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OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego „Centrum Edukacyjno-dydaktyczno- 
-rekreacyjno-sportowego w Wiślicy” – ARCHITEKTURA 

- Etap III   2014 
 
 
Inwestor: Gmina Wiślica  
                 28-160 Wiślica ul. Okopowa 8. 
 
 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1. Podstawa opracowania 

- Umowa Nr RS.02.2014 z dnia 04.03.2014 roku. 
- Projekt Budowlany wykonany przez firmę B.P.A i U.I. Comtarex w październiku 2010r. 

zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe Busko Zdrój decyzją 561/10 na które zostało 
wydane pozwolenie na budowę z dnia 13.12.2014 

- Projekty Wykonawczy wszystkich branż wykonane przez firmę B.P.A i U.I. Comtarex w 
październiku 2010r. 

- Ustalenia z Inwestorem 
- Rozporządzenie Ministerstwa Sportu i Turystyki "Zasady realizacji "Inwestycji 

terenowych ze środków FRKF" Zasady dotyczące planowania, wydatkowania oraz 
rozliczania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczonych na 
dofinansowanie przebudowy, remontów i inwestycji obiektów sportowych realizowanych 
w ramach Wojewódzkich Wieloletnich Programów Rozwoju Bazy Sportowej- EDYCJA 
2014- Warszawa dnia 22 stycznia 2014 . 

 

2. Przedmiot inwestycji, cel i zakres opracowania. 

Przedmiotem III Etapu Inwestycji jest rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej o: 
- budynek Hali Sportowej o płycie boiska 22,94 x 44,20 i trybunach mobilnych dla 158 
widzów  
- łącznik łączący w/w Halę Sportową ze wschodnim skrzydłem Szkoły Podstawowej – 
budynek dwukondygnacyjny zawierający zaplecze szatniowo-sanitarne hali, magazyn 
sprzętu sportowego oraz 5 sal ćwiczeń – siłownie, aerobik, zapasy, tenis stołowy itp. funkcje 
sportowo rekreacyjne. 
 - rozbudowa istniejącej kotłowni olejowej o nowy zespół dwóch kotłów przeznaczonych dla 
zasilania noworealizowanych obiektów kubaturowych oraz magazyn oleju opałowego. 
- droga dojazdowa łącząca ul. Kilińskiego z ul. Podwale poprzez teren Szkoły Podstawowej 
wraz z parkingiem. 
- infrastruktura techniczna niezbędna do funkcjonowania obiektów III Etapu realizacji  
tj. – wodociągu, - kanalizacji sanitarnej i deszczowej, - nowej linii kablowej zasilania 
energetycznego wraz z oświetleniem terenu, oraz elementy małej architektury i zieleni.. 
Celem opracowania było wykonanie aktualizacji dokumentacji wykonawczej z 2010r. 
wydzielonego III Etapu w zakresie niezbędnym do sporządzenia dokumentacji  przetargowej, 
wyboru wykonawcy, a także zrealizowania odbioru i przekazanie do użytku obiektu. 
Opracowanie objęło swym zakresem poza dokumentacją – przedmiary robót, kosztorysy 
inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR). 
 
Wszystkie wyżej wymienione elementy inwestycji są niezbędne do wybudowania i 
eksploatacji Hali Sportowej Centrum w Wiślicy. 
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WYCIĄG Z OPISU TECHNICZNEGO DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
Z 2010r. 

 
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 RS-
7331/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. 
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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 
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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 
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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. 
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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. 
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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. 
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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     14 699,0 m2 

Powierzchnia zabudowy        3 889,5 m2 

w tym: 
powierzchnia zabudowy istniejącej       1 705,0 m2 

powierzchnia zabudowy projektowanej      2 184,5 m2 

Powierzchnia projektowanego dojazdu pożarowego    1 866,1 m2 

w tym: 
powierzchnia projektowanej drogi pożarowej     1 241,3 m2 

powierzchnia projektowanego placu manewrowego    624,8 m2 

Powierzchnia projektowanego dojazdu do zeskoczni    50,0 m2 

Powierzchnia projektowanych stanowisk postojowych    142,5 m2 

Powierzchnia ciągów pieszych       1 153,1 m2 

w tym: 
powierzchnia istniejących ciągów pieszych      109,7m2 

powierzchnia projektowanych ciągów pieszych     1 043,4 m2 

Powierzchnia schodów terenowych       77,7 m2 

w tym: 
powierzchnia istniejących schodów terenowych     48,7 m2 

powierzchnia projektowanych schodów terenowych    29,0 m2 

Powierzchnia projektowanych tarasów ziemnych     316,5 m2 

Powierzchnia projektowanych siedzisk tarasowych    45,0 m2 

Powierzchnia projektowanych tarasów ziemnych     316,5 m2 

Powierzchnia projektowanych murków terenowych    42,6 m2 

Powierzchnia projektowanego boiska wielofunkcyjnego    968,0 m2 

Powierzchnia projektowanej bieżni 4-torowej     365,0 m2 

Powierzchnia projektowanego rozbiegu do skoku w dal    34,5 m2 

Powierzchnia projektowanej zeskoczni      18,0 m2 

Powierzchnia projektowanej opaski wokół zeskoczni    14,6 m2 

Powierzchnia projektowanego placyku zabaw     170,5 m2 

Powierzchnia istniejącego koryta starorzecza     150,0 m2 

Powierzchnia projektowanej zieleni urządzonej     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 
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szerokość. 
 
10. Wpływ na środowisko naturalne. 
 
Budowa „Centrum” nie wpłynie na zmianę środowiska naturalnego. 
 
11. Charakterystyka warunków ochrony przeciwpożarowej. 
 
11.1. 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 - 3 

- segm. b - 1 
- segm. c - 1 
- segm. d - 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 
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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, 
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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 sa 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 
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obiektu na odległość ok. 15,0 m od elewacji. 
 
10.2. 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 /Poza zakresem III etapu/ (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: 
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- 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) /Poza zakresem III etapu/ 
- Powierzchnia zabudowy Pz = 481.0 m² 
- Powierzchnia całkowita Pc = 1530.0 m² 
- Powierzchnia użytkowa (netto) Pu = 1248.0 m² 
- Kubatura V = 6314.0 m³ 
 
Hala sportowa (segm. b) 
- Powierzchnia zabudowy Pz = 1068.0 m² 
- Powierzchnia całkowita Pc = 1068.0 m² 
- Powierzchnia użytkowa (netto) Pu = 999.9 m² 
- Kubatura V = 10 397.0 m³ 
 
Komunikacja (segm. C) 
- Powierzchnia zabudowy Pz = 226.0 m² 
- Powierzchnia całkowita Pc = 226.0 m² 
- Powierzchnia użytkowa (netto) Pu = 187.6 m² 
- Kubatura V = 960.0 m³ 
 
Łącznik (segm. d) 
- Powierzchnia zabudowy Pz = 409.5 m² 
- Powierzchnia całkowita Pc = 782.0 m² 
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- Powierzchnia użytkowa (netto) Pu = 671.6 m² 
- Kubatura V = 2868.0 m³ 
 
Całość nowych obiektów Centrum: 
- Powierzchnia zabudowy Pz = 2184.5 m² 
- Powierzchnia całkowita Pc = 3606.0 m² 
- Powierzchnia użytkowa (netto) Pu = 3107.0 m² 
- Kubatura V = 20539.0 m³ 
 
4. Układy konstrukcyjne i elementy budowlane. 
 
4.1.Segment a – Gimnazjum /Poza zakresem III etapu/ 
- fundamenty – w postaci ław żelbetowych posadowionych na palach betonowych 

przemieszczeniowych SPP∅400 

- 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 
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- 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 
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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 
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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 /Poza zakresem III etapu z 
wyjątkiem pozycji "c" i "d"/ 
 
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) /Poza zakresem III etapu/ 
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 
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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. /Poza zakresem III etapu/ 
 
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, po2 
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) /Poza zakresem III etapu/ 
 
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) /Poza zakresem III etapu- zrealizowane/ 
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 
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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 
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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 /Poza zakresem III etapu- w realizacji/ 
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/Poza zakresem III etapu/ 
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. /Poza zakresem III etapu- w realizacji/ 
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 
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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/Poza zakresem III etapu- w realizacji/ 
Zaprojektowane z kostki betonowej na podbudowie z podsypki piaskowej i tłucznia – patrz 
cz.drogowa. 
 
Ad i) 
Ogrodzenie/Poza zakresem III etapu- w realizacji/ 
Systemowe wysokości 160cm z paneli na stopach prefabrykowanych z podwalinami 
prefabrykowanymi. 
Ogrodzenie od ul. Kilińskiego . 
 
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. /część poza zakresem III 
etapu/ 
 
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 
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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 
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Uzupełnienie opisu do fazy wykonawczej dokumentacji z 2010r i 2014r. 
 

Dane dotyczące przegród, materiałów wykończeniowych itp. nowoprojektowanych 
obiektów „Centrum” znajdują się na rysunkach od nr. 2 do 31. 

 
1. Elementy zagospodarowania terenu. 
 
1.1. Mała architektura i zieleń. 
Elementy małej architektury zostały pokazane na rys. nr 32 „Plansza małej architektury i 
zieleń”. 
Elementy małej architektury to: 
a) murki oporowe i terenowe 
b) schody terenowe 
c) ogrodzenie terenu. 
 
Ad a) 
Na terenie inwestycji występują dwa rodzaje murków. Murek ozn. M-1 – mur oporowy 
zlokalizowany w rejonie styku budynku gimnazjum i drogi dojazdowo-ppoż., gdzie 
występuje różnica poziomów rzędu 1,45 m. Przedmiotowy mur ogranicza obejście wokół 
obiektów „Centrum” – jak na rys. nr 33./poza zakresem III etapu/ 
Murki w konstrukcji żelbetowej z licem z betonu architektonicznego - kształt konstrukcji, 
posadowienie muru oporowego – wg projektu konstrukcji./poza zakresem III etapu/ 
 
Murek ozn. M-2 ogranicza obejście hali sportowej od południa – patrz rys. nr 33. Murek ten 
nie będzie pełnił funkcji muru oporowego – kształt, konstrukcja i posadowienie – patrz 
projekt konstrukcji. 
Obydwa murki wyposażone będą w barierki ze stali nierdzewnej zabezpieczającej dzieci 
przed wypadaniem. Na murku M-2 zaprojektowano także drewniane siedziska. 
 
Ad b) Schody terenowe – wg rys. nr 34. 
W projekcie występują cztery schody terenowe: 
Ozn. S-1 służące jako wejście w rejon muru oporowego ozn. M-1 
Schody S-2 i S-3 służą do wejścia na taras przed frontową elewacją hali sportowej. 
Schody S-4 niwelują poziomy projektowanego ukształtowania terenu w rejonie boiska 
wielofunkcyjnego. /poza zakresem III etapu/ 
Ze względu na warunki gruntowe, wszystkie murki będą posadowione na płytach 
żelbetowych. 
Konstrukcja schodków – żelbetowa – wg projektu konstrukcji. 
Stopnice stanowią prefabrykaty stopnicowe betonowe grubości 10 i 12 cm, dające efekt 
„podcięcia” stopni biegu. 
 
Ad c) – Ogrodzenie terenu. 
Ogrodzenie terenu oparto o technologię „Betafence” lub podobną, na którą składają się: 
- ogrodzenia segmentowe Nylofor „F” o elementach wysokości 2,0 m – łączna długość 
344 mb 
- bramy Nylofor szer. 4,0 m – wys. 2,0 m – 3 sztuki 
- furtki Nylofor szer. 1,0 m – wys. 2,0 m – 2 sztuki 
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Pozostałe elementy małej architektury to: 
- ławki metalowo-drewniane mocowane do podłoża – 30 szt. 
- kosze na śmieci metalowe – 15 szt. 
 
1.2. Pozostałe elementy zagospodarowania terenu. /poza zakresem III etapu- w realizacji/ 
a) Plac zabaw – rysunek i zestawienie elementów wyposażenia – patrz rys. nr 42 
Nawierzchnia bezpieczna z płyt poliuretanowo- gumowych na podbudowie drenowanej 
– jak na przekroju pokazanym na rys. nr 42. Każdy element wyposażenia posiada swoją 
strefę bezpieczeństwa. Placyk otoczony jest płotkiem drewnianym wys. 70 cm. 
 
b) Boisko szkolne – rysunek nr 43. - w realizacji 
Boisko otoczone jest wysokim na 6,0 m piłkochwytem z trzech stron – od budynku 
szkoły i placu zabaw. Zabezpieczenie od strony bieżni i skoczni stanowić będzie 
piłkochwyt wys. 4,0 m. 
Wyposażenie boiska stanowią: 
- bramki aluminiowe 2,0 x 3,0 m (piłka ręczna) – 2 szt. 
- kompletne kosze (jednosłupowe) do koszykówki – 4 szt. 
- komplety (słupki + siatka) do siatkówki (wyjmowane) – 2 kpt. 
- komplety (słupki + siatka) do tenisa ziemnego (wyjmowane) – 1 kpt. 
 
c) Projekt skoczni do skoku w dal – wg rys. nr 44. 
 
d) Projekt bieżni 4-torowej 60 m – wg rys. nr 45. 
 
1.3. Zieleń – wg rys. nr 32 „Plansza małej architektury i zieleni”. 
Projekt przewiduje znaczną likwidację istniejącej zieleni, wiążącej się przede wszystkim z 
kolizjami z projektowanym zagospodarowaniem działki. 
Pozostawiona zieleń to szpaler wzdłuż ul. Kilińskiego oraz północne fragmenty dużych 
drzew w północnej części działki. 
Zieleń nowa to duży zespół zieleni izolacyjnej złożonej z gatunków drzew wysokich – 
jesiony, wierzby, klony jesionolistne itp. zlokalizowane w narożniku południowowschodnim, 
co stanowić będzie (zgodnie z sugestią Świętokrzyskiego Konserwatora 
Zabytków) przesłonięcie a tym samym zmniejszenie oddziaływania (konkurowania) 
przestrzennego projektowanych obiektów ze znajdującym się po stronie wschodniej 
zabytkowym grodziskiem. Przewiduje się nasadzenie ok. 40 szt. tych drzew. 
Na samym terenie „Centrum” przewiduje się nasadzenie kilku zespołów ozdobnych 
krzewów iglastych i liściastych. Przewiduje się nasadzenie ok. 300 szt. 
 
2. Elementy przebudowy i remontu istniejącej Szkoły Podstawowej. /poza zakresem III etapu z 
wyjątkiem poz. 2, 3/ 
2.1. Ocieplenie i kolorystyka elewacji Szkoły Podstawowej – wg rys. nr 35, 36 i 37. 
Ocieplenie dachu – wg rys. nr 38. 
2.2. Przebudowa pomieszczeń istn. kuchni i stołówki Szkoły Podstawowej na świetlice 
i szatnie – wg rys. nr 39. 
2.3. Przebudowa pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej na kotłownię olejową i pom. na 
olej opałowy – wg rys. nr 40. 
2.4. Przebudowa pom. szkolnych Szkoły Podstawowej na przedszkole – wg rys. nr 41. 
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Uzupełnienie opisu do projektu wykonawczego III Etapu Inwestycji. 
Zakres istotnych zmian w stosunku do dokumentacji z 2010roku. 
 
1. W zakresie obiektów kubaturowych: 

−  Segment b – Hala Sportowa – zmiany w stosunku do dokumentacji z 2010r. nie obejmują 
funkcji – ta zostaje bez zmian 
Zmiany dotyczą materiału wykończenia przekrycia dachu hali. Zamiast blachy tytanowo 
– cynkowej projekt przewiduje zastosowanie papy termozgrzewalnej. 

−  Segment c – pomieszczenie przeznaczone pierwotnie na gabinet lekarza szkolnego będzie 
pełniło funkcję portierni, w której znajdować się będzie rozdzielnia główna  
RG – 1. 
Pozostałe elementy funkcji i struktury budowlanej – bez zmian. 

−  Segment d – zmiany rozwiązań funkcjonalnych parteru i I piętra z rezygnacją z małej 
windy towarowej. Gabaryty elementów kubaturowych pozostają bez zmian. Zastosowane 
materiały budowlane i wykończeniowe – bez zmian. 

 
2. W zakresie zagospodarowania terenu: 

−  Określenie granic opracowania III etapu wraz z zasięgiem elementów infrastruktury 
technicznej i dróg. 

−  Ukształtowanie terenu związanego z wydzieleniem III etapu. 

−  Wydzielenie zakresu sieci zasilającej wody Ø80 od ul. Kilińskiego. 

−  Wydzielenie części sieci kanalizacji deszczowej niezbędnej do obsługo hali, a 
jednocześnie odwodnienia drogi dojazdowej, oraz realizowanego obecnie boiska i placu 
zabaw wraz z drenażem. 

−  Korekta trasy zasilającego kabla energetycznego związanego ze zmianą przewidywanej 
pierwotnie kolejności realizacji (Z.K. oraz Rozdzielnia Główna Energetyczna były 
umieszczone w budynku Gimnazjum) 

−  Uwzględnienie w zakresie realizacji wykonanych już termomodernizacji Szkoły 
Podstawowej (I etap), będącego w trakcie realizacji boiska wielofunkcyjnego, czy 
będącego w przygotowaniu placu zabaw i fragmentu ogrodzenia (II etap) części całej 
inwestycji budowy Centrum edukacyjno – dydaktyczno – rekreacyjno – sportowego w 
Wiślicy. 
 

 
 

Opracował: arch. Jacek Mazurkiewicz 
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A. OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania  
w obiektach Budowy Centrum Edukacyjno-Dydaktyczno-Rekreacyjno-

Sportowego w Wiślicy - ETAP III 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

− projekt budowlany wielobranżowy,  

− podkłady budowlane, 

− ustalenia z Inwestorem. 
 
2. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Obiekt dwukondygnacyjny i zostanie wyposażony w instalacje: 

− centralnego ogrzewania, 

− ciepła technologicznego, 

− wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, 

− kanalizacji sanitarnej, 

− wentylacji mechanicznej,  

− elektrycznej siły i światła. 
 
3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest: 

− instalacja centralnego ogrzewania (c.o.), 

− instalacja ciepła technologicznego (c.t.) zasilania nagrzewnic 
central wentylacji mechanicznej. 

− terenowy odcinek "spinający" instalacji c.o., c.t., c.w.u i cyrklacji. 
 

Zakres opracowania obejmuje: 
a) dla instalacji c.o. i c.t. 

− prowadzenie przewodów grzewczych (zasilających instalację 
c.o. i nagrzewnic wentylacji mechanicznej) od kotłowni –  
w kanale półprzełazowym w budynku istniejącej szkoły, 

− fragmentaryczne terenowe prowadzenie przewodów grzew-
czych (zasilających instalację c.o.i nagrzewnic wentylacji me-
chanicznej) wychodzących z kanału półprzełazowego  
i wprowadzonych do pomieszczenia rozdzielaczy  
w projektowanym budynku, 

− rozdzielaczy instalacji c.o., instalacji zasilania nagrzewnic wen-
tylacji mechanicznej, 

− zabudowę grzejników płytowych i łaiznkowych, 
b) dla odcinka terenowego "spinającego" instalacje wodne. 
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− prowadzenie przewodów wodnych c.w. i wody cyrkulacyjnej od 
kotłowni – w kanale półprzełazowym w budynku istniejącej 
szkoły, 

− fragmentarycznego terenowego prowadzenia przewodów wod-
nych wychodzących z kanału półprzełazowego  
i wprowadzonych do pomieszczenia rozdzielaczy  
w projektowanym budynku, do których podpięta zostanie pro-
jektowana instalacja wodna przedmiotowego tematu. 

 
4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
4.1 Źródło ciepła 

nowoprojektowana wbudowana kotłownia olejowa w budynku istnie-
jącej szkoły  

 
4.2 Zapotrzebowanie ciepła 

− centralne ogrzewanie   230kW 

− wentylacja mechaniczna    66kW 
       361kW 

 
4.3 Parametr czynnika grzewczego 

woda o temperaturze 80/60OC 
 
4.4 Opis 

Przewody 
zastosować rury FUSIOTHERM STABI z wkładką  
aluminiową łączone przez zgrzewanie i prowadzone: 

− przewody rozprowadzające do szafek c.o. w przestrzeni kuba-
turowej i w bruzdach w ścianach pod tynkiem, 

− przewody przyłączeniowe z szafek c.o. do grzejników   
w posadzkach.  

 
Grzejniki:  
Cosmo typ KV, C-Art. I kanałowe Purmo Aquila FMK. 
 

Zawory grzejnikowe 
w grzejnikach typu KV zabudowane fabrycznie i należy je doposażyć 
w głowice termostatyczne, a dla pozostałych typów w zawory termo-
statyczne Danfoss RA-N Dn15. Natomiast dla grzejników Purmo 
Aquila – patrz zestawienie materiałów. 
 

Głowice termostatyczne 
firmy Danfoss 
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Szafki c.o. 
z rozdzielaczami – podtynkowe. 
 
Odpowietrzanie 
automatycznymi zaworami odpowietrzającymi z zaworem stopowym 
oraz mechanicznymi zaworami odpowietrzającymi będącymi na wy-
posażeniu każdego grzejnika. 
 
Armatura odcinająca – zawory kulowe gwintowane. 

 
Przejścia przez przegrody budowlane 
przewody przechodzące przez przegrody budowlane prowadzić  
w tulei ochronnej większej o dwie dymensje od rury przewodowej. 
Przestrzeń pomiędzy tuleją ochronną a rurą przewodową wypełnić 
pianką poliuretanową. 

 
Izolacja termiczna przewodów 
przewody izolować otulinami termoizolacyjnymi o grubości jak wska-
zano w zestawieniu materiałów. 
 

Montaż przewodów – przewody prowadzone w przestrzeni kubaturo-
wej (po ścianach i pod sufitem)  montować poprzez zawiesia lub na 
wspornikach, firmy Hilti a  rozstaw podparć ruchomych  
i punktów stałych dokonywać zgodnie z wymogami systemu – mon-
taż rur Fusiotherm. 

 
Próba ciśnieniowa – przewody z rur FUSIOTHERM poddać próbie  
wstępnej, głównej i końcowej zgodnie z zaleceniami producenta  
rur. Próbę wstępną dokonać na ciśnienie 6 bar. 

 
5. ZASILANIE NAGRZEWNIC WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
5.1. Źródło ciepła 

jak dla inst. c.o. 

 

5.2. Punkt podłączenia: 
jak dla inst. c.o. 

 

5.3. Parametr czynnika grzewczego 

jak dla inst. c.o.  

 

5.4. Opis: 
Przewody – jak dla inst. c.o. 
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Odpowietrzanie – jak dla inst. c.o. 
 

Przejścia przez przegrody budowlane – jak dla inst. c.o.  
 

Izolacja termiczna przewodów – jak dla inst. c.o. 
 

Armatura odcinająca -  patrz szczegół „obwiązania” nagrzewnic 
wentylacji mechanicznej. 

 
Montaż przewodów - jak dla inst. c.o. 

 
Próba ciśnieniowa - jak dla inst. c.o. 

 
6. SYSTEM BIERNYCH PRZEGRÓD OGNIOWYCH 
    W części rysunkowej – rzut piwnic -  wskazano uszczelnienie prze-

wodów wychodzących z pomieszczenia SWC. 
      Zaprojektowano uszczelnienia w postaci  osłon pęczniejących f-my  

Hilti. 
 
7. PRZEWODY GRZEWCZE I WODNE 
7.1. Materiał: 

Prowadzone w kanale półprzełazowym: 

− grzewcze, z rur Fusiotherm Stabi w wkładką aluminiową łą-
czone przez zgrzewanie, 

− wodne, z rur Fusiotherm stabi Glass łączone przez zgrzewa-
nie.  

Prowadzone terenowo: 

− grzewcze, z rur preizolowanych PE-X Uponor z sieciowanego 
polietylenu w rurze osłonowej z polietylenu PE-HD o nazwie 
Thermo Single – 95o/6 bar, 

− wodne, z rur j.w. lecz o nazwie Aqua Single -  95o/10 bar. 
Przewody z rur PE-X  łączyć złączkami Wipex. 
 

7.2. KOMPENSACJA 
Naturalna przez załamania trasy.  
Na załamaniach i dotyczy przewodów PE-X Uponor poduszki kom-
pensacyjne piaskowe w poszerzonym wykopie. 

 
7.3. IZOLACJA TERMICZNA 

Rura osłonowa przewodów PE-X Uponor stanowi izolację termiczną 
wraz z warstwą ochronną. 
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7.4. PRZEJŚCIE PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE 
Przejście przez przegrody budowlane pokazuje szczegół na profi-
lach. 

 
7.4.1. Przez ściany fundamentowe: 
         dla przewodów PE-X Uponor -  przez otwory w tychże ścianach 

standartowymi rękawami do przejścia przez mur.. 
 
7.5. PRÓBA CIŚNIENIOWA 

Próbę ciśnieniową dla wszystkich 4-ch przewodów dokonywać na 
ciśnienie 0,9 MPa. 

 
7.6. UŁOŻENIE W ZIEMI I MONTAŻ 

Przewody układać w wykopie na podsypce i obsypce piaskowej  
gr. 20 cm Podsypkę i obsypkę dobrze zagęścić.  
Przewody układać w odległości od siebie (od krawędzi izolacji ze-
wnętrznej, min. 10 cm i jak ujmuje szczegół. 
Załamania przewodów PE-X dokonywać o nie mniejszym promieniu 
gięcia niż: 

− dla rury Thermo Single Ø110/200 – R = 1200 mm 

− dla rury Aqua Single     Ø40/175 – R = 450 mm 
   Ø50/175 – R = 550 mm 

Montaż przewodów z rur PE-X – zgodnie z wytycznymi systemu 
Uponor. 
Zasypania wykopu dokonywać gruntem rodzimym (nie zawierają-
cym kamieni i gruzu) i ubijać warstwami co 20 cm. 
Przebieg przewodów oznaczyć taśmą ostrzegawczą ułożoną na ob-
sypce piaskowej. 

 
8. UWAGI KOŃCOWE 
8.1. Całość realizować zgodnie z: 

− wytycznymi producentów rur, 

− zasadami BHP i P. poż., 

− warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci ciepłowni-
czych z rur preizolowanych i elementów ciepłowniczych COBRTI 
INSTAL 2002, 

− warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodocią-
gowej COBRTI INSTAL 2003, 

− warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzew-
czych COBRTI INSTAL 2003, 

− obowiązującymi normami i zarządzeniami 

− zaleceniami producentów urządzeń i armatury. 
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8.2. Wykonanie powyższego z rur PE-X winna dokonać firma przeszko-

lona w przedmiotowym systemie – Uponor.   
 

8.3. Użyte w projekcie materiały i urządzenia konkretnych producentów 
wynikają z konieczności przeprowadzenia obliczeń. Dopuszcza się 
zastosowanie zamienników pod warunkiem zachowania parame-
trów technicznych i wykonania niezbędnych obliczeń potwierdzają-
cych prawidłowość zastosowania zamienników. 

 

B. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW  
I URZĄDZEŃ 
L.p. Wyszczególnienie Ilość Uwagi 

1 2 3 4 

CENTRALNE OGRZEWANIE 

1 Grzejnik Cosmo z wbudowanym zaworem: 

− typ 22KV 
                    600/920 
                    600/1000 
                    600/1200 
                    600/1400 
                    900/600 
                    900/800 
                    900/920 
                    900/1000 

 

 
18 szt. 

3 szt. 
3 szt. 
5 szt. 
2 szt. 
7 szt. 
4 szt. 
5 szt. 

 

2 Grzejnik kanałowy Purmo Aquilo FMK 26/140/3100  
o składowych: 

− wanna konwektora 

− kratka podłużna stal nierdzewna 

− kotwy do betonu 

− zawór termostatyczny Dn15 – wersja skróco-
na 

− głowica termostatyczna z kapilarą 

 
4 kpl. 

 

3 Grzejnik łazienkowy Cosmo ART (C-ART.): 
                    400/1100              

 
1 szt. 

 
 

4 Blok zaworowy 3/4" i 
3/4” kątowy o rozstawie 50 mm 47 szt.  

5 Zawór termostatyczny Danfoss RA-N Dn15  1 szt.  

6 Zawór odcinający powrotu Danfoss RLV Dn15 1 szt.  

7 Głowica termostatyczna Danfoss RTD 2920 48 szt.  

8 Zawór kulowy, odcinający, gwintowany: 

− Dn 15 

− Dn 25 

− Dn 40 

− Dn 50 

− Dn65 

 
8 szt. 
6 szt. 
2 szt. 
2 szt. 
2 szt. 
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9 Zawór kulowy kołnierzowy: 

− Dn 80 

− Dn 100 

 
2 szt. 
2 szt. 

 
 

10 Zawór regulacyjny Hydrocontrol Oventrop: 

− gwintowany: 
� Dn40 

− kołnierzowy: 
� Dn80 

 
 

1 szt. 
 

2 szt. 

 

11 Automatyczny zawór odpowietrzający Dn 15 z zawo-
rem stopowym 

8 szt.  
 

12 Automatyczny zawór odpowietrzający Taco-Vent 
Dn15 – grzejnikowy 

 
1 szt. 

 
 
 

13 Szafka podtynkowa stojąca: 

− SWP-2 

− SWP-3 

− SWP-4 

 
2 szt. 
1 szt. 
1 szt. 

 

14 Rozdzielacze mosiężne do c.o. ¾`` 

− 7-mio sekcyjne 

− 8-mio sekcyjne 

− 12-to sekcyjne 

 
2 kpl 
1 kpl 
1 kpl 

 

15 
 
 
 
 
 

 

Rury Fusiotherm Stabi z wkładką aluminiową łączone 
przez zgrzewanie: 

− ø16x2,2 

− ø20x2,8 

− ø25x3,5 

− ø32x4,5 

− ø40x5,6 

− ø50x6,8 

− ø75x10,4 

− ø90x12,5 

− ø110x15,2 

 
 
1500m 

60m 

20m 

15m 

45m 

180m 

25m 

160m 

6m 

 
 
 
 
 
 
 
 

16 Otulina izolacji termicznej Thermaflex dla rur Fu-
siotherm Stabi: 

• gr 9mm 

− ∅ 16 

− ∅ 20 

− ∅ 25 

• gr 20mm 

− ∅ 32 

− ∅ 40 

− ∅ 50 

• gr 30mm 

− ∅ 40 

− ∅ 50 

• gr 40mm 

− ∅ 75 

• gr 60mm 

− ∅ 90 

 
 
 
1500m 

60m 
20m 

 
15m 
20m 
80m 

 
25m 

100m 
 

25m 
 

160m 
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• gr 80mm 

− ∅ 110 

 
6m 

17 Rozdzielacze Aquatherm z rur Stabi ∅160x21,9 o 
składowych: 

− rozdzielacze ∅160x21,9 L=0,7 

− odejścia siodełkowe ∅90x12,5 

− odejścia siodełkowe ∅50x6,9 

− odejście siodełkowe ∅110x15,2 

− odejście siodełkowe ∅20x2,8 

 
 

2 kpl. 
4 kpl. 
2 kpl. 
2 kpl. 
2 kpl. 

 

18 Zawór odcinający z kurkiem spustowym Dn15 2 szt.  

 

ZASILANIE NAGRZEWNIC CENTRALI WENTYLACYJNYCH – SALA GIMNA-
STYCZNA I ŁĄCZNIK 

1. Rury Fusiotherm Stabi z wkładką aluminiową łączone 
przez zgrzewanie 

− ø50x6,9 

− ø63x8,7 

− ø75x10,4 

− ø90x12,6 

 
 

40m 
25m 
70m 
20m 

 
 
 
 
 

2. Otulina izolacji termicznej Thermaflex dla rur Fu-
siotherm Stabi: 

• gr 30mm 

− ∅ 50 

• gr 40mm 

− ∅ 63 

− ∅ 75 

− ∅ 90 

 
 

 
40m 

 
25m 
70m 
20m 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Kurek odcinający kulowy gwintowany Dn40 4 szt.  

PRZEJŚCIA PPRZECIWPOŻAROWE – SALA GIMNASTYCZNA I ŁĄCZNIK 
1. Obejma ogniochronna CP644 dla rur: 

− ∅ 50 

 
2 szt. 

przejście 
przez dach 

CENTRALNE OGRZEWANIE I ZASILANIE NAGRZEWNIC 
TERENOWE PROWADZENIE PRZEWODÓW I W KANALE PÓŁPRZEŁAZOWYM – 

SALA GIMNASTYCZNA I ŁĄCZNIK 

1 Rury preizolowane PE-X Thermo Single: 

− ∅110x10/∅200 

 
50m 

prowadzone 
terenowo 

2 Rury Fusiotherm Stabi z wkładką aluminiową łączone 
przez zgrzewanie: 

− ∅110x15,2 

 
 

140m 

prowadzone  
w kanale pół-
przełazowym 

3 Otulina izolacji termicznej Thermaflex dla rur Fu-
siotherm Stabi: 

• gr 90mm 

− ∅ 110 

 
 
 

140m 

dla rur prowa-
dzonych w 
kanale półprze-
łazowym 

4 Kolano <90o 

− ∅110 

 
3szt. 

 

5 Złączka przejściowa dla rur Thermo Single: 

− ∅110 

 
8szt. 
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6 Końcówka gumowa z pierścieniem zaciskającym dla 
rur Thermo Single: 

− ∅110x10/∅200 

 
 

4szt. 

 

7 Zestawy do izolacji kolana dla rur: 

− ∅110x10/∅200 

 
8szt. 

 

8 Standardowy rękaw do przejścia przez mur dla rur: 

− ∅110x10/∅200 

 
4szt. 

 

9 Zawór odcinający kołnierzowy: 

− Dn100 

 
2szt. 

 

101 Taśma oznacznikowa szer. 0,3m z wkładem metali-
zowanym 

 
50m 

 

C.W. I CYRK.TERENOWE PROWADZENIE PRZEWODÓW I W KANALE PÓŁ-
PRZEŁAZOWYM – SALA GIMNASTYCZNA + ŁĄCZNIK 

1 Rury preizolowane PE-X Aqua Single: 

− ∅40x5,5/∅175 

− ∅50x6,9/∅175 

 
25m 
25m 

prowadzone 
terenowo 

 

2 Rury Fusiotherm Stabi Glass z wkładką aluminiową 
łączone przez zgrzewanie: 

− ∅40x5,6 

− ∅50x6,9 

 
 

70m 
70m 

prowadzone  
w kanale pół-
przełazowym 
 

4 Otulina izolacji termicznej Thermaflex dla rur Fu-
siotherm Stabi: 

• gr 30mm 

− ∅ 40 

• gr 40mm 

− ∅ 50 

 
 
 

70m 
 

70m 

dla rur prowa-
dzonych w 
kanale półprze-
łazowym 

5 Kolano <90o   

− ∅40 

− ∅50 

 
1szt. 
1szt. 

 

6 Złączka przejściowa dla rur Aqua Single: 

− ∅40 

− ∅50 

 
3szt. 
3szt. 

 

7 Końcówka gumowa z pierścieniem zaciskającym dla 
rur Aqua  Single: 

− ∅40x5,5/∅175 

− ∅50x6,9/∅175 

 
 

2szt. 
2szt. 

 

8 Zestawy do izolacji kolana dla rur: 

− ∅40x5,5/∅175 

− ∅50x6,9/∅175 

 
3szt. 
3szt. 

 

9 Standardowy rękaw do przejścia przez mur dla rur: 

− ∅40x5,5/∅175 

− ∅50x6,9/∅175 

 
2szt. 
2szt. 

 

10 Zawór odcinający gwintowany: 

− Dn32 

− Dn40 

 
1szt. 
1szt. 

 

11 Taśma oznacznikowa szer. 0,3m z wkładem metali-
zowanym 

 
50m 
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE                                                           

ZAWARTO�� OPRACOWANIA 
1. Cz��� ogólna 
2. Opis techniczny 

Rysunki:  
1. Schemat zasilania nn       E1  - 01/A 
2. Rozdzielnia główna RG1      E1  - 02/A 
4. Tablica rozdzielcza TSH – Hala sportowa    E1  - 04/A 
8. Zestaw tablic rozdielczych “11, 21”     E1  - 08/A 
9. Tablica rozdielcza TSW      E1  - 09/A 
11.Symbole, oznaczenia i uwagi     E1  - 11/A 
12. Plan instalacji o�wietlenia - Rzut parteru    E1– 12/A 
15. Plan instalacji o�wietlenia - Rzut I pi�tra D    E1 – 15/A 

       16. Plan instalacji siły,gn. wtyk. - Rzut parteru    E1– 16/A 
19. Plan instalacji siły,gn. wtyk. - Rzut I pi�tra D   E1– 19/A 
21. Plan instalacji elektrycznej– Rzut dachu    E1– 21/A 

        24 Plan instalacji elektrycznych w Kotłowni    E1– 24/A 
        

 
 

1. CZ��� OGÓLNA. 
1.1. Podstawa opracowania. 
- podkłady architektoniczno-budowlane projektowanego obiektu, 
- wytyczne technologiczne , 
- wytyczne i uzgodnienia bran�owe , 
- Warunki przył�czenia en. elektrycznej wydane przez PGE ZEORK S.A. Rejonowy Zakład Energetyczny 

Busko-Zdrój z dn.     Zał. 1 
- obowi�zuj�ce normy, warunki techniczne dotycz�ce projektowania . 
 
1.2. Zakres opracowania. 
Zakres przedmiotowego opracowania obejmuje: 
1.2.1. przył�cze elektroenergetyczne, pomiar rozliczeniowy 
1.2.2. Budynek szkoły podstawowej 
- instalacje elektryczne w modernizowanych pomieszczeniach po kotłowni w�glowej i projektowanej 

kotłowni olejowej 
-      ochron� przeciwpora�eniow� 
- poł�czenia wyrównawcze 
1.2.3. Budynek Hali sportowej z zapleczem 
- wewn�trzne linie zasilaj�ce 
- rozdzielni� główn� RG1i tablice pi�trowe 
- instalacj� o�wietlenia podstawowego i miejscowego 
- instalacj� o�wietlenia ewakuacyjnego. 
- instalacj�  gniazd wtykowych 
- instalacj� siły dla wentylacji i klimatyzacji 
-      ochron� przeciwpora�eniow� 
- poł�czenia wyrównawcze 
- instalacj� odgromow� 
-  
1.3. Zało�enia projektowe. 
- Napi�cie zasilania:400/230VAC 
- System ochrony od pora�e� pr�dem elektrycznym 

-szybkie wył�czenie w układzie TN-C -układ zasilania ; TN-S instalacje elektryczne                                  
wewn�trzne 

Ochron� przeciwpora�eniow� nale�y wykona� zgodnie z norm� PN-IEC-60364-4-41. 
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2. OPIS TECHNICZNY.                                                                                                  
2.1.Układ zasilania. 
2.1.1.Zasilanie podstawowe. 

Zasilanie podstawowe – stan istniej�cy 
Odbywa si�   z sieci napowietrznej RZE Busko poprzez przył�cze napowietrzne wprowadzone do tablicy 
zabezpieczenia przedlicznikowego w budynku. Przył�cze napowietrzne wykonane jest kablem napowietrznym 
AsXSn 4x16 

 
Zasilanie podstawowe – stan projektowany 
Odbywa si�   z rozdzielni nn stacji transformatorowej 15/0,4kV Wi�lica Szkoła poprzez projektowane 

zł�cze kablowo-pomiarowe ZKP, zlokalizowane przy projektowanym budynku.. Przył�cze elektroenergetyczne 
obejmuje lini� zasilaj�c� ze  zł�cza kablowego ZKP, do tablicy głównej TGR. Wykonane b�dzie kablem YKXS 
4x120, prowadzonym w rurze PCV pod posadzk�. Z tablicy TGR wyprowadzona b�dzie GLZ do rozdzielni RG1 
w projektowanym budynku  Hali sportowej z zapleczem oraz do istniej�cej tablicy głównej TG w cz��ci 
istniej�cej, Szkoła Podstawowa.    

Schemat zasilania pokazano na rys. nr  E1 – 01/A. 
 

2. Przył�cze elektroenergetyczne i pomiar rozliczeniowy 
2.1. Przył�cze elektroenergetyczne obejmuje lini� zasilaj�c� ze  zł�cza kablowo-pomiarowego ZKP, do 

tablicy głównej rozdzielczej obiektu TGR. Przył�cze  wykonane b�d� kablem YKXS 4x120, 1kV układanym 
w rurze ochronnej. Wprowadzenie do budynku i zł�cza kablowego wykona� nale�y w przepustach rurowych. 

2.2. Pomiar rozliczeniowy 
Zł�cze ZKP wyposa�one b�dzie zgodnie z Warunkami technicznymi zasilania w układ pomiaru 
rozliczeniowego, półpo�redniego. 

 
3. Główny wył�cznik przeciwpo�arowy 

Zł�cze zasilaj�ce ZK1a, wyposa�one w rozł�cznik 400A z cewk� wybijakow� stanowi główny wył. pr�du 
p-po� – WG, które zabudowane b�dzie przy zł�czem kablowo-pomiarowym ZKP. Na ten rozł�cznik zostanie 
podany impuls wył�czaj�cy od przycisku  p-po�. Przycisk głównego wył�cznik pr�du p-po� zostanie 
zainstalowany przy wej�ciu głównym  do projektowanego obiektu, wewn�trz,  w specjalnej obudowie z szybk�. 
Wył�cznik ten działa� b�dzie na wył�czenie zasilania podstawowego 
 
 

4.Tablica główna TGR, Rozdzielnia RG1  i Tablice rozdzielcze.. 
4.1.Tablica główna TGR.  
Tablic� t� projektuje si� wykona� jako przy�cienn� typow�, wyposa�on� w zabezpieczenia dla GLZ 

cz��ci istniej�cej – tablica TG oraz projektowanej – Rozdzielnia RG1.Tablica główna TGR zabudowana b�dzie 
w obudowie rozdzielni RG1. 
 

4.2.Rozdzielnia główna RG1.  
Rozdzielnic� t� projektuje si� wykona� jako przy�cienn� typow�. Rozdzielnica b�dzie ustawiona w 

pomieszczeniu  recepcji. Pole zasilaj�ce wyposa�one b�dzie w rozł�cznik mocy. Pola odpływowe (wewn�trzne 
linie zasilaj�ce) wyposa�y� nale�y w rozł�czniki bezpiecznikowe.  

W rozdzielni tej przewidziano zainstalowanie baterii kondensatorów statycznych. Nale�y zabudowa� 
bateri� o mocy 50kVAr z 4-stopniow� regulacj�. 
 Pomieszczenie w którym zainstalowano rozdzielni� główn� RG1 spełnia wszystkie wymogi p-po�.  
 

4.3. Tablice rozdzielcze  
Tablice TO…, TS…projektuje si� wykona� jako wn�kowe,  zamykane drzwiczkami metalowymi. Pola 
odbiorcze odbiorów o�wietleniowych w sanitariatach oraz siły i gniazd wtykowych wyposa�one b�d� w 
wył�czniki ró�nicowo-pr�dowe i instalacyjne nadmiarowe. 
 

5. Wewn�trzne linie zasilaj�ce. 
Wewn�trzne linie zasilaj�ce obejmuj� : 
-główn� lini� zasilaj�c� z tablicy głównej TGR do tablicy TG w istniej�cym budynku szkoły 
-z tablicy TG zostanie wyprowadzona nowa WLZ do tablicy kotłowni TK2 
-główn� lini� zasilaj�c� z tablicy głównej TGR do rozdzielni głównej RG1 w projektowanym budynku. 
-lini� zasilania podstawowego z rozdzielni gł. RG1- piony do tablic TO…, TS…  
-linie zasilaj�ce z rozdzielni gł. RG1 do tablic urz�dze� technologicznych 
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WLZ wykonane b�d�  kablem YKY�o 5x4 do 5x16 w zale�no�ci od mocy zapotrzebowanej. Linie prowadzone 
b�d� w korytku kablowym w przestrzeni mi�dzystropowej a w terenie zewn�trznym w ziemi 
 

6.  Instalacje elektryczne 
W Szkole podstawowej – kotłownia 
wyst�puj� nast�puj�ce instalacje: 

- Instalacja o�wietlenia podstawowego 
- Instalacja siły i gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 
- Instalacja ochrony przeciwpora�eniowej 
- Instalacja poł�cze� wyrównawczych 
 

W projektowanym obiekcie –Hala sportowa z zapleczem - wyst�puj� nast�puj�ce instalacje: 
- Instalacja o�wietlenia podstawowego 
- Instalacja o�wietlenia ewakuacyjnego  
- Instalacja siły i gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 
- Instalacja siły i sterowania wentylacji  
- Instalacja ochrony przeciwpora�eniowej 
- Instalacja poł�cze� wyrównawczych 
- Instalacja piorunochronna  
 
6.1 Instalacja o�wietlenia podstawowego. 
Dla o�wietlenia podstawowego przewidziano głównie oprawy ze �wietlówkami liniowymi nowej generacji oraz 
�wietlówkami kompaktowymi. Nat��enie o�wietlenia dla poszczególnych pomieszcze� przyj�to zgodnie z 
obowi�zuj�c� norm� PN-EN 12464-1. Wg powy�szej normy przyj�to nast�puj�ce poziomy nat��enia 
o�wietlenia: 
 - komunikacja i magazyny  100 lx 
 -klatka schodowa  150 lx 
 - hall wej�ciowy  200 lx 
 - sale �wicze�  500 lx 
 - pomieszczenia biurowe 300 lx 
      - sala gimnastyczna  300 lx 
 - sanitariaty   200 lx 
 Oblicze� nat��enia o�wietlenia dokonano posługuj�c si� programem komputerowym. Instalacj� o�wietleniow� 
wykona� przewodem YDY�o 3,4 i 5 x 1,5 prowadzonym w cz��ci korytarzowej w korytku a wypusty do lamp i 
ł�czników w pomieszczeniach pod tynkiem. L�czniki w pomieszczeniach instalowa� na wysoko�ci 160cm od 
posadzki. Ł�czniki obok umywalek winny by� IP44. 
Instalacj� w  kotłowni nale�y wykona� jako natynkow� z zastosowaniem osprz�tu co najmniej IP44. 
W pomieszczeniu magazynu oleju opałowego instalacj� wykona� jako NT IP65. Nale�y zastosowa� oprawy 
przeciwwybuchowe o podanych w projekcie parametrach. 

 O�wietlenie hali wielofunkcyjnej 
Hala wielofunkcyjna b�dzie posiadała 2 poziomy nat��enia o�wietlenia. Ka�dy z poziomów mo�na zastosowa� 
na jednej połowie boiska. Zał�czanie odbywa si� z kasety sterowniczej umieszczonej w pokoju trenera. Doboru 
lamp innych ni� podano w projekcie mo�na dokona�  w porozumieniu z architektem, pod warunkiem 
zachowania parametrów podanych w projekcie. Poszczególne nat��enia o�wietlenia b�dzie mo�na dobiera� w 
zale�no�ci od rodzaju zawodów lub treningów. Na hali zostały rozmieszczone 72 oprawy o mocy 3x58W ka�da. 
Cało�� instalacji zasilana jest z tablicy TSH. 
 
6.2.O�wietlenie ewakuacyjne. 
Instalacja ta obejmuje o�wietlenie ewakuacyjne dróg komunikacyjnych. O�wietlenie to wykonane b�dzie przy 
pomocy elektroinwerterów zabudowanych do lamp o�wietlenia podstawowego, dla 1-godz. pracy.  
Wszystkie lampy wyposa�one b�d� w urz�dzenie autotestu. O�wietlenie zostało zaprojektowane w ten sposób 
aby na drodze ewakuacyjnej jego nat��enie było nie mniejsze ni� 1,25lx. 
 
6.3.O�wietlenie kierunkowe 
O�wietlenie kierunkowe zostanie zrealizowane poprzez oprawy o�wietlenia kierunkowego z odpowiednimi 
piktogramami. Poszczególne oprawy b�d� zasilane analogicznie i dozorowane jak oprawy o�wietlenia 
ewakuacyjnego 
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6.4.Instalacja gniazd wtyczkowych. 
Przeznaczona jest do zasilania urz�dze� elektrycznych o małym poborze mocy do 2kW oraz  

przeno�nych. Przewidziano zainstalowanie gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, pojedynczych i  
podwójnych 16A, 250V ze stykiem ochronnym . 

Instalacj� wykona� nale�y przewodem kabelkowym YDY�o 3 x 2,5. Główna trasa wielokrotna od 
tablicy rozdzielczej prowadzona b�dzie w korytku kablowym w przestrzeni mi�dzystropowej, wspólnie z 
instalacj� o�wietlenia. Gniazda �cienne instalowa� na wysoko�ci 30cm od posadzki a przy meblach nale�y 
instalowa� gniazdo na wysoko�ci  100 cm .Wypusty do gniazd �ciennych wykona� w rurkach p/t.  
 
6.5.  Instalacja siły 
Instalacja ta obejmuje podł�czenie nast�puj�cych urz�dze�: 
- Central wentylacyjnych . 
- wentylacji wyci�gowej  
- zasilanie urz�dze� technologicznych  kotłowni 
Dla central wentylacyjnych przewidziano tylko linie zasilaj�ce Instalacja automatyki i okablowania na 
urz�dzeniach uj�ta jest w dostawach urz�dze�. 
Instalacj� kotłowni nale�y wykona� jako natynkow� z zastosowaniem osprz�tu co najmniej IP44. 
 Główna trasa wielokrotna od tablicy rozdzielczej prowadzona b�dzie w korytku kablowym w przestrzeni 
mi�dzystropowej, Instalacj� wykona� nale�y przewodem kabelkowym YDY�o 5 x …. 
 
6.6.  Instalacja ochrony przeciwpora�eniowej 
Podstawow� ochron� przeciwpora�eniow� stanowi szybkie wył�czenie odbiornika realizowane przez wła�ciwy 
dobór zabezpiecze�. Jako dodatkow� ochron� przed pora�eniem dla instalacji w systemie TN-S zastosowano 
wył�czniki ochronne ró�nicowo-pr�dowe, 30mA. 
Instalacje ochronne nale�y wykona� zgodnie z norm�     PN-IEC 60364-4-41. 
 
6.7. Poł�czenia wyrównawcze 
Poł�czenia wyrównawcze nale�y wykona� w Rozdz. RG1 oraz tablicach pi�trowych na szynach PE i PA (GSW). 
Do szyny PE nale�y przył�czy� kołki ochronne gniazd wtyczkowych oraz obudowy urz�dze� elektrycznych. Do 
szyny PA nale�y przył�czy� wszystkie elementy przewodz�ce nieelektryczne mog�ce znale�� si� pod napi�ciem 
przypadkowo. Instalacj� nale�y wykona� przewodem LY�o 4. 
 Szyn� PA nale�y poł�czy� przewodem    LY�o 50 do szyny wyrównawczej GSW tablicy głównej  TG i RG1 
Szyna wyrównawcza GSW zostanie poł�czona z uziomem otokowym budynku. 
 
6.8. Instalacja piorunochronna i uziemiaj�ca 
Wymagana jest instalacja piorunochronna obiektów..  
Dla projektowanej dobudowy- budynek Hali sportowej z zapleczem przewiduje si� wykonania zwodów 
poziomych, gdy� pokrycie dachu wykonane jest z papy. Na dachu hali sportowej zwody poziome nale�y 
wykona� metod� naci�gu. Na segmencie D jako zwody poziome nale�y wykorzysta� obróbki blacharskie na 
attykach i murkach. 
Przewody odprowadzaj�ce nale�y prowadzi� pod warstw� ocieplenia. Wszystkie urz�dzenia elektryczne 
znajduj�ce si� na dachu nale�y obj�� ochron� przy pomocy zwodów pionowych nie izolowanych. Uziom 
otokowy zostanie wykonany jako fundamentowy. Nale�y go wykona� ta�m� stalow� Fe/Zn 30x4 układan� 
pionowo na wspornikach monta�owych tak, by był otoczony min. 5cm warstw� betonu ze wszystkich stron.. Do 
uziomu tego nale�y przył�czy� przewód PE  w zł�czu kablowym ZKP  oraz  GSW w rozdzielni RG1. 
 
8.  Obliczenia 
8.1.Bilans mocy 

      TABELA 1 
 Odbiór- 

Wyszczególnienie 
Pi 

[kW] 
kz Ps 

[kW] 
cos fi Tg fi Q 

[kV Ar] 
S 

[kVA] 
Jb 

[A] 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Rozdzielnia TG          
1 Szkoła podst.-cz��� istn. 60,0 0,6 36,0 0,9 0,484 17,42    
2 Przedszkole 2,0 0,7 1,4 0,85 0,62 0,87    
3 Kotłownia 2,0 1,0 2,0 0,85 0,62 1,24    
 Razem szkoła podst. 64,0  39,4   19,53 44,0 63,8  
           
 Rozdzielnia RG1          
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 Gimnazjum + hala 
sport. 

         

1 Winda 16,0 0,4 6,4 0,9 0,484 3,1    
2 Hala sportowa-o�wietl. 13,6 0,7 9,52 0,85 0,62 5,6 10,6   
3 Wentyl, klimat.TW 18,0 0,7 12,6 0,85 0,62 7,8 14,8   
4 Siła, gniazda  14,0 0,3 4,2 0,85 0,62 2,6    
5 O�wietl.ogól.  20,0 0,7 14,0 0,85 0,62 8,7    
6 O�wietl.adm.  4,4 1,0 4,4 0,85 0,62 2,73    
7 Kuchnia 67,0 0,5 33,5 0,95 0,329 11,0    
 Razem 148,4  84,62   41,53    
           
 Obiekty zewn�trzne          
8 Przepomp. �cieków 2,6 1,0 2,6 0,86 0,593 1,3    
9 O�wietlenie boisk 9,0 0,8 7,2 0,85 0,62 4,46 10,6   
10 O�wietl. zewn�trzne 4,92 1,0 4,92 0,85 0,62 2,76    
 Razem 16,52  14,72   8,52    
           
 Ogółem RG1 164,92  99,34   50,1 112,6 163  
 OGÓŁEM 228,9  139,82   69,63    
 Współcz. Jednoczesn.  0,93        
 Ogółem przył�cze Nr1 228,9  130,0 0,88  69,63 147,5 215  
           
Pi -  moc zainstalowana 
kz -  współczynnik zapotrzebowania  
Ps -  moc szczytowa 
Q - moc  bierna 
S - moc pozorna 
Jb -  pr�d w obwodzie lub grupie odbiorów 
 
UWAGA 
Układ zasilania został zaprojektowany dla stanu docelowego razem z Gimnazjum. 
 
8.2.   Dobór linii zasilaj�cych  i zabezpiecze�       
 
 zgodnie z norm� PN 91/E-05009 pkt. 433 powinny by� spełnione warunki: 

 
IB < In < Iz 

I2 < 1,45 Iz 
gdzie:  IB - pr�d obliczeniowy 

    In - pr�d nastawienia urz�dzenia zabezpieczaj�cego 
    Iz - dopuszczalny długotrwały pr�d obci��alno�ci kabla  
    I2 - pr�d zadziałania urz�dzenia zabezpieczaj�cego (S 1,45; B 1,6) 
                TABELA 2 
l.p. Relacja kabla U 

[V] 
S 

[kVA] 
IB 

[A] 
In 

[A] 
Iz 

[A] 
I2 

[A] 
1,45 Iz 

[A] 
Typ kabla 

1. ZKP- TRG 400 147,8 214 250 424 256 259 4xYKXS   1x240 

2 TRG-RG1 400 112,6 163 200 424 256 259 2xYKXS   4x120 

3. RG1- Winda 400 18,6 26,9 C63 80 91,35 116 YKY  5 x 16 

4. RG1 – tablica TG 400 44,0 63,8 80 148 128 214 YKY  5 x 50 

5. RG1 – TOZB 400 10,6 15,4 50 80 100,8 116 YKY  5 x 16 

6. RG1 – TOZ 400 10,6 15,4 50 80 100,8 116 YKY  5 x 16 

7. RG1 – WLZ TO… 400 23,5 34,1 50 80 100,8 116 YKY  5 x 16 

   8. RG1 – WLZ TS… 400 30 43,6 50 80 100,8 116 YKY  5 x 16 

9.  TS – Obwody gniazd 230 2,3 9,87 16 30 25,6 43,5 YDY  3 x 2,5 

10. TO – Obwody o�wietl. 230 2,0 8,7 10 22 16 31,9 YDY  3 x 1,5 
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8.3. Dobór baterii kondensatorów 
       
Dane: moc szczytowa Ps = 130,0 kW 
 cos ϕn =0,88   tgϕn = 0,54 
 cos ϕz = 0,93   tgϕz = 0,4 
 Qb = Ps (tg ϕn -  tgϕz ) 

Qb   =130(0,54– 0,4) = 18,2 kVAr 
 
 

 
9. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 
A. SZKOŁA PODSTAWOWA 
 
9.1.Instalacje elektryczne w kotłowni  
9.1.1.Oprawy o�wietleniowe 
1.    Oprawa nastropowa  1x36W, z kloszem z poliw�glanu IP 65, EVG  szt.   3  D 
3.    Oprawa nastropowa  przeciwwybuchowa 1xTC-TSE 20W II2GEEx  
        edIIB+H2 T2/T4        szt.   3  P2 
 
9.1.2.Osprz�t i przewody 
  1. Ł�cznik 1- biegunowy p.t.16 A ; 250 V, IP44       szt.     1 
  5. Ł�cznik  schodowy      p.t. 16 A ; 250  V, IP 44          szt.     2 
  8. Puszka instal. aparat. p.t.  � 60       szt.      3 
  9. Puszka instal. rozgał��na p.t. � 80 z zacisk .5 x 2,5,IP44     szt      3 
 11. Rurka  RL 18        m.     15 
 12. Przewód elektroenergetyczny YDY�o 3 x  1,5;     400/750V     m    20, 10n/t,10r 
 13. Przewód elektroenergetyczny YDY�o 4 x  1,5;     400/750V     m     10, 5n/t,5r 
1. Gniazdo wtykowe n/t 16A, 250V, 2P+Z, IP44, białe    szt.   2  
10. Przewód kabelkowy YDY�o 3 x 2,5      m      35  n/t 
 
9.1.3.Tablica rozdzielcza TK.1 
1. Obudowa na�cienna izolacyjna, 2 x 12 mod. 312 x 280  z listwami TH36,  
     Zaciskami N i PE oraz osłonami, IP55      szt. 1 
5.  Rozł�cznik izolacyjny, 63A, 500V, 50kA, 3P     szt. 1 
7. Lampka sygnalizacyjna zielona 230V, 1 mod     szt. 3 
8. Wył�cznik ró�nicowo – pr�dowy  25A,0,03A,2P     szt.  2 
9. Wył�cznik nadmiarowo-pr�dowy, B6, 10kA, 1P,     szt. 2 
11. Wył�cznik nadmiarowo- pr�dowy, B16, 10kA, 1P,    szt. 1 
11. Wył�cznik nadmiarowo- pr�dowy, C16, 10kA, 1P,    szt. 2 
 
 
B. HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM 
 
9.2. Przył�cze elektroenergetyczne 
1. Kabel elektroenergetyczny YKXS 4x120, 1 kV     m 10    r 
2. Rura ochronna gi�tka PCV 100 mm      m   8      p/t   
3. Obudowa zł�cza ZK1a, 400x1000x250      szt.  1 
4. Rozł�cznik mocy 400A, 690V, 25kA, do monta�u na płycie   szt.  1 
5. Wyzwalacz wzrostowy 230VAC      szt.  1 
6. Wył�cznik nadmiarowo- pr�dowy, C6, 10kA, 1P,     szt.  1 
 
9.3. Wewn�trzne linie zasilaj�ce 
1. Kabel elektroenergetyczny miedziany YKY 5x16, 1 kV   m 120     110kor/10r 
2. Kabel elektroenergetyczny miedziany YKY 5x10, 1 kV   m 225     200kor/25r 
3. J.w. lecz YKY 5 x 6       m 80       73kor/7r 
4. J.w. lecz HDGs 3x1,5; 60 min.      m 15      15kor,20r 
5. Wył�cznik p-po�, z szybk�, obud. czerwona    szt.  1  
6. Korytko K200 ocynkowane z pokryw�     m   56 
7. Rura ochronna PCV 32 mm      m   62  
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8.  Przewód LgY 35       m   15  kor 
9. Wspornik korytka K200      szt.  28 
10. Listwa zaciskowa ZMG 35/16      szt.  2 
 
9.4. Urz�dzenia rozdzielcze 
9.4.1. Rozdzielnia główna RG1+ zestaw TGR 
Prefabrykat składaj�cy si� z: 
2 pól odbiorczych  600x1900, gł�boko�� 400 z drzwiami 
1 pola odbiorczego  800x1900, gł�boko�� 400 z drzwiami 
Obudowa metalowa IP40, z cokołem 100mm.  
Wyposa�enie wg schematu strukturalnego, rys. E1-02   kpl.  1 
1. Rozł�cznik mocy 400A, 690V, 25kA, do monta�u na płycie  szt. 1 
2. Rozł�cznik mocy 250A, 690V, 25kA, do monta�u na płycie  szt. 2 
3. Wyzwalacz wzrostowy 230VAC     szt.  2 
4. Rozł�cznik bezpiecznikowy NH 0, 3P, 160A,690V, 50kA   szt. 5 
5. Rozł�cznik bezpiecznikowy NH 1, 3P, 250A,690V, 50kA   szt. 2 
6. Rozł�cznik bezpiecznikowy 63A, 3P, 10kA do zabudowy modułowej szt. 10 
7. Ochronnik przepi�ciowy kl. B+C, 1,2kV,15kA,1,2kV   kpl.  1 
8. Wkładka bezpiecznikowa do rozł�cznika 63A, 25-50A    szt.  30 
9. Bezpiecznik mocy NH00 gG 100A     szt. 3 
10. Bezpiecznik mocy NH1 gG 125A     szt. 3 
11. Bezpiecznik mocy NH00 gG 80A     szt. 3 
12. Bezpiecznik mocy NH00 gG 63A     szt. 6 
13. Bezpiecznik mocy NH00 gG 50A     szt. 3 
14.Przekładnik pr�dowy 150/5A, 5VA, kl. 1,0    szt. 1 
 
Tablica rozdz. TOS (w obudowie RG1) 
5. Rozł�cznik izolacyjny, 63A, 500V, 50kA, 3P    szt.  1 
6. Lampka sygnalizacyjna zielona 230V, 1 mod    szt.  3 
7. Wył�cznik ró�nicowo – pr�dowy  25A,0,03A,2P    szt.   2 
8. Wył�cznik nadmiarowo- pr�dowy, B6, 10kA, 1P,    szt. 2 
10. Wył�cznik nadmiarowo- pr�dowy, B16, 10kA, 1P,   szt.  2 
 
9.4.2. Bateria kondensatorów 
1. Szafa metalowa (uj�ta w RG1)      
2. Rozł�cznik bezpiecznikowy NH 00, 3P, 125A,690V, 50kA   szt.  4 
3. Bezpiecznik WTN00C 10A      szt.  12 
4. Stycznik elektromagnetyczny 40A, 3P, c.230V, 3z   szt. 4 
5. Kondensator 5kVAr, 400V      szt.  4 
6. Regulator MRM 4-stopniowy      szt.  1 
7. Kabel elektroenergetyczny miedziany YKY 5x16, 1 kV   m 3     n/u 
 
9.4.3 . Zestaw tablic rozdz. “11” (TO11,TA11,TS11) 
1. Obudowa wn�kowa metalowa, 3 x 12 mod. 330x565  z listwami TH36,  
     zaciskami N i PE oraz osłonami , IP40, z zamkiem na klucz  szt.  2 
5. Rozł�cznik izolacyjny, 63A, 500V, 50kA, 3P    szt.  3 
6. Lampka sygnalizacyjna zielona 230V, 1 mod    szt.  9 
7. Wył�cznik ró�nicowo – pr�dowy  25A,0,03A,2P    szt.   12 
8. Wył�cznik nadmiarowo- pr�dowy, B6, 10kA, 1P,    szt. 6 
9. Wył�cznik nadmiarowo- pr�dowy, B10, 10kA, 1P,   szt. 4 
10. Wył�cznik nadmiarowo- pr�dowy, B16, 10kA, 1P,   szt.  14 
11. Przeka�nik bistabilny 2P, 230V,2z     szt. 3 
12. Wył. silnikowy500V,3P ,0,63-1,0A, do zabudowy modułowej  szt.  1 
13. Wył. silnikowy 500V, 0,25-0,4A, do zabudowy modułowej  szt.  2 
14. Stycznik elektromagnetyczny 20A, 3P, c.230V   szt. 2 
15. Regulator elektroniczny obrotów, 230V, 1,0A, IP55   szt.  3 
16. Zacisk monta�owy 2,5mm2      szt.  5 
 
9.4.4.  Zestaw tablic rozdz. “21” (TO21,TS21) 
1. Obudowa wn�kowa metalowa, 2 x 12 mod. 330x375  z listwami TH36,  
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     zaciskami N i PE oraz osłonami , IP40, z zamkiem na klucz  szt.  2 
5. Rozł�cznik izolacyjny, 63A, 500V, 50kA, 3P    szt.  2 
6. Lampka sygnalizacyjna zielona 230V, 1 mod    szt.  6 
7. Wył�cznik ró�nicowo – pr�dowy  25A,0,03A,2P    szt.   5 
8. Wył�cznik nadmiarowo- pr�dowy, B6, 10kA, 1P,    szt. 1 
9. Wył�cznik nadmiarowo- pr�dowy, B10, 10kA, 1P,   szt. 4 
10. Wył�cznik nadmiarowo- pr�dowy, B16, 10kA, 1P,   szt.  6 
11. Przeka�nik bistabilny 2P, 230V,2z     szt. 3 
12. Wył. silnikowy500V,3P ,0,63-1,0A, do zabudowy modułowej  szt.  1 
13. Wył. silnikowy 500V, 0,25-0,4A, do zabudowy modułowej  szt.  2 
14. Stycznik elektromagnetyczny 20A, 3P, c.230V   szt. 2 
15. Regulator elektroniczny obrotów, 230V, 1,0A, IP55   szt.  3 
16. Zacisk monta�owy 2,5mm2      szt.  5 
 
9.4.5. Tablica rozdz. TSW 
1. Obudowa podtynkowa, 3 x 24 mod. 575 x 600  z listwami TH36,  
     zaciskami N i PE oraz osłonami, IP40,drzwi płaskie metalowe,  
     z zamkiem na klucz       szt.  1 
2.  Rozł�cznik izolacyjny, 63A, 500V, 50kA, 3P    szt.  1 
3. Lampka sygnalizacyjna zielona 230V, 1 mod    szt.  3  
4. Wył�cznik ró�nicowo – pr�dowy  25A,0,03A,4P    szt.   3 
5. Wył�cznik ró�nicowo – pr�dowy, nadmiarowy  B16;0,03A,4P  szt.   2 
6. Wył. silnikowy500V,3P ,0,25-0,4A, do zabudowy modułowej  szt.  5 
7. Wył. silnikowy 500V, 0,63-1,0A, do zabudowy modułowej  szt.  2 
8. Ogranicznik przepi�ciowy klasy 3, 3- fazowy    kpl 1 
    
9.5. Instalacja  zaplecza hali sportowej 

9.5.1.Oprawy 

1.    Oprawa dostropowa  D225, 2xTC-DEL26W  IP 44, EVG    szt.   30  A 
2.     J.w. lecz z modułem awaryjnym 1h      szt.   30  A+Aw 
3.    Oprawa dostropowa  414 DO 4xT5 14W, IP 54, EVG    szt.   4  B 
4.    Oprawa dostropowa  K418 DO 4xT8 18W,rastrowa IP 20, EVG   szt.   28  C 
5.     J.w. lecz z modułem awaryjnym 1h      szt.   19  C+Aw 
6.    Oprawa nastropowa 136 1xT8 36W, z kloszem z poliw�glanu IP 65, EVG  szt.   1  D 
7.    Oprawa nastropowa  236 PA 2xT8 36W, klosz opal IP 20, EVG   szt.   3  E 
8.     J.w. lecz z modułem awaryjnym 1h      szt.   1  E+Aw 
9.    Oprawa dostropowa  D226 M, 2xTC-D26W  IP 20, EVG    szt.   10  G 
10.     J.w. lecz z modułem awaryjnym 1h      szt.  2  G+Aw 
11.   Oprawa nastropowa 236 2xT8 36W, z kloszem z poliw�glanu IP 65, EVG  szt.   1  H 
12.    Oprawa nastropowa 158 1xT8 58W, z kloszem z poliw�glanu IP 65, EVG szt.   2  K 
13. Oprawa nastropowa, 258 2xT8 58W raster lamelkowy PA  IP 20, EVG  szt.   6  L 
14.     J.w. lecz z modułem awaryjnym 1h      szt.   7  L+Aw 
15.    Oprawa dostropowa SD 418  4xT8 18W,klosz opal IP 40, EVG   szt.   22  M 
16.     J.w. lecz z modułem awaryjnym 1h      szt.   8  M+Aw 
17. Belka monta�owa BU 135 1xT5 35W dług. 148cm IP 20, EVG   szt.   10  N 
18.    Oprawa nastropowa  DNCE226, 2xTC-D26W  IP 44, EVG   szt.   7 P 
19.     J.w. lecz z modułem awaryjnym 1h      szt.   3  P+Aw 
20. Oprawa �wietlówkowa T5 1x14W , IP20, liniowa nad lustrem   szt.   17  Y 
21. Oprawa �cienna  218, 2xTC-DEL18W, �wiec�ca w dół  IP 65, EVG  szt.   3  U+Aw 
        Moduł awaryjny w osobnej puszce 
22.  Oprawa ewakuacyjna kier. LED, �wiec�ca przy zaniku napi�cia 1h, 
        z autotestem , �cienna  z piktogramem.      szt.   16  EW1 
23.  Oprawa ewakuacyjna kier. 1x8W, �wiec�ca przy zaniku napi�cia 1h, 
        z autotestem , syfitowa dwustronna z piktogramem    szt.   8  EW2 
	ródła �wiatła w komplecie z oprawami. 
 
 
9.9.2.Osprz�t i przewody 
  1. Ł�cznik 1- biegunowy p.t.16 A ; 250 V, IP20       szt.      9  
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  2. Ł�cznik 1- biegunowy p.t.16 A ; 250 V; IP 44          szt.     9 
  3. Ł�cznik �wiecznikowy p.t.16 A ; 250 V, IP20       szt.      9 
  4. Ł�cznik �wiecznikowy p.t.16 A ; 250 V; IP 44         szt.      4 
  5. Ł�cznik  schodowy      p.t. 16 A ; 250  V, IP 44          szt.      2 
  6. Przycisk �wiatło p/t 16 A ; 250  V, IP20       szt.      7 
  8. Puszka instal. aparat. p.t.  � 60        szt.      40 
  9. Puszka instal. rozgał��na p.t. � 80 z zacisk .5 x 2,5     szt      70 
  10. Puszka instal. rozgał��na n/t. IP44 � 80 z zacisk .5 x 2,5      szt     86 
 11. Rurka  RL 20        m.     320 
 12. Przewód elektroenergetyczny YDY�o 3 x  1,5;     400/750V    m    810, 600kor,150r,60pt 
 13. Przewód elektroenergetyczny YDY�o 4 x  1,5;     400/750V    m     360, 200kor,20r, 140pt 
 14. Przewód elektroenergetyczny YDY�o 5 x  1,5;     400/750V   m     190, 90kor, 100pt 
 15. Przewód elektroenergetyczny YDY�o 2 x  1,5;     400/750V    m     195, 100kor,50r,45pt 
 
9.10. Instalacja o�wietleniowa hali sportowej 

9.10.1.Oprawy 

1. Oprawa nastropowa, SG358 3xT8 58W raster typu V 
     z siatk� ochronn�, dla ob. sportowych  IP 20, KVG    szt.   72  SG 
2. Oprawa nastropowa, 258 2xT8 58W raster lamelkowy PA  IP 20, EVG   
     z modułem awaryjnym 1h        szt.   7  L+Aw 
3. Oprawa dostropowa  D226 M, 2xTC-D26W  IP 20, EVG 
      z modułem awaryjnym 1h        szt.   2  G+Aw 
4. Oprawa �cienna  218, 2xTC-DEL18W, �wiec�ca w dół  IP 65, EVG   szt.   3  U+Aw 
        Moduł awaryjny w osobnej puszce 
5.  Oprawa ewakuacyjna kier. 1x8W, �wiec�ca przy zaniku napi�cia 1h, 
        z autotestem , �cienna  z piktogramem z osłon� siatkow�    szt.   5  EW1+s 
	ródła �wiatła w komplecie z oprawami 
 
9.10.2.Osprz�t i przewody 
 1. Puszka instal. rozgał��na n/t. IP44 � 80 z zacisk .5 x 2,5       szt    58 
 2. Rurka  RL 18         m.     150 
 3. Przewód elektroenergetyczny YDY�o 3 x  1,5;     400/750V    m    330, 200kor, 130pt/r 
 4. Przewód elektroenergetyczny YDY�o 3 x 2,5;     400/750V    m     540, 400kor,140nt 
5. Korytko K100 ocynkowane z pokryw�     m   128 
6. Wspornik korytka K100      szt.  64 
7. Kabel sygnalizacyjny YKSY 21x1,5      m   128, 12r 
 
 9.10.3. Szafka sterownicza KS2      kpl. 60, 6r, 54kor 
Wykaz dla 1kpl    
1. Obudowa na�cienna metal. 400x300x200, IP55    szt. 1   
2. Wył�cznik nadmiarowo-B6, 10kA, 1P,     szt. 1 
3. Lampka sygnaliz. do wbudowania, zielona, 230V    szt. 5 
4. Przycisk sterowniczy do wbudowania, z+r, zielony, główka kryta  szt. 5 
5. Przycisk sterowniczy do wbudowania, z+r, czerwony, główka kryta  szt. 5 
6. Zacisk monta�owy 2,5mm2      szt. 25 
7. Szyldzik opisowy, grawerowany 30x60     szt.  5 
  
9.11. Instalacja gniazd wtykowych i siły. 
1. Gniazdo wtykowe p/t 16A, 250V, 2P+Z, IP20, białe   szt. 80 
2. Ramka 1-krotna biała       szt. 10  
3. Ramka 2-krotna biała       szt. 38   
4. Ramka 4-krotna biała       szt. 1 
5. Gniazdo wtykowe p/t 16A,250V, 2P+Z, DATA    szt. 1 
6. Gniazdo wtykowe p/t 16A, 250V, 2P+Z, IP 44    szt.  10 
7. Gniazdo wtykowe n/t 16A, 500V, 3P+Z+N, IP 44    szt.  2 
14. Przewód kabelkowy YDY�o 5 x 2,5     m    140  kor100,r40 
15. Przewód kabelkowy YDY�o 3 x 2,5     m    680 nt200/r100/kor380 
16. Przewód kabelkowy YDY�o 3 x 1,5     m    50   nt30 /kor22 
17. Przewód kabelkowy YDY�o 5 x 1,5     m    160   nt40 /40r/kor80 
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18. Regulator elektroniczny obrotów 250V, 1A    szt.  1 
20. Poł�cznik 5 x 2,5 IP44       szt.   28 
21. Puszka odgał��na 4 x 2,5, p/t      szt.   20 
22. Puszka aparatowa pojedy�cza p/t      szt.   91 
28. Korytko kablowe, perforowane, ocynkowane K60               m     50   
31. Wspornik korytka K60, h-100       szt.    25   
32. Rurka PCV 20        m      140 
 
9.11.1. Tablica rozdz. TSH 
1. Obudowa na�cienna metalowa, 3 x 24 mod. 575 x 600  z listwami TH36,  
     zaciskami N i PE oraz osłonami, IP40,drzwi płaskie metalowe,  
     z zamkiem na klucz       szt.  1 
2.  Rozł�cznik izolacyjny, 63A, 500V, 50kA, 3P    szt.  1 
3. Lampka sygnalizacyjna zielona 230V, 1 mod    szt.  3 
4. Wył�cznik ró�nicowo – pr�dowy,  25A,0,03A,4P    szt.   5 
5. Wył�cznik ró�nicowo – pr�dowy,25A ,0,03A,2P    szt.   2 
6. Wył�cznik nadmiarowo- pr�dowy, B6, 10kA, 1P,    szt.  1 
7. Wył�cznik nadmiarowo- pr�dowy, B10, 10kA, 1P,   szt.  1 
8. Wył�cznik nadmiarowo- pr�dowy, B16, 10kA, 1P,   szt.  3 
9. Wył�cznik nadmiarowo- pr�dowy, B16, 10kA, 3P,   szt.  2 
10. Wył�cznik nadmiarowo- pr�dowy, C10, 10kA, 1P,   szt.  4 
11. Wył�cznik nadmiarowo- pr�dowy, C16, 10kA, 1P,   szt.  4 
owy 
13. Zacisk monta�owy 2,5mm2      szt. 25 
 
9.12. Instalacja uziemie� wyrównawczych 
1. Przewód LgY�o 4        m 250  180kor,70nt  
2. j.w. lecz 50         m  65  40kor,25nt 
3. j.w. lecz 16         m  75   kor. 
4. Obejma uziemiaj�ca na rur� 32       szt. 10 
5. j.w. lecz na rur� 50         szt. 6 
6. Listwa przył�czowa PE 8 x 16mm2      szt. 4 
7. Listwa przył�czowa PE 1x25mm2 +12 x 16mm2     szt. 7 
8. Obudowa na�cienna izolacyjna 2x12mod. IP55     szt. 7 
 
9.13.  Instalacja piorunochronna (osprz�t ocynkowany ) 
1. Linka LFe/Zn 8        m  30  -uchw 
2. Drut DFe/Zn 8         m  170  -uchw30 
3. Ta�ma Fe/Zn 30x4          m  390 n/u 
4. Zł�cze kontrolne ta�ma-drut 4x M6x16      szt.   20 
5. Uchwyt dachowy do klejenia       szt.   25 
6. Zacisk krzy�owy uniwersalny 4xM6x25,3 płytki     szt.   45 
7. Maszt wolnostoj�cy na 3 odci��nikach, h-3,0m     szt.   4 
8. Wspornik do naci�gu C40, l-350       szt.   9 
9. 
ruba naci�gowa rzymska M10x125       szt.   4 
10. Kotwa przykr�cana         szt.   4 
11. Skrzynka probiercza na elewacj� 150x150x50 ze wzmocnion� pokrywk�  szt.   20 
12.Zł�cze do rynny        szt.   30 
13. Rurka PCV 32        m      150 p/t 
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POMIARY   
Badanie linii kablowej niskiego napi�cia 7 odc. 
Sprawdzanie i pomiar obw. elektr nn, 1-faz 41 szt. 
J.w. lecz 3-faz 17 szt. 
Badania i pomiary instalacji uziemienie ochronne  pomiar pierwszy 2   szt. 
J.w. pomiar nast�pny 7       szt 
Sprawdzenie samoczynnego wył�czania zasilania, próba działania wył�cznika 
ró�nicowopr�dowego - pierwsza 8 szt. 
J.w. pomiar nast�pny 27 szt. 
Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania, pomiar pierwszy 40 szt. 
Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania, za ka�dy nast�pny pomiar 53 szt. 
Badanie linii na kablu sterowniczym o ilo�ci �ył do 7 2  odc. 
Badanie linii na kablu sterowniczym o ilo�ci �ył do 21 1      odc. 
Pomiar nat��enia o�wietlenia 15 pomiar 
Podł�czenie przewodów o przekroju �yły do 2,5 mm2 pod zaciski i bolce 4,2 100 szt. 
Podł�czenie przewodów o przekroju �yły do 6 mm2 pod zaciski i bolce 0,65 100 szt. 
Podł�czenie przewodów o przekroju �yły do 25 mm2 pod zaciski i bolce 1,25          100 szt. 
Podł�czenie przewodów o przekroju �yły do 50 mm2 pod zaciski i bolce 0,16         100 szt. 
ROBOTY UZUPEŁNIAJ	CE   
Wykucie bruzd dla rur18 - 100m 
Wykucie bruzd dla rur32 0,9 100m 
Wykucie bruzd dla rur100 - 100m 
Przebicie otworów w �cianie z cegły  1/2, �redn.25 0,35 100 szt 
Przebicie otworów w �cianie z cegły 1, �redn.25 0,25 100 szt 
Przebicie otworów w �cianie z cegły 2 1/2, �redn.25 - 100 szt 
Przebicie otworów w �cianie z cegły 1 1/2, 45x10cm 0,05           100 szt 
Przebicie otworów w �cianie z cegły 1 1/2, �redn.110 - 100 szt 
Przebicie otworów w stropie betonowym l=140mm, �redn.60 0,04 100 szt 
Wykucie otworów w cegle 5x5x10 dla wspornik. Korytek 1,17 100 szt 
Tynkowanie wn�ki tablic 1,5 m2 
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 W stosunku do dokumentacji wykonawczej z 2010 roku konstrukcja 
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architektury – murek oporowy M – 2 oraz schody terenowe S1 i S2. Opis techniczny 

konstrukcji obejmujmujący całość dokumentacji Centrum z 2010 roku jest aktualny 
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posiadaniu Biura Projektów. 
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II. Część rysunkowa. 
 
Segment A 
 
K/W/A/F/1  Schemat rozmieszczenia pali, zbrojenie płyt centrujących. 
K/W/A/F/2  Schemat i zbrojenie fundamentów 
K/W/A/F/3  Posadowienie windy 
K/W/A/F/4  Płyta fundamentowa 
K/W/A/F/5  Schemat płyt posadzkowych 
K/W/A/F/6  Zbrojenie płyty posadzkowej 
 
K/W/A/P0/1  Schemat stropu nad parterem 
K/W/A/P0/2  Zbrojenie dolne i górne stropu nad parterem 
K/W/A/P0/3  Belki stropu nad parterem 
 
K/W/A/P1/1  Schemat stropu nad pierwszym piętrem 
K/W/A/P1/4  Belki stropu nad pierwszym piętrem 
 
K/W/A/P2/1  Schemat stropu nad drugim piętrem 
K/W/A/P2/4  Belki stropu nad drugim piętrem 
 
K/W/A/P3/1  Dach 
K/W/A/P3/2  Ściany szczytowe w osi 1A i 10A 
 
K/W/A/E/1  Elementy pionowe – słupy i rdzenie 
K/W/A/E/2  Elementy pionowe – ściany 
K/W/A/E/3  Szyb windy 
 
K/W/A/K/1  Schody poz. 7.1/A 
K/W/A/K/2  Schody poz. 7.2/A 
 

Segment B 
 
K/W/B/F/1  Schemat fundamentów 
K/W/B/F/2  Posadowienie – przekroje, szczegóły 
K/W/B/F/3  Zbrojenie dolne płyty posadzkowej 
K/W/B/F/4  Zbrojenie górne płyty posadzkowej 
    
K/W/B/P0/1  Belki - zbrojenie 
 
K/W/B/P1/1  Schemat dachu. 
K/W/B/P1/2  Wiązary główne 
 
K/W/B/E/1  Elementy pionowe – zbrojenie słupów i rdzeni 
K/W/B/E/2  Elementy pionowe – ściany w osi 1B i 3B 

K/W/B/E/3  Elementy pionowe – ściana szczytowa w osi AB 
K/W/B/E/4  Elementy pionowe – ściana szczytowa w osi IB 

 
Segment C 
 
K/W/C/F/1  Schemat fundamentów.       
K/W/C/F/2  Zbrojenie rusztu fundamentowego.     
K/W/C/F/3  Zbrojenie dolne i górne posadzki fundamentowej.   
 
K/W/C/P0/1  Schemat przyziemia, zbrojenie wieńców.    
K/W/C/P0/2  Zbrojenie dolne i górne stropu.      
K/W/C/P0/3  Zbrojenie belek.       
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K/W/C/E/1  Elementy pionowe.       

 
Segment D 
 
K/W/D/F/1  Schemat fundamentów.       
K/W/D/F/2  Zbrojenie rusztu fundamentowego.     

K/W/D/F/3  Zbrojenie dolne posadzki fundamentowej.    
K/W/D/F/4  Zbrojenie górne posadzki fundamentowej.    
 
K/W/D/P0/1  Schemat stropu nad parterem, zbrojenie wieńców.    

K/W/D/P0/2  Schemat rozkładu stropu RECTOR nad parterem.    

K/W/D/P0/3  Strop żelbetowy w poziomie parteru  .    

K/W/D/P0/4  Zbrojenie belek w stropie nad parterem.     

 

K/W/D/P1/1  Schemat stropu nad I piętrem, zbrojenie wieńców.   

K/W/D/P1/2  Schemat rozkładu stropu RECTOR nad I piętrem.    

K/W/D/P1/3  Strop żelbetowy w poziomie I piętra.     
K/W/D/P1/2  Zbrojenie belek w stropie nad I piętrem.     

 
K/W/D/P2/1  Schemat ścian attykowych      
K/W/D/P2/2  Schemat dachu.       
 
K/W/D/E/1  Elementy pionowe.       
K/W/D/K/1  Zbrojenie klatki schodowej. 

 
Elementy małej architektury. 
 
K/W/E/1 Mur oporowy przy segmencie A 
K/W/E/2 Mur oporowy przy segmencie B 
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I. Część opisowa. 

 

1. Przedmiot i zakres opracowania. 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy – część 

konstrukcyjna budowy centrum edukacyjno - dydaktyczno - rekreacyjno - sportowego 
w Wiślicy. Projekt obejmuje budowę hali sportowej, gimnazjum oraz remont szkoły 
podstawowej przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej". 

 
 
W  szczególności  opracowanie  obejmuje : 

• Opis założeń do projektu konstrukcji i warunków  lokalizacji. 

• Opis przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych. 
• Założenia materiałowe.  

• Wytyczne prowadzenia prac budowlanych, oraz prac ziemnych.  

• Rysunki wykonawcze 
 

2. Podstawa opracowania. 

 

• Projekt budowlany i wykonawczy – część architektoniczna opracowany przez 
Biuro Projektów Architektonicznych i Usług Inwestorskich COMTAREX, z 
siedzibą w Katowicach przy ul. Stawowej 3 

• Projekt budowlany – część konstrukcyjna opracowany przez Firmę Inżynierską 
STATYK z siedzibą w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 10 

• Dokumentacja geotechniczna z badań warunków podłoża opracowana przez 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe GEOBUD, w sierpniu 
2010 r. 

• Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: 
 
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i 
montażowe.  
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
Obciążenia pojazdami. 
PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 
śniegiem.  
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem.  
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03002:2002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie  
PN-B-03340:2002 Konstrukcje murowe zbrojone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  
Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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PN-B-03215:1999 Konstrukcje stalowe. Zakotwienie słupów i kominów. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  
 

3. Warunki lokalizacji. 

 

3.1 Warunki klimatyczne. 

 
III – cia strefa  obciążenia  śniegiem  wg PN-80/B-02010/Az1:2006   

             Obciążenia w obliczeniach  statycznych. Obciążenie  śniegiem.  

I – sza strefa  obciążenia  wiatrem  wg PN-77/B-02011   

             Obciążenia  w obliczeniach  statycznych. Obciążenie  wiatrem.   

3.2 Warunki gruntowo-wodne. 

 
Morfologia 
 
Pod względem morfologicznym rejon badań dotyczy fragmentu wysoczyzny, 
stanowiącej ostaniec denudacyjny w obrębie rozległej doliny Nidy. U podstawy 
wysoczyzny zachowały się fragmenty starorzecza. Powierzchnia terenu jest 
częściowo przeobrażona antropologicznie (nadsypana warstwą nasypów) i wykazuje 
generalnie nachylenie w kierunku południowo zachodnim. Rzędne terenu w 
miejscach wykonania odwiertów zamykają się w wartościach 177,31 – 175,11 m 
npm.  
 
Stratygrafia i litologia 
 
Podłoże badanego terenu budują utwory czwartorzędowe oraz trzeciorzędowe. 
 
Czwartorzęd  -  reprezentowany jest przez osady akumulacji rzecznozastoiskowej, 
wykształcone jako namuły gliniaste i piaszczyste oraz gliny, piaski i iły. 
Utwory te przykryte są na większej partii terenu warstwą współczesnych nasypów 
piaszczysto-gliniasto- kamienistych. Miąższość nasypów jest niejednorodna i wynosi 
od 0,3 –3,5 m. Miejscami nasypów brak. 
Trzeciorzęd  - reprezentowany jest przez gipsy, anhydryty oraz margle gipsowe. 
W partii stropowej utwory te są zwietrzałe w postaci wietrzelin gliniastych. 
 
Warunki wodne 
 
Wodę gruntową nawiercono jedynie w 5 otworach. Jej występowanie związane jest 
z piaszczystymi laminami w warstwie namułów. Woda wykazuje zarówno zwierciadło 
swobodne, które w czasie badań terenowych nawiercone zostało na głębokości 0,8 – 
0,9 m poniżej pow. terenu, oraz zwierciadło lekko naporowe. Nawiercona na 
głębokości 0,9 – 2,0m ppt, stabilizowała się na głębokości 0,8 – 1,5 m ppt. Ponadto 
w jednym otworze zanotowano sączenie wody na głębokości 0,9 m. Poziom wód 
gruntowych omawianego terenu określa się jako niestabilny, zależny od pory roku 
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oraz charakteru opadów atmosferycznych. Zanotowany poziom wydaje się być 
zbliżony do stanu średniego rocznego. 
Analiza chemiczna próbki wody gruntowej wykazała, że przejawia ona wobec betonu 
cechy średniej agresywności siarczanowej i zaliczana jest wg EN 206-1:2000 do 
klasy XA2. 
 
Warunki geotechniczne 
 
W podłożu badanego terenu występują zarówno grunty nasypowe jak i rodzime o 
zróżnicowanym wieku, genezie, litologii i stanie, wobec czego wydzielono je na 
przekrojach w postaci następujących warstw geotechnicznych: 
 
Warstwa I zbudowana jest z nasypów niebudowlanych, złożonych z piasku, frakcji 
kamienistej oraz gliny i piasku gliniastego. Miąższość nasypów jest zróżnicowana i 
wynosi od 0,3 – 3,5 m. Lokalnie nasypów brak. 
Warstwa IIa zbudowana jest z gruntów niespoistych, wykształconych jako piaski 
średnioziarniste. Określa się je jako średnio zagęszczone o średnim stopniu 
zagęszczenia ID = 0,50. 
Warstwa IIb to również piaski średnioziarniste, ale o stanie luźnym. Na podstawie 
analizy parametrów wiercenia stopień zagęszczenia przyjęto jako ID =0,20. 
Warstwa III zbudowana jest z gruntów organicznych, wykształconych jako namuły 
gliniaste, miejscami poprzewarstwiane namułami piaszczystymi. Zawartość części 
organicznych wynosi rzędu 8 %. Wykazują one konsystencję twardoplastyczną oraz 
plastyczną. Są to grunty bardzo słabonośne. 
Warstwa IV obejmuje grunty spoiste nieskonsolidowane, a więc określane wg normy 
symbolem „C”. Są to gliny, gliny pylaste oraz piaski gliniaste o konsystencji 
plastycznej i średnim stopniu plastyczności IL = 0,30. 
Warstwa V zbudowana jest z iłów o konsystencji pół zwartej. 
Warstwa VI obejmuje wietrzeliskowe utwory skonsolidowane, a więc określanych 
wg normy symbolem „B”. Są to gliny pylaste o konsystencji twardoplastycznej i 
średnim stopniu plastyczności IL = 0,20. 
Warstwa VII zbudowana jest z gipsów oraz margli gipsowych. Pod względem 
geotechnicznym jest to skała miękka o wytrzymałości na ściskanie Rc< 5 MPa , 
średnio spękana. 
 
Wartości parametrów geotechnicznych gruntów przedstawiono w zestawieniu 
tabelarycznym: 
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Wnioski i zalecenia 
 

• Podłoże badanego terenu jest niejednorodne i ma charakter uwarstwiony. 
Budują go nośne i mało ściśliwe piaski średnioziarniste /w-wa I/ , nośne i 
średnio ściśliwe gliny oraz iły /w-wa V i VI, mniej nośne i bardziej ściśliwe gliny 
o konsystencji plastycznej /w-wa IV/ oraz bardzo słabonośne namuły gliniaste 
/w-wa III/. Całość spoczywa na nośnych i mało ściśliwych gipsach oraz 
marglach gipsowych /w-wa VII/. 

• 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 m 
ppt, stabilizowała się na głębokości 0,8 – 15 m ppt. 

• Analiza fizyko – chemiczna wody wykazała, że przejawia ona w stosunku do 
konstrukcji betonowych cechy średniej agresywności siarczanowej. 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. 

• Dla planowanej inwestycji przyjmuje się II kategorię geotechniczną i proste 
warunki gruntowe w przypadku posadowienia na warstwie nośnych gipsów i 
margli gipsowych. 
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Przyjęte poziomy posadowienia poszczególnych segmentów 
 
 
Poziom posadzki (wykończony): 

segment A                                     ±0,00 = 177,40 m npm. 
segment B                                    -1,50 = 175,90 m npm. 
segment C                                    -1,50 = 175,90 m npm. 
segment D                                    -1,50 = 175,90 m npm. 
 
Poziom posadzki (surowy): 
segment A                                     -0,15 = 177,25 m npm. 
segment B                                    -1,65 = 175,75 m npm. 
segment C                                    -1,65 = 175,75 m npm. 
segment D                                    -1,54 = 175,75 m npm. 
 
Poziomy posadowienia (spód oczepu fundamentowego) 
segment A    -1,30 = 176,10 m npm. 
segment B    -2,80 = 174,60 m npm. 
segment C    -2,80 = 174,60 m npm. 
segment D    -2,80 = 174,60 m npm. 
 
Poziomy góry pali fundamentowych 
segment A    -1,25 = 176,15 m npm. 
segment B    -2,75 = 174,65 m npm.  (-2,00 = 175,40 m npm.) 
segment C    -2,75 = 174,60 m npm. 
segment D    -2,75 = 174,60 m npm. (-2,00 = 175,40 m npm.) 
 
W nawiasach podano poziom góry pali pod posadzką. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BUDOWA CENTRUM EDUKACYJNO - DYDAKTYCZNO - REKREACYJNO - 
SPORTOWEGO W WIŚLICY      
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI 

str.10/K 

 

Poziom posadowienia wrysowany na przekroje geotechniczne pokazano na 

rysunkach : 
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W związku z występowaniem na przedmiotowym terenie do poziomu -3,50 w 
przewadze gruntów nienośnych w postaci nasypu niebudowlanego oraz namułów 
gliniastych projektuje się wykonanie posadowienia pośredniego na gruntach 
skalistych – gipsach oraz marglach gipsowych warstwy VII. Projektuje się 
posadowienie na palach przemieszczeniowych SDP 400mm ze zbrojeniem IPE 100. 
Pale projektuje się jako zagłębione w warstwę skały miękkiej na  głębokość min. 
1,5m. Maksymalne obciążenie przypadające na pal wynosi 435 kN co odpowiada 
założonej do obliczeń wytrzymałości skały miękkiej równej 3,5 MPa. 
Przed rozpoczęciem prac a nawet przed wykonaniem projektu warsztatowego 
palowania należy wykonać odwierty rdzeniowe i przebadać rzeczywistą 
wytrzymałość skały miękkiej dla potwierdzenia przyjętych założeń projektowych. 
Palowanie prowadzić w oparciu o projekt warsztatowy dostarczony przez wykonawcę 
palowania. Projekt palowania wymaga akceptacji głównego projektanta konstrukcji. 
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4. Opis przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych. 

 

4.1 Informacje ogólne. 

 
Projektowany obiekt podzielono dylatacjami na cztery niezależne segmenty. 
Maksymalne wymiary segmentów ustalono zgodnie z zaleceniami PN-B-03264:2002 
tabl.29. 

Dylatacje uwzględniają ponadto: 

• Różnice wysokości poszczególnych części budynku. 

• Różnice obciążeń poszczególnych części budynku. 

• Różnice konstrukcji poszczególnych części budynku. 

 

W dylatacjach przyjęto szerokość szczeliny dylatacyjnej między elementami 
konstrukcyjnymi równy 10cm.  

Budynek składa się z następujących segmentów 

• Segment A – budynek gimnazjum 

• Segment B – sala gimnastyczna 

• Segment C – komunikacja oraz trybuny dla Sali gimnastycznej 

• Segment D – zaplecze sali gimnastycznej oraz kuchnia z jadalnią. 

 

Układ poszczególnych segmentów oraz wymiary osiowe przedstawia poniższy 
rysunek: 
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Całkowite wymiary osiowe budynku są następujące : 

Długość       L = 64,56 m 

Szerokość   B =   47,24 m 

 

Zasadnicze wymiary osiowe poszczególnych segmentów są następujące : 

 
Segment A 
 

Długość :        L = 30,60 m  

Szerokość :    B = 17,40 m  

Wysokość :   3 kondygnacje  

 
Segment B 
 

Długość :        L = 44,19 m  

Szerokość :    B = 23,32 m  

Wysokość :   1 kondygnacja  

 
Segment C 
 

Długość :        L = 36,95 m  

Szerokość :    B = 7,80 m  

Wysokość :   1 kondygnacja  

 

Segment D 
 

Długość :        L = 24,15 m  

Szerokość :    B = 23,50 m  

Wysokość :   2 kondygnacje  
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4.2 Segment A. 

 
Zaprojektowano budynek o układzie ścianowym. Sztywność przestrzenną 

zapewnią murowane i żelbetowe ściany nośne w układzie podłużnym i poprzecznym. 
Stropy żelbetowe oraz z prefabrykowanych płyt typu filigran oparto na ścianach 
nośnych murowanych i żelbetowych, oraz filarach żelbetowych. Segment „A” 
graniczny z segmentami „B” oraz „C”. Szerokość szczeliny dylatacyjnej wynosi 10 
cm. Zasadniczy poziom posadowienia segmentu A wynosi -1,30 (176,10 m npm.)  

 
Dach.  
 

Dach zaprojektowano jako dwuspadowy o nachyleniu 20˚.  Konstrukcję 
stanową drewniane dźwigary kratowe prefabrykowane łączone na płytki kolczaste. 
Rozstaw dźwigarów 100 cm. Pokrycie dachu zaprojektowano jako blacha tytanowo 
cynkowa RHEINZINK na płytach OSB. Stężenie pasa ściskanego kratownic – łaty 
6x4,5 cm w rozstawie 34 cm. 

Konstrukcję dachu należy realizować w oparciu o projekt warsztatowy 
dostarczony przez producenta wiązarów. Projekt powinien zawierać informacje na 
temat połączeń elementów drewnianych i połączeń drewno- żelbet. Projekt 
warsztatowy wymaga akceptacji projektanta konstrukcji obiektu.  
 
Stropy. 
 

Stropy nad parterem między osiami 4-10 oraz stropy nad pierwszym i drugim 
piętrem zaprojektowano jako żelbetowe jednokierunkowo zbrojone typu FILIGRAN. 
Grubość stropów oraz zbrojenie w zależności od obciążenia oraz rozpiętości wg 
części obliczeniowej i rysunkowej. Stropy należy realizować w oparciu o projekt 
warsztatowy dostarczony przez producenta stropów filigran. Projekt powinien 
zawierać informacje na temat minimalnych głębokości oparcia na podporach, 
dozbrojeń na połączeniu płyt oraz przy otworach. Projekt warsztatowy wymaga 
akceptacji projektanta konstrukcji obiektu. Wartości obciążeń stropów podano na 
schematach poszczególnych stropów oraz w części obliczeniowej projektu 
budowlanego. 

Strop nad parterem w polu zawierającym się pomiędzy osiami 1A-4A i AA -FA 
został obliczony jako żelbetowy monolityczny w układzie płytowo słupowym o 
zasadniczej grubości 50cm z pocienieniem do 45 cm przy balkonie. 

Stropy na wszystkich kondygnacjach zamknięte obwodowo wieńcami 

żelbetowymi wysokości 25 cm oraz szerokości 25cm. Zbrojenie 4∅16, strzemiona 

∅8 co 25 cm.  
Stropy należy wykonać z betonu C25/30 (B30),  stal A-IIIN (B500SP). 
 
Posadowienie. 
 

Zaprojektowano żelbetowy ruszt oparty na palach przemieszczeniowych SDP 
400mm. Oczep liniowy o wymiarach 80x40 cm, wysokość rusztu  115 cm. Zbrojenie 
wg części rysunkowej. Ze względu na różnicę wysokości między segmentami A i B 
oraz C ściany poprzeczne rusztu w segmencie A wykonać jako schodkowe. 
Zasadniczy poziom posadowienia wynosi -1,30 (176,10 m. n.p.m.). W osi EA poziom 
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posadowienia wynosi -2,80 (174,60 m n.p.m.). Zasadniczy poziom góry pali wynosi -
1,25 m (176,15 m n.p.m.). W osi EA poziom góry pali wynosi -2,75m (174,65 m 
n.p.m.). Pod fundamentami ścian poprzecznych w układzie schodkowym poziom 
góry pala zmienny. Pal powinien zostać wbetonowany w oczep na głębokość 5 cm. 
Izolacja styku pal – czep wg punktu 6.3 niniejszego opracowania. Rozstaw pali wg 
części rysunkowej. 

Posadzkę projektuje się jako strop żelbetowy grubości 25 cm oparty na 
żelbetowym ruszcie.  

Fundament oraz posadzkę należy wykonać z betonu C25/30 (B30), stal A-IIIN 
(B500SP).  

Zaprojektowano fundamenty SDP φ400 z wkładem stalowym IPE 100 (stal 
S235JR) Projektowana nośność pojedynczego pala wynosi 435 kN. Palowanie 
wykonać w oparciu o projekt warsztatowy palowania. Przed wykonaniem projektu 
warsztatowego palowania należy wykonać odwierty rdzeniowe i przebadać 
rzeczywistą wytrzymałość skały miękkiej dla potwierdzenia przyjętych założeń 
projektowych.  

Pod posadzką oraz oczepami fundamentowymi należy wykonać podbudowę z 
podsypki piaskowej grubości 30 cm zagęszczonej do Id > 0,70 oraz warstwę chudego 
betonu grubości 10 cm. 

 
Elementy pionowe.  
 

Ściany parteru w części pod stropem żelbetowym monolitycznym 
zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne o grubości 25cm. Zbrojenie pionowe 
2ø12 co 20, poziome rozdzielcze 2ø10 co 20. 

Ściany wewnętrzne i zewnętrzne murowane z pustaków ceramicznych klasy 
15 murowane na zaprawie klasy Rz≥10MPa. Zastosować systemowe zbrojenie ścian 
np. kratowniczki systemu Murfor firmy HABE. Rozmieszczenie ratowniczek wg 
wytycznych producenta. Dopuszcza się zastosowanie innego systemu o parametrach 
nie gorszych niż przyjęte w projekcie. 

Rdzenie w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych żelbetowe z betonu 
C25/30. Zbrojenie oraz wymiary wg części rysunkowej. 

Słup żelbetowy w strefie wejściowej ø35 zbrojenie. Zbrojenie 6ø16, strzemiona 
ø8 co 12/24cm  

Ściany wewnętrzne działowe murowane z bloczków z betonu komórkowego 
gr.12cm Maksymalny ciężar ścianki działowej razem z wyprawą nie może 
przekroczyć 1,5 kN/m2.  
Nadproża w ścianach działowych prefabrykowane L-19 lub inne systemowe 
prefabrykowane. 
Do połączenia elementów murowanych z żelbetowymi należy stosować szyny 
systemowe np. typ HL 28/15 firmy Halfen. Dopuszcza się stosowanie innych 
rozwiązań systemowych o parametrach nie gorszych od zastosowanych w projekcie. 
Elementy żelbetowe wykonać z betonu C25/30 (B30),  stal A-IIIN - B500SP. 
 

Schody wewnętrzne.  
Schody żelbetowe, monolityczne  płytowe. Beton C25/30 (B30),   
stal A-IIIN - B500SP. 
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Klasa odporności pożarowej segmentu. 
Segment A zaliczamy do ZLIII kategorii zagrożenia ludzi, Klasa odporności 
pożarowej B. 
główna konstrukcja nośna - R 120 
konstrukcja dachu - R 30 
stropy REI 60 
ściana zewnętrzna - EI 60 
ściana wewnętrzna - EI 30 
przekrycie dachu - RE 30 
 

4.3 Segment B. 

 
Segment „B” to hala sportowa. Sąsiaduje z segmentami „A”, „C” oraz „D”. 

Szerokość szczeliny dylatacyjnej wynosi 10 cm. Sztywność budynku zapewniona jest 
przez słupy główne zaprojektowane jako wspornikowe oraz murowane ściany 
podłużne i poprzeczne. 
 
Dach 
 

Konstrukcję nośną przekrycia Sali gimnastycznej stanowią dźwigary z drewna 
klejonego warstwowo klasy GL24h o zmiennym przekroju. Wysokość przekroju 
podporowego 1350 mm, wysokość w środku rozpiętości 1930 mm, szerokość 
dźwigara 240 mm. Dźwigary rozmieszczono w rozstawi osiowym 730 cm, oparte na 
słupach żelbetowych. W układzie poprzecznym dźwigary usztywnione są płatwiami o 
przekroju 16x44 oraz 16x40 cm. Płatwie zaprojektowano z drewna klejonego 
warstwowo klasy GL24h. Poszycie stanowi płyta OSB 3 grubości 25 mm oparta na 
łatach drewnianych klasy C24. Łaty o przekroju 7,5 x 15 cm w rejonie zasięgu worka 
śnieżnego w rozstawie 73 cm, poza zasięgiem worka śnieżnego 83 cm. Stężenia 
dachowe typu X wykonać z taśm stalowych perforowanych. Dach należy realizować 
w oparciu o projekt warsztatowy dostarczony przez dostawcę dźwigarów z drewna 
klejonego. Projekt powinien zawierać szczegóły elementów podporowych dźwigara 
oraz, oraz połączeń z płatwiami. W razie zmiany geometrii dźwigarów lub klasy 
wykonanego drewna wymagane jest wykonanie dodatkowych obliczeń kontrolnych. 
  
Elementy pionowe 
 

Słupy główne w osi 2B o przekroju 40x128 oraz 40x80 zaprojektowano jako 
żelbetowe. Słupy zaprojektowano jako wspornikowe przejmujące obciążenia z 
dźwigarów głównych oraz parcia wiatru na ściany boczne. 

Słupy pośrednie w osi 2B zaprojektowano jako żelbetowe o przekroju 40x38 
cm utwierdzone w fundamencie oraz podparte przegubowo na belce żelbetowej 
nadprożowej. 
Ściany murowane wykonać z pustaków ceramicznych grubości 38 cm klasy 15 ma 
zaprawie M10. Ze względu na znaczną wysokość ściany zostaną usztywnione 
układem rdzeni i wieńcy żelbetowych. Parcie wiatru na ściany szczytowe oraz 
skrajne przęsła ścian podłużnych przenoszone będzie przez rdzenie żelbetowe o 
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przekroju 38x38 cm.  Rozstaw rdzeni maksymalnie 4m. Rdzeni zaprojektowano jako 
przegubowo podparte w poziomie dachu i w fundamencie. Zbrojenie rdzenie wg 
części rysunkowej. Rdzenie łączyć ze ścianami murowanymi za pomocą strzępi 
układanych na przemian co warstwę pustaków. Ściany murowane z słupami 
głównymi łączyć za pomocą systemowych szyn np. typ HL 28/15 firmy Halfen. 
Dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań systemowych o parametrach nie 
gorszych od zastosowanych w projekcie. 
Elementy żelbetowe wykonać z betonu C25/30 (B30),  stal A-IIIN - B500SP. 

 
Elementy konstrukcyjne w poziomie przyziemia. 
 

Nad trybunami projektuje się belki żelbetowe o przekroju 38x60 cm oparta na 
słupach głównych.  Nad oknami w osi „1B” projektuje się belkę nadprożową 38x113,5 
cm, nad oknami w osi „2B” belkę nadprożową o wymiarach 38x106 z podstawą 
poszerzoną do 70 cm. 

Wieńce o przekroju 38x38. Zbrojenie podłużne 4φ16, strzemiona φ8 co 25 cm. 
Układ wieńcy wg części rysunkowej. 

Elementy wykonać z betonu C25/30 (B30) stal A-IIIN (B500SP) 
 
Posadowienie. 
 

Słupy główne posadowiono na oczepach żelbetowych o wymiarach 270x280 
oraz 270x275 oraz grubości 50 cm. Oczepy oparte będą pięcioma palami 

przemieszczeniowymi SDP φ400 z wkładem stalowym IPE100. Zagłębienie pala w 
oczepie 5 cm. Izolacja styku oczep-pal wg punktu 6.3 niniejszego opracowania. 
Zasadniczy poziom posadowienia oczepów -2,80 (174,60 m n.p.m.) Oczepy pod 
słupami w osiach BB - 1B,  CB - 1B, GB - 1B oraz HB - 1B należy posadowić na poziomie 
-3,30 (174,10 m n.p.t.) tak aby oczepy liniowe segmentów sąsiednich oprzeć na ich 
górze. Pomiędzy obniżonymi oczepami a leżącymi na nich oczepami liniowymi 
segmentów sąsiednich wykonać warstwę poślizgową (2 x papa) 

Pod ścianami zewnętrznymi projektuje się ruszt żelbetowy - oczep liniowy o 
szerokości podstawy 80 cm i wysokość 115 cm. Oczep liniowy należy oprzeć na 

palach przemieszczeniowych SDP φ400 z wkładem stalowym IPE 100. Rozstaw pali 
wg części rysunkowej. Zasadniczy poziomi posadowienia oczepów liniowych pod 
ścianami wynosi -2,80 (174,60 m n.p.m.) Na styku segmentów A-C oraz B-C ruszt 
żelbetowy ścian przydylatacyjnych należy oprzeć na płytach centrujących. Poziom 
spodu płyt centrujących wynosi -3,20 m (174,20 m n.p.m.) poziom góry pali pod 
płytami centrującymi -3,15 m (174,25 m n.p.m.) 

Posadzkę projektuje się jako strop w układzie płytowo słupowym odparty na 

palach SDP φ400 z wkładem IPE 100 w rozstawie 3,65 x 4,60 m za pośrednictwem 
oczepów o wymiarach 80x80 cm. Grubości płyty 20 cm, grubość oczepi 40 cm. 
Poziom góry pali pod posadzką -2,00 m (175,40 m npm.) 

Pod posadzką oraz oczepami należy wykonać podbudowę z podsypki 
piaskowej grubości 30 cm zagęszczonej do Id > 0,70 oraz chudego betonu grubości 
10 cm. 

Przed wykonaniem projektu wykonawczego palowania należy wykonać 
odwierty rdzeniowe i przebadać rzeczywistą wytrzymałość skały miękkiej dla 
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potwierdzenia przyjętych założeń projektowych. Szczegółowy rozstaw pali wg 
projektu wykonawczego. 

Fundamenty oraz posadzkę wykonać z betonu C25/30 (B30), stal A-IIIN 
(B500SP).  
 

4.4 Segment C. 

 
Przedmiotowy segment „C” zaprojektowano jako budynek jedno 

kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Przylega on do segmentów sąsiednich „A”, „B” 
oraz „D”, oddzielonych dylatacją 10cm. Segment „C” pełni w części funkcję 
komunikacyjną, a w części znajduje się widownia hali sportowej. Układ nośny 
stanowią ściany i stropy oparte na żelbetowych belkach. 
 
Stropodach. 
 

Stropodach zaprojektowano jako żelbetowy, monolityczny gr.20cm, oparty na 
ścianach murowanych nośnych gr.25cm oraz belkach żelbetowych. Belki żelbetowe  
wymiarach 25x120cm oraz 25x63,5cm. Zbrojenie stropów i belek wg części 
rysunkowej. Konstrukcja żelbetowa z betonu B30, zbrojona stalą A-IIIN (B500SP). 

W poziomie stropu zaprojektowano żelbetowe, monolityczne, zamknięte 

obwodowo wieńce o wymiarach 25x25cm – zbrojone podłużnie 4φ12. Beton B30, stal 
zbrojeniowa A-IIIN (B500SP). 

 
Elementy pionowe. 
 

Zaprojektowano ściany nośne murowane z elementów ceramicznych klasy 15, 
na zaprawie M10, grubości 25cm.  

Nadproża okienne i drzwiowe w ścianach nośnych zaprojektowano w 
zależności od rozpiętości jako prefabrykowane, systemowe lub  żelbetowe. 

Zaprojektowano filarek żelbetowy w ścianie nośnej o przekroju 25x121,5cm, 

zbrojony podłużnie φ12 co 20cm. Filarek łączyć ze ścianą murowaną strzępiami φ8 
(St3); wprowadzone w spoiny co warstwę muru. Wszystkie elementy żelbetowe z 
betonu B30, zbrojone stalą A-IIIN (B500SP). 

W osi „4a” zaprojektowano 3 słupy żelbetowe o wymiarach 25x40cm (wg 

części rysunkowej), zbrojone podłużnie 6φ12. Strzemiona φ8 co 18cm z 
zagęszczeniem do 9cm. W osi „3a” zaprojektowano 3 słupy żelbetowe, okrągłe o 

średnicy 25cm, zbrojone podłużnie 6φ12. Strzemiona φ8 co 18cm z zagęszczeniem 
do 9cm. Wszystkie elementy żelbetowe z betonu B30 zbrojone stalą A-IIIN 
(B500SP). 
 
Posadowienie. 

 
Zaprojektowano żelbetowy ruszt oparty na palach przemieszczeniowych SDP 
400mm z wkładem stalowym IPE100. Oczep liniowy o wymiarach 80x40 cm, 
wysokość rusztu  115 cm. Zbrojenie wg części rysunkowej projektu. Elementy 
żelbetowe wykonać z betonu C20/25 (B25), stal A-IIIN (B500SP).  
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Zasadniczy poziomi posadowienia oczepów liniowych pod ścianami wynosi -
2,80 (174,60 m n.p.m.) Na styku segmentów C-B oraz C-D ruszt żelbetowy ścian 
przydylatacyjnych należy oprzeć na płytach centrujących. Poziom spodu płyt 
centrujących wynosi -3,20 m (174,20 m n.p.m.) poziom góry pali pod płytami 
centrującymi -3,15 m (174,25 m n.p.m.) 

Palowanie prowadzić w oparciu o projekt warsztatowy dostarczony przez 
wykonawcę pali. Przed wykonaniem projektu wykonawczego palowania należy 
wykonać odwierty rdzeniowe i przebadać rzeczywistą wytrzymałość skały miękkiej 
dla potwierdzenia przyjętych założeń projektowych. Szczegółowy rozstaw pali wg. 
części rysunkowej projektu. 

Posadzkę projektuje się jako strop żelbetowy grubości 20 cm oparty na 
żelbetowym ruszcie. 

Pod posadzką oraz oczepami należy wykonać podbudowę z podsypki 
piaskowej grubości 30 cm zagęszczonej do Id > 0,70 oraz chudego betonu grubości 
10 cm. 

 

4.5 Segment D. 

 
Zaprojektowano budynek ścianowym układzie konstrukcyjnym. Sztywność 

przestrzenną zapewnią murowane ściany podłużne i poprzeczne. Stropy żelbetowe 
oraz prefabrykowane gęstożebrowe RECTOR Obciążenia poziome wywołane 
parciem wiatru przenoszone będą przez ściany usztywniające murowane i 
żelbetowe. Segment „D” sąsiaduje z segmentem „C” oraz  „B”. Szerokość szczeliny 
dylatacyjnej wynosi 10 cm. 
 
Dach.  
 

Dach nad częścią budynku zaprojektowano jako drewniany dwuspadowy o 
nachyleniu 20˚.  Konstrukcję stanową drewniane dźwigary kratowe prefabrykowane 
łączone na płytki kolczaste. Rozstaw dźwigarów 100 cm. Pokrycie dachu 
zaprojektowano jako blacha tytanowo cynkowa RHEINZINK na płytach OSB. 
Stężenie pasa ściskanego kratownic – łaty 6x4,5 cm w rozstawie 34 cm. 

Konstrukcję dachu należy realizować w oparciu o projekt warsztatowy 
dostarczony przez producenta wiązarów. Projekt powinien zawierać informacje na 
temat połączeń elementów drewnianych i połączeń drewno- żelbet. Projekt 
warsztatowy wymaga akceptacji projektanta konstrukcji obiektu. 
 
Strop nad pierwszym piętrem. 
 

Stropy nad piętrem zaprojektowano głównie jako gęstożebrowe RECTOR.  
Przyjęto pustaki wysokości 20 cm + 7 cm nadbetonu. Zastosowano belki RS 111, RS 
113, RS 138, RS 115. Układ belek w zależności od rozpiętości stropów oraz 
obciążeń wg części obliczeniowej i rysunkowej. Montaż stropu prowadzić w oparciu o 
projekt warsztatowy wykonany przez dostawcę stropu. Projekt warsztatowy należy 
wykonać z uwzględnieniem położenia otworów instalacyjnych.  
 Między osiami DD – GB zaprojektowano strop żelbetowy jednokierunkowo 
zbrojony grubości 27 cm. 
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 Belki oraz nadproża drzwiowe i okienne żelbetowe o przekroju oraz zbrojeniu 
w zależności od rozpiętości i obciążenia. Szczegóły zbrojenia wg części 
obliczeniowej (projekt budowlany) i rysunkowej. 
Elementy żelbetowe oraz nadbeton stropów RECTOR wykonać z betonu C20/25 
(B25) stal A-IIIN (B500SP) 
 
Strop nad parterem. 
 

Strop nad parterem zaprojektowano jako gęstożebrowy RECTOR. Przyjęto 
pustaki wysokości 250 cm + 8 cm nadbetonu. Zastosowano belki RS138, RS136, 
RS113, RS111, RS115. Układ belek w zależności od rozpiętości stropów oraz 
obciążeń wg części obliczeniowej i rysunkowej. Montaż stropu prowadzić w oparciu o 
projekt warsztatowy wykonany przez dostawcę stropu. Projekt warsztatowy należy 
wykonać z uwzględnieniem położenia otworów instalacyjnych.  
  Między osiami AD – CD zaprojektowano strop żelbetowy jednokierunkowo 
zbrojony grubości 20 cm. 
 Belki oraz nadproża drzwiowe i okienne żelbetowe o przekroju oraz zbrojeniu 
w zależności od rozpiętości i obciążenia. Szczegóły zbrojenia wg części 
obliczeniowej (projekt budowlany) i rysunkowej. 
Elementy żelbetowe oraz nadbeton stropów RECTOR wykonać z betonu C20/25 
(B25) stal A-IIIN (B500SP) 
 
 
Elementy pionowe 
 
Ściany zaprojektowano jako murowane z pustaków ceramicznych klasy 15 na 
zaprawie M10. 

Słupy żelbetowe w osi HD 25x25 cm, zbrojenie 4φ12 cm. 

Słup na przecięciu osi AD – 5D na parterze żelbetowe φ25 zbrojenie 6φ12 

Słup na przecięciu osi 3D na piętrze żelbetowe φ25 zbrojenie 6φ12 
Słup na przecięciu osi AD – 5D na piętrze stalowy 150x150x8 stal St3S 
Słup stalowy zabezpieczyć do R60 przez malowanie farbami pęczniejącymi 
Elementy żelbetowe wykonać z betonu C20/25 (B25) stal A-IIIN (B500SP). 
 
Schody wewnętrzne.  
Schody żelbetowe, monolityczne płytowe. Beton C20/25 (B25),   
stal A-IIIN - B500SP. 
 
Posadowienie. 
 
 

Zaprojektowano posadowienie w postaci żelbetowego rusztu opartego na 
palach przemieszczeniowych SDP 400mm z wkładem stalowym IPE100. Oczep 
liniowy o wymiarach 80x40 cm, wysokość rusztu  115 cm. Elementy żelbetowe 
wykonać z betonu C20/25 (B25), stal A-IIIN (B500SP). Rozkład pali wg części 
rysunkowej.  

Zasadniczy poziomi posadowienia oczepów liniowych pod ścianami wynosi -
2,80 (174,60 m n.p.m.) Na styku segmentów D-C oraz D-B ruszt żelbetowy ścian 
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przydylatacyjnych należy oprzeć na płytach centrujących. Poziom spodu płyt 
centrujących wynosi -3,20 m (174,20 m n.p.m.) poziom góry pali pod płytami 
centrującymi -3,15 m (174,25 m n.p.m.) 

Palowanie prowadzić w oparciu o projekt warsztatowy dostarczony przez 
wykonawcę pali. Przed wykonaniem projektu wykonawczego palowania należy 
wykonać odwierty rdzeniowe i przebadać rzeczywistą wytrzymałość skały miękkiej 
dla potwierdzenia przyjętych założeń projektowych. Szczegółowy rozstaw pali wg. 
części rysunkowej projektu. 

Na styku segmentu D z budynkiem istniejącym pod oczepem liniowym ściany 
zewnętrznej wykonać wzmocnienie gruntu metodą iniekcji strumieniowej 
JetGrounting. Wzmocnienie wykonać do poziomu zalegania gruntów nośnych – skały 
gipsowej. Zasięg wzmocnienia jetgrounting pokazano w części rysunkowej na 
schemacie posadowienia segmentu D. Minimalna nośność podbicia JetGrounting 
160 kPa. 

Posadzkę projektuje się jako strop żelbetowy grubości 20 cm z pogrubieniami 
do 40 cm oparty na żelbetowym ruszcie oraz punktowo na oczepach 80x80 cm.  

Pod posadzką i oczepami należy wykonać podbudowę z podsypki piaskowej 
grubości 30 cm zagęszczonej do Id > 0,70 oraz chudego betonu grubości 10 cm. 
 

4.6 Elementy małej architektury. 

 
Projektuje się wykonanie dwóch murów oporowych.  Wzdłuż osi 11A segmentu 

A oraz wzdłuż osi 3B segmentu B. Oba mury projektuje się jako żelbetowe kontowe z 
betonu C20/25 (B25). Stal A-IIIN (B500SP). Gabaryty oraz zbrojenie pokazano w 
częsci rysunkowej projektu.  

Ze względu na to że w poziomie posadowienia obu murów zalegają grunty o 
słabej nośności wymagane jest wzmocnienie podłoża pod murami. Wzmocnienie 
projektuje się w postaci materacy gruntowych o grubości min 50 cm. Materace 
zasypywać piaskiem średnim o stopniu zagęszczenia Id > 0,70. Minimalna nośność 
materacy w poziomie posadowienia muru oporowego 150 kPa.   
 

5. Wytyczne wykonania i odbioru prac konstrukcyjnych. 

 
Wytyczne wykonania i odbioru konstrukcji podano w „specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru konstrukcji”. Specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru konstrukcji stanowią integralną część projektu.  
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6. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów. 

 

6.1 Elementy drewniane. 

 
Konstrukcje z drewna oraz drewnopochodnych powinny być chronione przed 

długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania.  
Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna oraz materiałów 
drewnopochodnych stykają się z elementami i częściami budynków lub konstrukcji 
wykonanymi z innych materiałów chłonących wilgoć powinny być  zabezpieczone 
przed bezpośrednim wchłanianiem wilgoci z tych materiałów i elementów za pomocą 
izolacji przeciwwilgociowej.  

Wszystkie elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych stosowane w 
budownictwie powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną.  
Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie lub 
instrukcjach wydanych przez ITB.  

Środki chemiczne do zabezpieczenia elementów i konstrukcji z drewna oraz 
materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną i owadami oraz ogniem nie 
powinny powodować korozji łączników metalowych.  
   

Zabezpieczenie drewna można wykonać metodą powierzchniową poprzez 
kąpiele w wodnym roztworze impregnatu. Kąpiele mogą być zimne ( w temperaturze 
otoczenia), gorące ( w temp. 50o – 60o) i gorąco-zimne.  
Długość kąpieli zależy od grubości elementu i stopnia zawilgocenia. Prawidłowo 
sezonowane drewno nie wymaga długotrwałej kąpieli – zalecany czas to od 30 minut 
do 3 godzin. Zaimpregnowane elementy należy chronić przed opadami 
atmosferycznymi do momentu utrwalenia środka w drewnie – min. przez 48h. 
Sposób impregnacji drewna zależy od wymagań producenta wybranego systemu.  
Powierzchnie drewna można również impregnować za pomocą natrysku lub 
powlekania środka. W tym przypadku należy bezwzględnie przestrzegać zalecenia 
producenta, co do ilości i sposobu nanoszenia środka. 
 

Elementy z drewniana klejonego zabezpieczone bezbarwnym podkładem 
impregnującym, zapobiegającym atakom sinizny, zgnilizny oraz owadów o nazwie 
Aidol Impragniergrund GN. Jako warstwe wykonczeniowa zastosowano lazure 
akrylowa Aidol Allzweck-Lasur w kolorze wskazanym przez architekta lub 
bezbarwna. 

 

6.2 Elementy żelbetowe. 
 

Szczegóły rozwiązań izolacji fundamentów budynku przedstawiono w 
części architektonicznej opracowania. 
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6.3 Połączenie pali z oczepami. 
 

W projekcie zastosowano izolację styku oczep - pal w postaci opaski z 
szpachli bentonitowej BENTOSEAL wokół każdego pala na krawędzi oczepu. 
Dodatkowo wokół każdego pala należy zainstalować taśmę Waterstop RX.  

Dopuszcza się wykonanie innego systemowego rozwiązania styku pal-oczep. 
Każde inne rozwiązanie wymaga akceptacji projektanta konstrukcji. 
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7. Materiały konstrukcyjne. 

 
Beton żwirowy B25, B30 
Chudy beton B10 (B15) 
Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP) 
Zaprawa cementowo - wapienna Rz = 5,0 Mpa  
Zaprawa cementowa Rz = 10,0 MPa 
Zaprawy do podlewek cementowych 
Drewno iglaste kasy C24 
Drewno klejone klasy GL24 
Drewno klejone klasy GL28c 
Łączniki systemowe do drewna 
Stal profilowa St3 i S235JR 
Pustaki ceramiczne klasy 15 grubości 25 oraz 38 cm 
Stropy gęsto żebrowe RECTOR 
Pale SDP z wkładem stalowym IPE 100 
 

8. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

 

W czasie budowy obiektów będą występować następujące roboty, 
stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 

a) prace na wysokości ponad 1,0m od powierzchni terenu; 
b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektu; 
 

Dla w/w robót Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego, warunki 
prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP, zawierające następujące 
informacje: 

a) plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem 
wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, granic stref ochronnych, 
urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego; 

b) zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót; 
c) wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających rozbiórce lub 

adaptacji 
d) informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 

podczas realizacji; 
e) informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia 

robót stwarzających zagrożenie; 
f) informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
zawierające: 

− określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia 
zagrożenia,  
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− określenie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 
przed skutkami zagrożeń,  

− określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami 
niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych 
za nadzór; 

− określenie sposobu przechowywania i przemieszczania 
materiałów  
na terenie budowy; 

− wskazanie środków technicznych i organizacyjnych 
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych; wskazanie miejsca 
przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn  
i innych urządzeń technicznych. 

 

9. Informacje dla wykonawcy. 

 

• O terminie przystąpienia do prac należy powiadomić autorów niniejszego 
opracowania. 

• Wszelkie zmiany lub niejasności w stosunku do założeń projektowych należy 
uzgodnić z autorami niniejszego opracowania. 

• Prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 

• Poprawność wykonywania prac potwierdzić zapisami do Dziennika Budowy.  
• Projekty warsztatowe sporządzone przez wykonawców palowania, stropów 

gęstożebrowych rector, dźwigarów klejonych nad sala gimnastyczną oraz 
kratownic drewnianych łączonych na płytki kolczaste w segmentach A i D 
wymagają akceptacji głównego projektanta konstrukcji budynku.  
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Monta Ŝ
Typ Grubo ść Powierzchnia m2 l/m2

Beton (RECTOBETON 20x53x20) 20+7 335,13 106,00

Belki
Typ Długo ść m Ilość Całość m

RS 138 9,50 44

Podsuma 44 418,00

RS 136 6,20 15

Podsuma 15 93,00

RS 115 6,00 17

RS 115 5,50 15

RS 115 5,20 4

Podsuma 36 205,30

RS 112 3,10 11

Podsuma 11 34,10

RS 111 2,60 15

RS 111 2,00 2

Podsuma 17 43,00

Całość 123 793,40

Wypełnienie stropu
Typ Ilo ść

RECTOBETON 12x53x25 87

RECTOBETON 20x53x20 2481

Zbrojenie Fe-E 500

Rep. Typ Wymiar mmdługo ść m Ilość

A Pręty proste 12 2,50 15

B Pręty odgięte 8 1,20 47

C Pręty odgięte 10 1,80 19

D Pręty odgięte  (x2) 8 1,20 62

E Pręty proste 14 3,00 9

F Pręty odgięte  (x2) 10 1,80 14

G Pręty proste 10 2,00 21

Siatka spawana
Oznaczenie Wymiar mPowierzchnia m2 Ilość

Siatka 4-20x20 433,36

Dostawca
Handlowiec SB

Przedsi ębiorstwo

Budowa
Adres
Data 04.10.10

Opracował DR

Numer zlecenia

Punkt odniesienia

Budynek
Strefa sejsmiczna 0 (Słabe)
Architekt / Konstruktor

Biuro projektowe
Biuro nadzoru budowlanego

Poziom Wysokość piętra Składowanie krótkie

Obci ąŜenia (kN/m2) Eksploatacyjne :0.8    Stałe + ścianki :0.44

Poszczególne obci ąŜenia s ą wskazane na planie

Waga belek(T) 14.09

Waga belek (T) 0

Całkowita waga (T) 47.69

Powierzchnia (m2) 335.13Towar

Według specyfikacji technicznej PN-EN 15037-1
*** Przedsi ębiorstwo musi sprawdzi ć plan uło Ŝenia oraz hipotezy obliczeniowe przed rozpocz ęciem prac. ***

SKŁADOWANIE belek na przekładkach ułoŜonych poprzecznie w odległości 25 cm od kaŜdego końca.
TRANSPORT w pozycji poziomej na zawiesiu z uchwytem w pobliŜu końców belek.
SIATKA SPAWANA : jeŜeli nie ma innych zaleceń, grubość współpracujacej płyty powinien zawierać siatka
zbrojeniowa spawaną 4,5 20x30.Beton płyty stropu :  klasa B25.ZBROJENIE PRZYPODPOROWE : przy
końcach belek w nadbetonie ułoŜyć elementy stalowe zgodnie z planem ułoŜenia.

PODPARCIE : JeŜeli nie ma innych zaleceń, strop musi być koniecznie wykonany z rzędem stempli
umieszczonych centralnie pod belkami jeszcze przed połoŜeniem wypełnienia.
Obecność podparcia nie zwalnia wykonawcy od sprawdzenia jego zgodności z wykresem obciąŜeń.Podpory
montaŜowe wykonać z zachowaniem ujemnej strzałki ugiecia L/500.
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