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1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 

- Zalecenia inwestora. 

- Notatki służbowe w sprawie wstępnych ustaleń przedprojektowych. 

- Wizja lokalna na istniejącym obiekcie. 

- Inwentaryzacja obiektu. 

- Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r –„Prawo Budowlane” (Dz.U.Nr 89 poz.414 i 

415 z dnia 25 sierpnia 1994r z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie 

warunków jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich 

usytuowanie.(Dz.U.Nr.75 poz.690 z dnia 12 kwietnia 2002r). 

- Pozostałe przepisy i normy obowiązujące w budownictwie. 

 

 

2. WSTĘP. 
 

2.1. Przedmiot inwestycji. 

2.1.1 Przedmiotowa inwestycja polega na: 

Budowie nowego budynku Świetlicy Wiejskiej, wraz z zagospodarowaniem 

terenu do niego przyległego. 

 

2.2. Opis zagospodarowania działki. 

2.2.1 Istniejący stan zagospodarowania działki nr 144/15, 144/16, 144/17. 



 

 Aktualnie teren przeznaczony pod budowę Świetlicy stanowią 

grunty orne. 

 Zagospodarowanie działek ulegnie zmianie. Projektuje się na nich 

budynek świetlicy, drogę dojazdową miejscami parkingowymi, 

plac manewrowy, oraz tereny zielone. W dalszym etapie inwestycji 

planowana jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego 

objętego odrębnym opracowaniem projektowym. 

 

  

 

 
3. UKŁAD FUNKCJONALNY. 

 

3.1. Zestawienie powierzchni i pomieszczeń: 

 Powierzchnie użytkowe- przyziemie: 

Nr 

pom. 

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m
2
] 

1.1 Przedsionek 6,00 

1.2 Pom.wielofunkcyjne 76,23 

1.3 Wc męskie 7,10 

1.4 Kotłownia 8,70 

1.5 Aneks kuchenny 7.42 

1.6 Pom. biurowe 5.44 

1.7 Wc NP 3.28 

1.8 Pom. porządkowe 2.91 

  RAZEM:       117,08  m
2 

   

 Powierzchnia użytkowa:     117,08  m
2
 

 Powierzchnia zabudowy:    145,70,0  m
2
 

 Kubatura:       351,24  m
3
 

 

3.2. Układ użytkowo-funkcjonalny: 

PRZYZIEMIE: 

 PRZEDSIONEK: stanowi strefę ochronną pomieszczeń 

wewnętrznych przed napływem chłodnego powietrza. Wyposażony 

w drzwi zewnętrzne z samozamykaczem.  

 WC NP zlokalizowane jest w sposób umożliwiający bezpośredni 

dostęp z pomieszczenia wielofunkcyjnego  . Przystosowane jest do 

korzystania z niej przez osoby niepełnosprawne. Wyposażona jest 



 

w jedną umywalkę, jedna miskę ustępową, pochwyty dla osób 

niepełnosprawnych wykonane ze stali nierdzewnej, dozownik 

papieru toaletowego, dozownik mydła, dozownik ręczników 

papierowych oraz kosz na nieczystości stałe. 

Drzwi prowadzące do ustępu muszą zamykać się samoczynnie. 

  WC MĘŻCZYZN zlokalizowane jest w sposób umożliwiający 

bezpośredni dostęp z pomieszczenia wielofunkcyjnego  . 

Wyposażona jest w jedną umywalkę, jedna miskę ustępową, jeden 

pisuar, dozownik papieru toaletowego, dozownik mydła, dozownik 

ręczników papierowych oraz kosz na nieczystości stałe. 

Drzwi prowadzące do ustępu muszą zamykać się samoczynnie. 

 ANEKS KUCHENNY Pomieszczenie wyposażono w 

zlewozmywak z ociekaczem, umywalkę, szafkę wiszącą na 

naczynia, blat, kosz na nieczystości stałe, czajnik elektryczny, 

kuchenkę elektryczną czteropalnikową oraz dozownik mydła i 

ręczników papierowych, lodówkę, zmywarko-wypażarkę. 

 

 POKÓJ BIUROWY wyposażono w biurko, krzesło obrotowe, 

szafę ubraniową, szafy drewniane na dokumenty, komputer, 

drukarkę, telefon i wieszaki na odzież wierzchnią. 

 

 KOTŁOWNIA Zamontowany w niej jest kocioł na biomasę, 

wraz ze studzienką schładzającą, kratką ściekową i zlewem. 

Drzwi do kotłowni otwierają się na zewnątrz i są o EI 30, 

wyposażone w bez zapatkowy zamek kulowy. Kotłownia 

powinna mieć zapewniony nawiew (kształtka stalowa typu Z) i 

wywiew powietrza (komin wentylacyjny). Zgodnie z projektem 

instalacji CO. W kotłowni wydzielono miejsce na składowanie 

worków z opałem oraz skrzynie na składowanie popiołu. 

 

 POMIESZCZENIE WIELOFUNKCYJNE z bezpośrednim 

dojściem z komunikacji ogólnej. Zaprojektowana na 30 osób. 

Wyposażona w 9 stolików, 27szt krzeseł, 3szt stanowisk 

komputerowych. 

 

4. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE. 

4.1. Fundamenty: 

Fundamenty należy wykonać na warstwie betonu podkładowego gr 10cm. 

Ławy fundamentowe o przekroju 51x40cm i 62X40cm należy wykonać jako 



 

żelbetowe zgodnie z projektem konstrukcji. Fundamenty pokryć bitumiczną 

izolacją płynną. 

OPIS WARSTW STROPOWYCH I POSADZKOWYCH: 

4.2. Posadzka na gruncie: 

- warstwa posadzkowa zgodnie z opisem na rzutach, 

-wylewka cementowa, zbrojona siatką z pręta Ø6 o oczkach 10x10cm, 

zatarta na gładko, gr.-5cm, 

-folia PE 

- styropian podłogowy twardy EPS 150gr.-20cm, 

- izolacja przeciwwilgociowa-papa termozgrzewalna, 

- płyta betonowa B25gr.-20cm, 

- zagęszczony żwir.  

4.3. Strop nad parterem: 

- warstwa posadzkowa zgodnie z opisem na rzutach, 

-izolacja termiczna z wełny mineralnej gr.-18cm, 

- belki stropowe drewniane 35x25cm, 

- sufit podwieszony na stelażu stalowym z płyt gkf 2,5cm. 

4.4.  Dach kryty blacho-dachówką: 

- blacho-dachówka,  

- łaty sosnowe 4x6cm, 

- kontrłaty sosnowe 3x3cm, 

- folia paroprzepuszczalna, 

-folia paroizolacyjna. 

-konstrukcję więźby dachowej oraz stropu zabezpieczyć p.poż do NRO 

(KROMOS-lub równoważny impregnat z atestem!!!!), 

4.5. Daszki nad wejściami: 

Daszki wykonać jako systemowe ze szkła bezpiecznego w profilach ze stali 

nierdzewnej, 

 

OPIS WARSTW ŚCIENNYCH: 

4.6. Ściany zewnętrzne nośne-docieplenie bezspoinowe w sytsemie STO 

lub równoważnym: 

 a) wykończenie tynkiem: 

 -powłoka wierzchnia-malarska zgodnie z projektem kolorystyki, 

 - tynk akrylowy cienkowarstwowy wierzchni Ispolit ispo Rillenputz, 

 - powłoka pośrednia ispo Putzgrund, 

 - zbrojenie ispos Nr1 Zaprawa Zbrojąca + ispo Armierungsgeewebe, 

 -mocowanie mechaniczne płyt 8szt/m2, 

 - płyta styropianowa gr. 10cm 100x50cm, 

 - klej-ispo zaprawa klejąca, 



 

- ściana z betonu komórkowego 490/360/240, gęstość 500m3/kg, 

- tynk cem-wap kat III, 

-gładź gipsowa, 

  

4.7. Ściany wewnętrzne nienośne: 

-gładź gipsowa, 

- tynk cem-wap. gr. 1,5cm kat.III, 

- ściana z cegły pełnej  gr.12cm, 6cm i 25cm, 

- tynk cem-wap. gr. 1,5cm kat.III, 

-gładź gipsowa, 

 

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

4.8. Izolacja pozioma: 

Izolację posadzki przyziemia wykonać z dwóch warstw papy asfaltowej 

modyfikowanej termozgrzewalnej podkładowej połączonej z izolacją ścian o 

następujących parametrach: 

-gr.5mm 

-bitum modyfikowany polimerami SBS, 

-zbrojenie włókniną poliestrową≥200g/m2  

4.9. Izolacja pionowa: 

Ściany fundamentowe- izolacja bitumiczna bezrozpuszczalnikowym np. 

SUPERFLEX 100S nakładana metodą natrysku oraz gruntowanie gruntem 

EUROLAN 3K lub zamienne rozwiązanie systemowe równoważne. Ściany 

do poziomu 50cm powyżej poziomu terenu izolowane termicznie 

styropianem hydro /polistyren ekstrudowany/gr. 8cm. 

 

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE WARSTWOWE: 

4.10. Warstwa konstrukcyjna 

Ściany zewnętrzne projektuje się jako mury z bloczków z betonu 

komórkowego o gr. 36cm lub zamienne równoważne. 

4.11. Izolacja termiczna 

Płyty ze styropianu gr.10cm układane w systemie dociepleń bezspoinowych 

STO lub równoważnym. 

Ściany wewnętrzne: Ściany do poziomu 50cm powyżej poziomu terenu 

izolowane termicznie styropianem hydro /polistyren ekstrudowany/gr. 8cm. 

DACH: 

4.12. Dach: 

Konstrukcję dachu wielospadowego stanowi drewniana więźba dachowa-

wszystkie elementy drewniane zaimpregnowane do NRO. 

 



 

4.13. Pokrycie: 

Pokrycie stanowi blacho dachówka w kolorze RAL 7016. 

4.14. Izolacja termiczna: 

Izolacja termiczna stropu nad parterem – termoizolacja - wełna mineralna gr 

18cm (współczynnik λ=0,035W/mK). 

4.15. Odprowadzenie wód opadowych: 

Odprowadzenie wody z dachu zaprojektowano za pośrednictwem rynien z 

PCV Ø150mm. 

Rury spustowe wykonane z PCV Ø100mm. 

UWAGA! 

Po obrysie dachu zamontować płotki przeciwśniegowe wg. wybranego 

systemu. 

4.16. Obróbki blacharskie: 

Wszystkie obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej gr. 1,0mm. 

4.17. Wentylacja i kominy: 

Przewody wentylacji grawitacyjnej wykonać jako murowane z cegły pełnej. 

Czapy kominowe wykonać jako betonowe. 

Przewody wentylacji mechanicznej obudować płytą gkf gr 2,5cm  

 

OKNA, DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 

4.18. Okna PCV  

Okna PCV uchylno-rozwieralne na profilu cztero-komorowym z 

ogranicznikiem otwarcia w kolorze brązowym. Maksymalna wartość 

wsółczynnika U dla całego okna łącznie ze strefą krawędziową szyby 1,8 

W/m2K. Zgodnie z wykazem stolarki okiennej okna wyposażyć w 

nawiewniki higrosterowalne. Okna szklone zgodnie z rysunkiem zestawienia 

stolarki. Stosować: klamki z funkcją rozszczelnienia, uszczelki EPDM 

gwarantujące prawidłową infiltrację powietrza i odporne na działanie 

temperatur oraz promieni UV, nawietrzaki w kolorze stolarki okiennej. 

Parapety zewnętrzne i wewnętrzne aluminiowe należy wykonać w 

kolorystyce stolarki okiennej.  

4.19. Drzwi wewnętrzne: 

Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń wykonać jako standartowe , płaskie, 

bezprogowe, ościeżnica stalowa, uniwersalna; skrzydło drzwiowe z klejonki 

z drewna iglastego z wypełnieniem płyta  wiórową otworową ; poszycie 

skrzydła płyta PDF , pokrycie-okleina syntetyczna w kolorze jabłoni. Drzwi 

do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zaopatrzone w otwór nawiewny o 

łącznym przekroju min.0,022m2. 

Pozostałe drzwi wewnętrzne zgodnie z zestawieniem stolarki. 



 

Drzwi zewnętrzne drewniane w kolorze „czereśnia antyczna”, szklone 

szkłem bezpiecznym. Maksymalna wartość wsółczynnika U dla drzwi 

łącznie ze strefą krawędziową szyby 1,8 W/m2K. 

Przeszklenie wiatrołapu należy wykonać jako PCV. 

Zamontować odbojnice przy drzwiach otwieranych na ścianę. 

 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE: 

4.20. Podłogi 

Posadzki w zależności od rodzaju pomieszczenia, wykończone będą: 

 pomieszczenia biurowe, – wykładzina PCV heterogeniczna; 

Tarkett-Granit NCS S 1020-Y20R lub równoważną. Pod 

wykładzinę należy zastosować wylewkę samopoziomująca gr 

3mm, 

 pozostałe pomieszczenia – płytki ceramiczne gresowe: „ Marmi 

mar fil”/”Marmi Rojo Alicante”-Powergres LUB 

RÓWNOWAŻNE, 

 kotłownia-posadzka cementowa. 

Przy zmianie rodzaju posadzki należy stosować listwy progowe aluminiowe. 

4.21. Cokoły: 

Cokoły na wysokość 10cm z materiału wykończeniowego posadzek. 

4.22. Ściany i tynki: 

Tynki wykonać jako cem-wap. kat III wykończone gładzią gipsową i 

przygotowane jak pod malowanie. Ściany w pomieszczeniach biurowych 

należy malować farbą emulsyjną w kolorze RAL 1013-ilość malowań 

zgodnie z warunkami technicznymi i określonymi przez producenta.  

Tynki w ciągach komunikacyjnych do wysokości 160cm malować farbą 

lateksową w kolorze RAL 1015, powyżej malować farba emulsyjną kolorze 

RAL 1015-ilość malowań zgodnie z warunkami technicznymi i określonymi 

przez producenta. 

Tynki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do wysokości 2m. 

Powyżej płytek tynki malować farbą lateksową w kolorze RAL 1015.  

Tynki w kotłowni malować farbami lateksowymi w kolorze RAL 7038. 

UWAGA! 

Gruntowanie podłoży pod malowanie, tynki i glazurę zgodnie z wymogami 

technologii, wszystkie narożniki wypukłe chronić profilami kontowymi. 

4.23. Sufity: 

Należy wykonać sufit podwieszany  z płyt GKF  na stelażu stalowym. 

Sposób montażu zgodnie z wytycznymi producenta. 

Sufity w pomieszczeniach suchych malować farbami emulsyjnymi w kolorze 

białym. 



 

Sufity w pomieszczeniach mokrych malować farbami lateksowymi w 

kolorze białym. 

4.24. Balustrady i pochwyty: 

Balustrady zewnętrzne przy pochylni dla NP. wykonać z profili rurowych ze 

stali nierdzewnej zgodnie z wybranym systemem. Słupki stanowią rury 

Ø50,8x2, pochwyty wykonane są z rur Ø45x2, wypełnienie składa się z 

dwóch rurek nośnych poziomych (górna i dolna) o średnicy22x2mm, które 

są mocowane w słupkach nośnych. W rurkach tych zmocowane są rurki 

poziome o średnicy 14x1,5mm stanowiące wypełnienie. Odstęp między 

rurkami pionowymi nie przekracza 12cm. Odstęp pomiędzy pochwytami 

wynosić musi 1,1m.  

Pochwyty dla osób niepełnosprawnych w WC należy montować jako 

systemowe ze stali nierdzewnej polerowanej. Należy zamontować dwa 

uchwyty ścienne o długości 700mm, uchwyt przy WC uchylny o długości 

750mm mocowany do ściany. 

Pochwyty należy montować zgodnie z wytycznymi producenta. Do 

opracowania dołączono przykładowe karty katalogowe. 

4.25. Wyłaz dachowy: 

W przestrzeni dachowej zlokalizowano wyłazy dachowe Do opracowania 

dołączono kartę katalogową wraz z instrukcją montażu. 

4.26. Zabudowa przewodów wentylacyjnych/wentylacja mechaniczna: 

Wszystkie przewody wentylacji mechanicznej zabudować płytami GKF gr 

2,5cm na stelażu stalowym. 

 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE: 

4.27. Elewacja: 

Elewacje wykonane w systemie dociepleń bezspoinowych „STO” lub 

równoważnej. Przestrzeń wyznaczoną przez linię okien należy wykończyć w 

systemie elewacji drewnianych-sposób wykonania opisano w dalszej części 

opracowania. 

4.28. Cokoły: 

Cokoły wykonać z płytki klinkierowej w kolorze brązowym-kolorystykę 

konsultować z autorem projektu na etapie wykonania prac w ramach 

nadzoru autorskiego. 

4.29. Okapy:  

Okapy-podbitki dachowe wykonać z płyt cementowo-włóknowych np. 

FERNACELL HD O GR. 15mm lub równoważne. Płyty na łączeniach 

spoinować.  

4.30. Kolorystyka budynku: 

Kolorystyka budynku wg. rysunków elewacji. 



 

Kolorystykę konsultować z autorem projektu na etapie wykonania prac 

w ramach nadzoru autorskiego. 
4.31. Zadaszenia: 

Zadaszenia nad wejściami należy wykonać jako systemowe ze szkła 

bezpiecznego w profilach ze stali nierdzewnej.  

4.32. Obróbki blacharskie: 

Obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo-cynkowej o gr.1mm 

4.33. Inne: 

Wejścia do budynku zaopatrzyć w wycieraczki do obuwia stalowe z 

możliwością demontażu. 

Wokół budynku opaska betonowa o szerokości 80cm ( dotyczy styku 

budynku z terenami zielonymi) . 

 

5. ROZWIĄZANIA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW 

WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO. 

 

5.1. Instalacje elektryczną wg części branżowej. 

5.2. Instalacja odgromowa wg części branżowej. 

5.3. Instalacja sanitarna wg części branżowej. 

5.4. Instalacja wodociągowa wg części branżowej. 

5.5. Instalacja CO wg części branżowej. 

5.6. Wentylacja projektowana – sprawna zapewniająca wymaganą 

wymianę powietrza wg części branżowej. 

 

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU. 

6.1. Obiekt zaopatrywany jest w wodę  z istniejącej sieci wodociągowej w 

ilości 1,43m3/d. 

 Ścieki bytowe w ilości 1,43m3/d odprowadzane są do projektowanego 

zbiornika wybieralnego na ścieki . 

6.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, zapachowych i pyłowych nie 

występuje. 

6.3. W obiekcie powstawać będą jedynie odpady komunalne. 

Przechowywane będą w szczelnych kontenerach. Odpady wywożone 

będą przez wyspecjalizowane służby na wysypisko komunalne w ilości 

1,5 m3/m-c. 

6.4.  Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania i innych zakłóceń 

nie występuje.  

6.5. Obiekt nie będzie miał negatywnego wpływu na glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne. 

 



 

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 

7.1. Budynek jest usytuowany w sposób zapewniający możliwość 

swobodnego dojazdu wozów bojowych straży pożarnej. Budynek 

wykonany jest z materiałów niepalnych i trudno zapalnych. 

 

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU. 

a) Bilans mocy urządzeń elektrycznych stanowiących jego stałe 

wyposażenie:  

Moc zainstalowana:   Pi= 32,8 kW 

Moc zapotrzebowana:  Ps= 16 kW 

Moc zainstalowana :   oświetlenie - 3,5 kW 

                               gniazda wtykowe 230V - 8,5 kW 

                                kuchnia elektryczna - 7,5 kW 

                                komputery - 4kW 

                                urządzenia wentylacyjne - 2,9 kW 

                                 urządzenia kotłowni - 4,9 kW 

                                 rezerwa - 1,5 kW 

 

b) Właściwości cieplne przegród budowlanych: 

- ściany zewnętrzne wartość współczynnika U wynosi 0,25W/m2K, 

-strop nad parterem U wynosi 0,21W/m2K, 

-podłoga na gruncie U wynosi 0,20W/m2K, 

- stolarka okienna: maksymalna wartość współczynnika U dla całego 

okna łącznie ze strefą krawędziową szyby 1,8 W/m2K. 

- stolarka drzwiowa: maksymalna wartość współczynnika U dla drzwi 

łącznie ze strefą krawędziową szyby 1,8 W/m2K. 

 

c) Parametry sprawności energetycznej: 

Dla potrzeb grzewczych projektuje się kocioł stalowy firmy HEF typ 

EKOPLUS U o mocy Q=25 kW. Kocioł EKO-PLUS „U” to ekonomiczne 

i komfortowe źródło ciepła dla budynku. Dla jeszcze większej wygody 

użytkownika kocioł obok paleniska retortowego posiada dodatkowe 

palenisko rusztowe umożliwiając pracę w sytuacjach awaryjnych 

związanych z dłuższą przerwą w dostawie energii elektrycznej, awarią 

palnika retortowego lub podajnika ślimakowego. Kocioł typu EKO-PLUS 

UNIWERSALNY uzyskał świadectwo ekologiczne i osiąga sprawność na 

poziomie od 82 do 87,8%. 

charakterystyka paliwa ekologicznego; 

Paliwem podstawowym jest biomasa w postaci pelet o następujących 

parametrach: 



 

•średnica 6-10 mm, 

•długość 6-30 mm, 

•wilgotność do 10 %, 

•zawartość popiołu do 1,0 %, 

•wartość opałowa min. 18,5 MJ / kg, 

•gęstość min. 0,65 – 0,75 kg / dm3. 
Zapotrzebowanie ciepła dla celów centralnego ogrzewania Qco=7,6 kW 

Zapotrzebowanie ciepła dla celów wentylacji Qwen=13,6 kW 

 

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania ciepła: 

Łączne zużycie energii z uwzględnieniem zysków ciepła i sprawności ich 

wykorzystania 

 Qh=47,22 GJ/rok 

 

d) Rozwiązania budowlane poszczególnych przegród spełniają wymagania 

dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-

budowlanych.  

 

 

 

  

      

 

 


