
wentylacja grawitacyjna – występuje we wszystkich obiektach

6. Elementy izolacyjne
6.1.Hydroizolacje
-

-

-

izolacje przeciwwodne fundamentów i ścian fundamentowych
* pozioma – 1x folia PE grubości 0.3 mm
* pionowa – dwupowłokowa z bitumicznej powłoki emulsyjnej i wysokoplastycznej
masy uszczelniającej,
izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa posadzek na gruncie
- papa termozgrzewalna na chudym betonie pod płytą,
izolacje przeciwwilgociowe pod wylewki cementowe – 1x folia izolacyjna PE
izolacje ścian zewnętrznych „obsypanych”
izolacje przeciwwilgociowe pomieszczeń tzw. „mokrych”
* izolacja pozioma (wyprowadzona 20 cm nad posadzka) – systemowa mineralna
powłoka izolacyjna na warstwie spadkowej podłóg w pomieszczeniach z
natryskami,
* pionowa 2x natynkowa, systemowa płynna folia izolacyjna w strefach ścian
murowanych narażonych na zawilgocenie w pomieszczeniach z natryskami,
* pionowa – 1x natynkowa, systemowa płynna folia izolacyjna j.w. na ścianach z
umywalkami i zlewozmywakami w strefach narażonych na zachlapanie.
przekrycie dachów – blacha tytanowo-cynkowa

6.2.Paroizolacja
Zastosowano folie paroizolacyjne pod warstwy ocieplające.
6.3.Termoizolacja
* styropian ekstrudowany grubości 10 cm jako ocieplenie zewnętrznych ścian
mających styk z gruntem,
* styropian samogasnący FS grubości 15 cm jako izolacja zewnętrznych ścian
budynku,
* styropian FS30 grubości 5.0 cm jako ocieplenie posadzek piwnic,
* wełna mineralna grubości 30 cm jako ocieplenie stropodachów wentylowanych i
niewentylowanych
* wełna mineralna grubości 15.0 cm jako izolacja zewnętrznych ścian w miejscu
okładzin drewnianych.
6.4.Impregnacje
Drewno budowlane więźby dachowej i innych elementów drewnianych konstrukcji z drewna
litego należy zabezpieczyć impregnacją przed ogniem, wilgocią, korozją biologiczną,
owadami itp. np. preparatem FOBOS4.

7. Technologie.
-

Technologia kotłowni olejowej – patrz cz. instalacyjna

-

Technologia wentylacji mechanicznej – patrz cz. instalacyjna

8. Elementy wykończeniowe wewnętrzne
8.1.Posadzki
- posadzka cementowa w magazynach,
- płytki gres w pomieszczeniach kotłowni, warsztatów,
- rulonowe PCV heterogeniczne na wylewce samopoziomującej w pomieszczeniach
klasowych, administracyjnych itp.,
- dywanowe na wylewce samopoziomującej w pomieszczeniach przedszkolnych,
gabinetach itp.,
- płytki gres w pomieszczeniach technicznych i komunikacyjnych, kuchennych,
sanitariatach itp.,
- podłoga sportowa na podwójnych legarach w drewna litego.
8.2.Ściany
- tynki wewnętrzne cementowo-wapienne IV kategorii pod powłoki malarskie
8.3.Sufity
* tynki cementowo-wapienne grubości 1.0 cm IV kategorii,
* sufity podwieszone – typu Armstrong w części pomieszczeń specjalne – do pomieszczeń
mokrych w sanitariatach
8.4.Ślusarka i stolarka otworowa
- Drzwi stalowe lub aluminiowe wewnątrz lokalowe do natrysków zbiorowych przy
szatniach grupowych
- Drzwi drewniane o konstrukcji z płyt wiórowych otworowych, okleinowanych okleiną
CPL osadzone w ościeżnicach stalowych kątowych jako stolarka pozostałych otworów
drzwiowych
- Drzwi j.w. o podwyższonej izolacji akustycznej, wzmocnione 3 zawiasami o
ościeżnicach drewnianych, regulowanych - do pomieszczeń klasowych
8.5.Okładziny ścienne.
- ceramiczne do wys. 2,10 m w sanitariatach i pom. kuchennych
- ceramiczne na pełną wysokość w strefach natrysku
- cokoły posadzkowe do wysokości 10 cm od posadzki wykonane z materiałów
posadzkowych + okładziny dźwiękochłonne na ścianach sali sportowej
8.6.Powłoki malarskie
- powłoki malarskie, zmywalne dla nieokładzinowych ścian komunikacji poziomej
- na korytarzach i w hallach – na ścianach zastosować należy tapetę szklaną, malowaną
- powłoki malarskie wodoodporne na ścianach i sufitach pomieszczeń mokrych z
natryskami
- powłoki emulsyjne ogólnego stosowania dla ścian i sufitów pozostałych
- powłoki olejne dla kotłowni, warsztatu, archiwum i pom. pomocniczych.

B. Elementy przebudowy w istniejącej Szkole Podstawowej.
1. Zakres przebudowy obiektu.
Istniejąca Szkoła Podstawowa będzie przebudowywana w następującym zakresie (w
zespołach):
a) przebudowa dwóch pomieszczeń klasowych i szatni na parterze budynku na Przedszkole
dwuoddziałowe;
b) przebudowa istniejących pomieszczeń znajdujących się po prawej stronie od wejścia
(pom. przedszkola, świetlico-stołówka, kuchnia szkolna) na funkcje;
c) przebudowa pomieszczenia piwnicznego przylegającego do istn. kotłowni olejowej na
drugą niezależną kotłownię dla obsługi i nowych obiektów Centrum;
d) przebudowa istn. pomieszczenia piwnicznego na skład paliwa dla nowej kotłowni;
e) przebudowa pozostałych istniejących pomieszczeń piwnicznych;
f) ocieplenie i kolorystyka budynku istniejącej szkoły Podstawowej.
2. Opis poszczególnych zespołów.
Ad a)
Istniejące pomieszczenia (ozn. nr 13, 14, 15 i 16 na schemacie układu pomieszczeń)
Sala pom. nr 16 obecnie pełniącego funkcje sali przedszkolnej po przebudowie przeznaczona
będzie na funkcje klasy szkolnej. Z prac adaptacyjnych przewiduje się jedynie wytłumienie
ściany południowej poprzez zabudowę warstwy wełny mineralnej 5,0 cm na ruszcie metalowym
systemowym osłoniętej 2 x płyta G-K.
Z pom. nr 14 (dotychczasowej świetlicy) wydzielona zostanie podwójna szatnia szkolna.
W miejscu po b. kuchni i pozostałej części świetlicy powstanie duża, ponad 76,0 m2 świetlica
Szkoły Podstawowej. Funkcja pom. nr 13 – opiekuna świetlicy pozostanie bez zmiany.
Przewiduje się pozostawienie istn. wejścia schodami ozn. nr 15 na zewnątrz z Sali świetlicy.
Roboty adaptacyjne to wykonanie dużego otworu pomiędzy b. świetlicą i b. kuchnię. W otworze
o rozpiętości 4,0 m zabudowane zostaną 3[240. Wykonana zostanie także lekka ścianka
oddzielająca projektowaną szatnię od świetlicy.
Ścianka wykonana będzie z podwójnych płyt G-K na ruszcie 100 m z wypełnieniem wełną
mineralną. Proponuje się także wykonanie 3 wąskich okien w ścianie południowo-wschodniej,
naprzeciwko zaprojektowanej z siatki stalowej i ścianki wejściowej do szatni – patrz rys. nr 13.
Ad b)
Przedszkole.
W południowej części Szkoły Podstawowej w miejscu dwóch sal klasowych 26 i 27
zaprojektowane zostały dwie sale przedszkolne dla 20÷25 dzieci z zapleczem sanitarnym, po 2
kabinki WC i brodzik natryskowy. W części wejściowej zaprojektowano wnęki na przechowanie
leżaków. Poza wykonaniem nowych ścianek adaptacja pomieszczeń szkolnych na przedszkole
wymagać będzie zmniejszenia wysokości (podniesienie poziomu parapetu w dwóch oknach).
Salka ozn. 25 będąca dotychczas szatnią szkolną pełnić będzie funkcje szatni oraz wejścia do
Przedszkola. To będzie wymagało wykonania w miejscu dotychczasowego okna ściany
północnej otworu drzwiowego oraz wiatrołapu.
Pozostałe pomieszczenia Przedszkola tj. pokój personelu, WC personelu, pom. przepierek
zaprojektowano na parterze nowo projektowanego budynku „Centrum” w przewiązce
funkcjonalnej. Zgodnie z ustaleniami z dyrekcją Szkoły Podstawowej i Inwestorem pozostałe
funkcje obsługi Przedszkola znajdować się będą na terenie obydwu szkół. Dotyczy to pom.
sprzątaczek, lekarza, pom. gospodarczych. Dyrektor Szkoły Podstawowej pełnić będzie, jak
dotychczas, funkcję dyrektora Przedszkola.

Ad c)
Kotłownia olejowa.
Pomieszczenie ozn. nr 4 na schemacie układu pomieszczeń będącym dotychczas piwnicą,
przeznaczone zostało na kotłownię olejową dla obsługi nowych obiektów „Centrum” (patrz
część instalacyjno-technologiczna). Wejście do kotłowni, jak dotychczas z bocznej klatki
schodowej szkoły. Obydwie kotłownie – istniejąca i projektowana będą połączone przejściem.
Do usuwania spalin z nowej kotłowni odprowadzane będą za pomocą nowych przewodów ze
stali nierdzewnej przechodzących przez sanitariaty uczniów na parterze i piętrze szkoły.
Ad d)
Pomieszczenie ozn. nr 7 na schemacie piwnic będącą dotychczas piwnicą przeznaczone będzie
na magazyn oleju opałowego dla nowej kotłowni. Wejście – jak dotychczas bezpośrednio z
zewnątrz. Prace adaptacyjne wymagają wykonania przewodu wentylacyjnego ze stali
nierdzewnej 30 wyprowadzonego na dach poprzez pom. opiekuna świetlicy.
Ad e)
Pozostałe pomieszczenia piwnic Szkoły Podstawowej ozn. nr 2, 6 i 7 po wyczyszczeniu i
odświeżeniu przeznaczone będą na magazyny szkolne. Wejścia jak dotychczas schodami
zewnętrznymi od strony południowej.
Ad f)
Termomodernizacja i kolorystyka istniejącego budynku Szkoły Podstawowej
1) Podstawa opracowania dokumentacji:
- Opracowanie „Analiza techniczno-ekonomiczna termomodernizacji budynku Szkoły
Podstawowej w Wiślicy.” wykonane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
PRO.EDUCATIO z Kielc w listopadzie 2005,
- Inwentaryzacja do celów projektowych.
2) Charakterystyka obiektu:
Przedmiotowy budynek wykonano w technologii tradycyjnej jako dwukondygnacyjny z
częściowym podpiwniczeniem. Budynek pełni funkcję Szkoły Podstawowej i posiada także
niewielką część mieszkalną – aktualnie sprywatyzowaną. Sala gimnastyczna 10.07m x 17.59 m
= 177.1 m² o wysokości 6.22-6.77 m od strony pn.-zach. oświetlona luksferami.
Wejście do budynku od strony północno-zachodniej.
Ściany budynku z cegły kratówki grubości (z tynkiem) – 42 cm.
Stropodach pełny, wentylowany na płytach żerańskich.
W piwnicy podłoga na gruncie.
Stolarka okienna w przeważającej części PCV – stan dobry.
Źródłem ciepła dla instalacji c.o. jest własna kotłownia; ogrzewanie wodne pompowe. System
wentylacji grawitacyjnej.
3) Dane do obliczeń ogrzewania i ocieplenia:
- Przewidywana liczba osób w budynku ~300,
- Powierzchnia ogrzewana budynku (m²) 2880 m²
- Kubatura ogrzewana budynku (m³) V = 15868 m³
- Strefa klimatyczna III
4) Zalecenia dotyczące docieplenia budynku (wg w/w opracowania). Zaleca się docieplenie
ścian zewnętrznych budynku warstwą styropianu odmiany FS-15 o maksymalnym wsp.
przewodzenia ciepła λ=0.042W/(mK). Grubość warstwy styropianu należy przyjać 15 cm.
Pozwoli to na obniżenie współczynnika przenikania ścian zewnętrznych do ok. U=0.26W(m²K).
Zaleca się także docieplenie stropodachu (od strony zewnętrznej) warstwa styropianu odmiany

75-15 grubości 20 cm, co pozwoli na zwiększenie współczynnika ciepła do ok. U=0.27W(m²K)
co pozwoli na znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w standardowym sezonie
grzewczym.
5) Do realizacji:
Termomodernizację należy wykonać jednym z funkcjonujących na rysunku systemem
termomodernizacji metodą lekką mokrą wg jednolitego systemu izolacji cieplnej z
wyprowadzeniami tynkarskimi przy użyciu jako materiału izolacyjnego styropianu (FS – 15) –
15 cm. Przy tej wysokości budynku możliwe jest zastosowanie styropianu NRO.
Stropodachy należy ocieplić warstwami styropapy grubości 20.0 cm gdzie istniejąca warstwa
izolacji dachu (papa termoizolacyjna) pełnić będzie funkcję paraizolacji. Warstwa wierzchnia
przekrycia to papa termozgrzewalna. Obróbka blacharska w tym rury spustowe i rynny.
Odgrom - do odtworzenia.
Kolorystyka – jak istniejąca.

C. Elementy zagospodarowania terenu.
1. Lokalizacja głównych elementów zagospodarowania
a) boisko wielofunkcyjne – po północnej stronie Szkoły Podstawowej w rejonie
ul. Kilińskiego
b) bieżnia prosta 60 m + rozbieg czterotorowa – jak wyżej
c) skocznia w dal – jak wyżej
d) plac zabaw w nowym miejscu w rejonie wejścia do projektowanego Przedszkola
e) forum szkolne – pomiędzy istn. Szkołą Podstawową a halą sportową
f) plac wejściowy do Gimnazjum, parkingi - znajdować się będą po zachodniej stronie od
budynku Gimnazjum
g) droga dojazdowo-pożarowa - poprowadzona okrężnie wzdłuż wschodniej i południowej
granicy działki inwestycji
h) ciągi piesze stanowią dojścia piesze do różnych elementów zagospodarowania na terenie
inwestycji
i) ogrodzenie terenu inwestycji – generalnie po granicy własności z wyjątkiem fragmentów
na południu działki
2. Opis poszczególnych elementów zagospodarowania.
Ad a)
Boisko wielofunkcyjne
Zaprojektowane z nawierzchni poliuretanowej gr. 14 mm na asfalcie grub. 7 cm ułożonym na
podbudowie tłuczniowej. Podbudowa będzie zdrenowana. Wyiar boiska brutto 22,5 x 44,5 m =
1 001,25 m2.
Boisko w kolorze czerwonym będzie miało wymalowane linie dla dyscyplin takich jak:
- piłka ręczna,
- dwa boiska do koszykówki, siatkówki i kort tenisowy
Boisko będzie wyposażone w piłkochwyty wysokości 4 i 6 m chroniące budynek Szkoły
Podstawowej oraz elementy wyposażenia.

Ad b)
Bieżnia
Bieżnia prosta 60 m + dobieg – czterotorowa.
Bieżnia wraz z dobiegiem ma długość 72,0 m i szer. 5,13 m. Zaprojektowana o nawierzchni
poliuretanowej na podbudowie asfaltowej 7 cm i podbudowa z tłucznia.
Bieżnia koloru czerwonego, linie białe.
Powierzchnia bieżni P = 369,36 m2
Ad c)
Plac zabaw.
Ponieważ istniejący plac zabaw znajduje się dokładnie w miejscu istniejących fundamentów
średniowiecznego kościółka św. Marcina, a jednocześnie Przedszkole zostało zaprojektowane w
nowym , odległym miejscu, postanowiono zmienić jego lokalizację – w rejon wejścia do
Przedszkola.
Plac zabaw w kształcie trapezu o pow. 170.5 m² będzie ogrodzony i wyposażony w urządzenia
zabawowe.
Ad e)
Forum szkolne
Plac forum szkolne jest to pole o pow. 350 m2 zagłębiony o 75,0 c w stosunku do otaczającego
terenu.
Posadzka „forum” znajduje się na poziomie wejścia do hali sportowej. Zejście do poziomu
posadzki wykonano w postaci stopni o wymiarach 15 x 35 i 37,5 x 70 umożliwiające
traktowanie ich jako siedzisko.
Nawierzchni posadzki to ułożone na żwirze płyty 40 x 40 x 4 cm z „ukrytym” systemem
odwodnienia.
Ad f)
Plac wejściowy i parkingi
Zaprojektowano stromy wjazd (rzędu 5%) z drogo dojazdowej na poziom placu wejściowego.
Wjazd ten jest zakończony dużym 22,5 x 20,0 m placem, którego parametry pozwalają na
zawrócenie bojowego wozu Straży Pożarnej – patrz cz. drogowa.
Po obu stronach wjazdu zaprojektowano łącznie 10 MP + miejsce dla osoby niepełnosprawnej.
Nawierzchnia drogi dojazdowej i parkingów – kostka betonowa.
Ad g)
Droga dojazdowo-pożarowa
Zaprojektowana jako jezdnia szerokości 4,0 m wykonana o nawierzchni z kostki betonowej na
podbudowie z tłucznia - patrz cz. drogowa.
Ad h)
Ciągi piesze
Zaprojektowane z kostki betonowej na podbudowie z podsypki piaskowej i tłucznia – patrz cz.
drogowa
Ad i)
Ogrodzenie

Systemowe wysokości 160cm z paneli na stopach prefabrykowanych z podwalinami
prefabrykowanymi.
Ogrodzenie od ul. Kilińskiego – do zachowania.
Ad j)
Zieleń, mała architektura.
Zgodnie z inwentaryzacją dendrologiczną i wnioskiem o zgodę na wycinkę drzew, z istniejących
drzew do zachowania pozostanie szpaler przy ul. Kilińskiego oraz w północnej części
wschodniej granicy działki. Pozostała zieleń z powodu stanu zdrowotnego drzew zagrożenia jak
i kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu musi być usunięta.
Projekt przewiduje obsadzenie terenu drzewami niskimi ozdobnymi, z wyjątkiem wschodniej
granicy terenu inwestycji. Istotnym elementem zieleni działki jest piękny klon znajdujący się po
północnej stronie Szkoły Podstawowej. Elementy małej architektury to murki oporowe, schody
terenowe, ławki, kosze – patrz plansza zagospodarowania terenu.
D. Zagadnienia BHP i Ergonomii.
Przy rozpracowywaniu zagadnień BHP uwzględniono wymagania ujęte w „Ogólnych
wytycznych dla rzeczoznawców ds. BHP w zakresie opiniowania projektów
nowobudowanych lub przebudowywanych” stanowiących załącznik do pisma NOT
Katowice z dnia 13.09.2000 r.
E. Ustalenia ogólne.
Atestacja materiałów i urządzeń.
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do realizacji inwestycji muszą posiadać świadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,
a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych
dokumentów.
Obowiązki Wykonawcy.
Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać ściśle wg „Warunków
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz obowiązujących
Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej
odpowiednie uprawnienia budowlane.
Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki
materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową
wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.
Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi
sprawdzić ich wymiary na budowie. Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji
i specyfikacji muszą zostać uzgodnione przez Gł. Projektanta.

Opracował:

arch. Jacek Mazurkiewicz

