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Rozdział 1 – formalno-prawny

1.  Temat i zakres opracowania 
Tematem opracowania jest projekt wykonawczy sali gimnastycznej z zapleczem
socjalnym i łącznikiem przy publicznym Gimnazjum w Świerczowie 46-112.
Zakres Części 2/6  obejmuje projekt architektoniczny budynku. 
2. Podstawa opracowania 
Umowa zwarta z S.W.P. sp.zo.o. Czeladź ul.Francuska 4 
3.  ZałoŜenia 
– wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów,

Uchwała Nr IX/51/2003 Rady Gminy Świerczów z dnia 10.10.2003r
– inwentaryzacja do celów projektowych 

– projekt koncepcyjny sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem

opracowany w styczniu 2009r

– projekt funkcjonalno-uŜytkowy budowy sali j.w.

– warunki przyłączenia wydane przez ENERGIA PRO GRUPA TAURON S.A  Rejon

dystrybucji w Namysłowie, z dnia 30.12.2008r

– warunki przyłączenia do sieci wodociągowej wydane przez Zakład Wodociągów i

Usług Komunalnych EKOWOD Sp.zo.o. W Namysłowie, z dnia 31.12.2008r. 

– Decyzja o wycince drzew z dnia 15.12.2008r.

– Wyniki badań geologicznych

– mapa sytuacyjno wysokościowa

– warunki techniczne i przepisy szczególne 
4.  Wskaźniki techniczne (obiekt projektowany)
Pow. zabudowy – 1217,65m2
Pow. całkowita – 1217,65m2
Pow. uŜytkowa – 1105,15m2
Kubatura – 7061,50 m3
Wysokość zaplecza w świetle stropu – 2,50m-2,80m
Wysokość Sali w świetle – od 3,47m do9,91m 
5.  BIOZ 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ, budowa obiektu
wymaga opracowania planu BIOZ przez kierownika budowy przed przystąpieniem do
prac budowlanych.  
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Rozdział 2 – projekt techniczny

Opis techniczny 

1. Opis ogólny przyj ętych rozwi ązań   
Projektowana sala wraz z zapleczem zlokalizowana została po północnej
stronie istniejącego budynku dydaktycznego, w głębi działki szkolnej.
Z budynkiem szkolnym połączona łącznikiem. Buynek parterowy, murowany
składający się z 3-ch części:
-część 1 – sala gimnastyczna załoŜona na rzucie prostokąta o wymiarach
zewnętrznych 20.7mx39.6m
-część 2 – zaplecze socjalno-sanitarne załoŜone na rzucie prostokąta ze
ściętym stopniowo jednym kątem
-część 3 – łącznik załoŜony na rzucie w ksztłacie litery “L”
Cała powierzchnia uŜytkowa posiada 2-wa poziomy podłogi: poz -0.45m
równy poziomowi w budynku ddaktycznym w miejscu połączenia z
projektowanym łącznikiem i w części łącznika tj na wys około 45 cm np terenu
przylegającego do budynku dydaktycznego. Poziom +-0.00=155.90mnpm na
pozostałej powierzchni uŜytkowej. Poziom terenu w sąsiedztwie budynku
obniŜony min o 30cm, przy ścianie z drzwiami wejściowymi obniŜony o 15cm.  

2. Przeznaczenie i program u Ŝytkowy  
Projektowny obiekt  przeznaczony będzie do prowadzenia zajęć

szkolnych z zakresu wychowania fizycznego i wyposaŜony będzie w pełne
zaplecze socjalno sanitarne. W zapleczu znajdą się 3-y przebieralnie, kaŜda z
odrębną łazienką i kabinami wc, pokój trenera z łązienką, łazienka dla
niepełnosprawnych, magazyn sprzętu sportowego.
Ponadto na zapleczu zaprojektowano siłownię.
Obiekt wyposaŜony w wentylatornię i pomieszczenie porządkowe.
Sala gimnastyczną o wymiarach areny 17.0x32.0m z 3-ma rzędami siedzisk
teleskopowych wzdłuŜ ściany szczytowej od strony zaplecza.
Salka siłowni o wymiarach 6.0x5.92m z przeznaczeniem do ćwiczeń małe
grupy.
Całość powiązana ciągiem komunikacyjnym poprzez projektowany łącznik, z
budynkkiem szkoły.

Zestawienie pomieszczeń :
Nr.p. Nazwa podłoga m2 m3

1.1 komunikacja pł.gres 40,20 100,50

1.2 komunikacja pł.gres 50,50 141,40

1.3 przebieralnia pł.gres 17,40 48,70

1.4 łazienka pł.gres 11,00 30,80

1.5 wc pł.gres 6,00 16,80
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1.6 wc pł.gres 6,00 16,80

1.7 łazienka pł.gres 11,00 30,80

1.8 przebieralnia pł.gres 17,40 48,70

1.9 pom.porząd. pł.gres 4,80 13,40

1.10 łazienka pł.gres 4,60 12,90

1.11 wc niepełn. pł.gres 7,15 20,00

1.12 pom.trenera pł.gres 19,70 55,10

1.13 magazyn w.zgrzew. 42,50 119,00

1.14 wc pł.gres 7,50 21,00

1.15 wc pł.gres 4,30 12,10

1.16 przebieralnia pł.gres 17,40 48,70

1.17 łazienka pł.gres 11,00 30,80

1.18 wc pł.gres 6,00 16,80

1.19 siłownia w.zgrzew. 35,50 99,40

1.20 wentylatorownia pł.gres 22,80 63,80

1.21 sala w.zgrzew. 762,40 6114,00

Ogółem powierzchnia uŜytkowa wynosi – 1105,15m2    

3. Forma architektoniczna i funkcja   
Bryła budynku harmonijnie skomponowana z istniejącym budynkiem
dydaktycznym. Budynek dydaktyczny to obiekt prosty w kształcie
prostopadłościanu, dach płaski. Projektowany obiekt składa się z 2-ch części
o róŜnej formie architektonicznej kaŜda , ale oparte są na prostych bryłach
geometrycznych. 
Łącznik składa się z dwuch prostopadłościanów, sala natomiast ma formę
półwalca. 
Budynek istniejący dydaktyczny połączony funkcjonalnie z projektowana salą
poprzez łącznik. 
Dostęp do sali z korytarza znajdującego się w obrębie zaplecza. 

3.1.Sala – arena sali o wymiarach 17.0x32.0m. Na płycie wrysowane stałe
boiska podstawowe w oparciu o oś podłuŜną tj: boiska siatkówki (9x18m),
boisko do koszykówki (15x28m), boisko do tenisa (10.97x23.77m) i boisko do
piłki ręcznej 15x30m. Dodatkowo liniami pomocniczymi wrysowane 2-wa
boiska ćwiczebne do siatkówki (9x18 w poprzek sali. Boiska ćwiczebne
oddzielone kurtyną dzielącą halę na 2-wa boiska do ćwiczeń w 2-ch grupach
jednocześnie. Na boiskach ćwiczebnych zinstalować 2-wie pary koszy
treningowych.
Hala zasadniczo przystosowana do zajęć szkolnych z moŜliwością
prowadzenia spotkań międzyszkolnych. Siedziska stałe wzdłuŜ wewnętrznej
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ściany szczytowej dla 114 osób. Siedziska przewidziane dla
uczniów(zawodników). Nie przewiduje się widowni z zewnątrz.

3.2.Salka do ćwiczeń siłowych – powierzchnia salki 35.50m2 przystosowana
do prowadzenia zajęć fitness, gimnastyki korekcyjnej, aerobik, sporty walki itp.
Warunki techniczne salki umoŜliwjają uŜytkowanie jej jako siłowni. Zajęcia w
grupach ~10 osób.

3.3.Pomieszczenia socjalno sanitarne.
a.przebieralnie dla ćwiczących – grupa ćwicząca wynosi 10 osób. MoŜliwiość
ćwiczeń 3 grup jednocześnie. Zaprojektowano 3-y przebieralnie po 17.40m2 z
moŜliwością jednoczesnego uŜytkowania przez 24osóby kaŜda czyli przez 2
grupy ćwiczące. Z kaŜdej przebieralni dostępne 2-wie kabiny wc. 
b.zespoły sanitarne – dostępne z przebieralni. KaŜdy zespół wyposaŜony w:
3-y brodziki, toaletę i w 3-y umywalki.
c.toalety – niezaleŜnie od wc w łazienkach i przebieralniach, zaprojektowano
zespół wc dostępny bezpośrednio z ciągu komunikacyjnego i łatwo dostępny z
powierzchni ćwiczących o wilkościach:
-1wc,1 pisuar i 1-na umywalka dla chłopców
-1wc i 1-na umywalka dla dziewcząt
Toaleta dla osób niepełnosprawnych łącznie z natryskiem umiejscowione w
odrębnym pomieszczeniu.

3.4.Pokój trenera – pokój o powierzchni 19,7m2 pełni jednocześnie funkcję
pomieszczenia pierwszej pomocy.
Pokój terenera z naświetlem bezpośrednio dla hali sportowej i wyposaŜony w
łazienkę z natryskiem, umywalką i kabiną wc.

3.5.Magazyn sprzętu sportowego-o pow.29.25m2 dostępny bezpośrednio z
hali sportowej, z terenu i z pokoju trenera.

3.6.Pomieszczenie porządkowe – na sprzęt porządkowy i środki czystości.

4. Warunki techniczne pomieszcze ń  
a.hala – wysokość nad boiskiem sportowym min.6.86m max 9.91m

● podłoga – składa się z wierzchniej warstwy – wykładzina sportowa
zgrzewana oraz z rusztu podwójnego z drewna litego
wypoziomowanego za pomocą podkładek poziomujących. 
Na tafli podłogi wrysowane linie boisk:
-koszykówka – linie szer.5cm w kolorze czarnym
-siatkówka - linie szer.5cm w kolorze niebieskim
-tenis - linie szer.5cm w kolorze białym
-ręczna – linie szer.5cm w kolorze czerwonym

● ściany i sufity – odporne na uderzenia piłką. Do wysokości 2m naroŜa
wypukłe ścian zaokrąglone. To samo dotyczy wszystkich wystających
elementów.
Przewody instalacyjne łącznie z osprzętem do wys.2,5m montowane
we wnękach.
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Drzwi otwierają się na zewnątrz sali z wyjątkiem drzwi wewnętrznych,
które ze wzgędu na siedziska mogą otwierać się do środka sali.

● Oświetlenie sztuczne – lampy mocowane na suficie. NatęŜenie światła
~700 lux na poz.1m nad poziomem boiska.

● Oświetlenie światłem dziennym – stosunek pow. okien do pow.podłogi
1:5 przy wymaganym 1:8

● wentylacja – zapewniona wentylacja mechaniczna w czasie
uŜytkowania obiektu. Poza czasem uŜytkowania – wentylacja
grawitacyjna. Wentylacja mechaniczna zapewnia wymianę powietrza w
ilości 1200m3/h. Poziom hałasu w systemu wentylacyjnego nie
przekracza 45decybeli. Projekt wentylacji znajduje się w części 4
opracowania

● ogrzewanie – w hali zapewnienie temperatury 200C. System
ogrzewania rozwiązany w części 4 opracowania

● akustyka – czas pogłosu pustej hali mieści się w 2.3sek na skutek
zastosowania sufitu absorbującego dźwięk. Poziom hałasu z zewnątrz i
od urządzeń technicznych nie przekracza 45db.

● Zamocowanie urządzeń sportowych – urządzenia sportowe mocowane
będą do wieńca ścian podłuŜnych i w ryglówce Ŝelbetowej  ścianach
szczytowych. Dodatkowo w ścianie podłuŜnej sali na poziomie 0.8cm
nad poziomem podłogi zaprojektowano wieniec Ŝelbetowy dla
zamocowania drabinek ćwiczebnych

b.salka ćwiczeń
● podłoga – o nawierzchni z wykładziny sportowej na macie gumowej

4mm. Podkład betonowy.
● Ściany do wys.2.05m zmywalne, naroŜa wypukłe zaokrąglone. Dotyczy

to równieŜ wszystkich elementów wbudowanych lub wyposaŜenia.
Przewody instalacyjne łącznie z osprzętem do wys.2.5m montowane
we wnękach. Drzwi otwierają się na zewnątrz salki.

● Oświetlenie sztuczne – lampy mocowane na suficie. NatęŜenie światła
na płaszczyźnie 1mnpp – 300lux

● oświetlenie światłem dziennym - stosunek pow. okien do pow.podłogi
1:8

● wentylacja – mechaniczna o wydajności 1000m3 dla ćwiczących ~10
osób. Projekt wentylacji w części 4 opracowania.

● Ogrzewanie – zapewniona temperatura 200C. System ogrzewania
rozwiązany w części 4 opracowania

● na górnym poziomie grzeników – rury stalowe ochronne. Na ścianach
pozostałych uchwyty z rur stalowych fi 50 na poz.90cm i 70cm nad
poz.podłogi.

c.przebieralnie
● podłoga – antypoślizgowa łatwozmywalna
● ściany do wys.2.05m zmywalne, naroŜa wypukłe zaokrąglone
● okna szklone szkłem mlecznym
● instalacje prowadzone w bruzdach
● wentylacja mechaniczna zapewniająca 8-krotną wymianę powietrza na

godzinę(część 4opracowania)
● Ogrzewanie – zapewniona temperatura 200C. System ogrzewania

rozwiązany w części 4 opracowania
● wyposaŜenie – ławeczki łącznie z wieszakami
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d.łazienki
● podłoga – antypoślizgowa łatwozmywalna w spadku uniepoŜliwiającym

wypływu wody do innych pomieszczeń  
● ściany do wys.2.05m glazura łatwozmywalna
● ściany powyŜej glazury i sufit odporne na przenikanie pary.
● instalacje prowadzone w bruzdach
● okna szklone szkłem mlecznym
● wentylacja mechaniczna zapewniająca 8-krotną wymianę powietrza na

godzinę(część 4opracowania)
● Ogrzewanie – zapewniona temperatura 250C. System ogrzewania

rozwiązany w części 4 opracowania
● natryski mocowane do ścian na wys 1.8m nad poziomem brodzika lub

podłogi. Instalacja natrysku ukryta w ścianie.
e.pom.trenera

● ściany do wys.2.05m zmywalne, łatwe w utrzymaniu czystości
● wyposaŜenie trenera – biurko, biblioteka, szafa ubraniowa na

min.3osoby
● sprzęt dla pierwszej pomocy – szfka na przyŜądy, kozetka
● instalacje prowadzone w bruzdach
● wentylacja grawitacyjna, w łazience i kabinie wc wentylacja

mechaniczna
f.toalety

● jak w pkt.d
g.magazyn sprzęty sportowego

● podłoga – antypoślizgowa łatwozmywalna
● ściany na całej wysokości łatwozmywalne, naroŜa wypukłe zaokrąglone
● instalacje prowadzone w bruzdach
● wentylacja mechaniczna

h.komunikacja (z łącznikiem)
● podłoga – antypoślizgowa łatwozmywalna
● Ściany do wys.2.05m zmywalne, naroŜa wypukłe zaokrąglone
● instalacje prowadzone w bruzdach
● przy naświetlach poręcze ochronne na wys.1.0m i 0.7m
● temperatura  200C

5. Opis ogólny konstrukcji  
Konstrukcja projektowanego budynku mieszana. 
Zaplecze wykonane w konstrukcji tradycyjnej murowej, strop gęstoŜebrowy
TERIVA oparty na murowanych ścianach konstrukcyjnych. 
Sala gimnastyczna wykonana w konstrukcji Ŝelbetowej monolitycznej pokrycie
- powłoka samonośna system ABM. Powłoka jednopłaszczowa od spodu
podwieszone ocieplenie z wełny mineralnej i blacha perforowana falista gr.
0,7mm. Rozwiązania konstrukcyjne przedstawiono w CZĘŚCI 3 opracowania.

6. Termoizolacja   
 W projekcie uwzględnione zostały wymagania normy cieplnej PN-91/B-
02020. 
Temperatura Ti>16oC 
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           Uk ściany zewn. max – 0,30W/(m2xK)
           Uk dachów i stropodachów max – 0,25W/(m2xK)
           R posadzki min – 1,5 (m2xK/W)

a. ściany zewnętrzne   
-  pustaki PHOROTERM gr.30cm+styropian 10cm
Uk=0.29W/(m2xK)<Ukmax

b. stropy i dachy   
-  wełna mineralna 20cm Uk = 0.19 W/(m2xK) <Ukmax

c. dach nad salą   
- wełna mineralna 20cm Uk = 0.19 W/(m2xK) <Ukmax
 

d. podłogi    
-  Rg = 1.75 >R min

e. okna i drzwi wewnętrzne o współczynniku  k=1,6W/(m  2  xK)   

f. okna i naświetla poliwęglanowe   k=1,6W/(m  2  xK)   

7. Izolacja przeciwwilgociowa  
-  ławy fundamentowe po obwodzie posmarować 2x dysperbitem 
-  ściany podziemia obustronnie 2x malowane dysperbitem 
-  na zwieńczeniu ścian podziemia – 2x papa asfaltowa na lepiku 
-  w posadzkach izolacja przeciwwilgociowa : 1x folia izolacyjna PCV 0,75mm  
    zgrzewana, szczelnie połączona z izolacją poziomą ścian podziemia w 
    stropie – 1x folia izolacyjna pod warstwą ocieplającą 
– w pokryciu dachowym – folia paroprzepuszczalna

8. Zastosowane materiały i technologie   
-  Fundamenty i ściany podziemia – beton (wg cz.3)
-  Ściany zewnętrzne – pustaki POROTHERM 30 i 12cm
-  Ściany wewnętrzne konstrukcyjne – POROTHERM 25cm
– Ścianki działowe – bloczki gazobetonowe 12cm
– stal zbrojeniowa
– beton B10
– beton B25
– zaprawy klejowe
-  Konstrukcja nośna sali gimnastycznej – Ŝelbetowa (wg cz.3)
-  Przekrycie hali gimnastycznej – powłoka samonośna z blachy 1mm- system
ABM
-  Podbicie dachu hali -  blacha powlekana, falista, perforowana gr.0,7cm 
-  Strop nad łącznikiem – gęstoŜebrowy TERIVA (wg cz. 3)
-  Więźba dachowa łącznika i zaplecza – drewniana (wg cz.3) 
– Pokrycie zaplecza – blacha trapezowa TR35 gr.o.75, (bez stropu) 
– pokrycie łącznika - blacha trapezowa TR35 
– naświetle łącznika aluminiowe, szkło bezpieczne U k=1,6W/(m2xK) 
– Okna zaplecza – PCV, szyba podwójna U k=1,6W/(m2xK) 
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– Okna hali – poliwęglan pięciokomorowy Uk=1,53W/(m2xK) w oprawie –
aluminiowe , przydymiony przeźroczysty.

– Naświetle w hali -panele pięciokomorowe DANPALON DP1040x16MC (6-
warstwowy)  U k=1,53W/(m2xK) 

-  Naświetle z hali do pokoju trenera – szyba podwójna, szkło bezpieczne w
oprawie PCV
-  Drzwi zewnętrzne aluminium, szkło bezpieczne k=1,6W/(m2xK)
-  Parapety wewnętrzne – duromarmur fabrycznie wykończone m(lub PCV –
komorowe), w sali parapety z drewna klejonego. 
– Podłoga w sali i salce – wykładzina sportowa zgrzewana na podwójnym

legarowaniu (patrz rys. przekroju przez halę)
Parametry wykładziny:odporność na uderzenia<=8Nm; odbicie piłki 98%;
tłumienie dźwięku  ∆L >18dB

– Podłoga w łączniku i na zapleczu pł.gress 
-  Podłoga w WC i łazience – płytki ceramiczne 
-  Zaprawa klejąca plastyczna 
– Tynk cementowo-wapienny kl.II zatarty na gładko
– malowanie farbą emulsyjna na gruncie 
-  Lamperia – farba olejowa matowa 
-  Tynk zewnętrzny – akrylowy cienkowarstwowy 
-  Obróbki blacharskie – blacha ocynk powlekana gr.0,75mm i 0.55mm
– Parapety zewnętrzne z blachy ocynk powlekanej fabrycznie wykończone

-Wycieraczki gumowe aŜurowe na zewnątrz gr 23mm
– wycieraczki z wkładem – EMCO SIPLOMAT gr.22mm wewnątrz 
– Kostka betonowa prostokątna gr. 6cm,  
-  Kostka betonowa prostokątna gr. 8cm  
-  KrawęŜniki drogowe betonowe wysokie
-  KrawęŜniki drogowe betonowe niskie 
-  ObrzeŜa betonowe ogrodowe 
-  Rynny i rury PCV 
-  Wełna mineralna twarda w płytach -ocieplenie dachów
-  Styropian M15 frezowany -ocieplenie słupów, podciągów, i posadzek



deem   Przedsiębiorstwo  Projektowo – Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała                            P- 180/2009 str 
“Projekt budowlany sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy publicznym Gimnazjum w Świerczowie”     cz.2/6

-  Siatka elewacyjna z galanterią 
– Klej elewacyjny
-  Podbitki okapów – panele z blachy aluocynk
-  Folia izolacyjna PCV- 1mm
-  Folia paropszepuszczalna – 1200g/h
-  Lepik na zimno
– Dysperbit
– płyty g-k 12mm
– płyty g-k wodoodporne12mm
– szpachla gipsowa
– ruszt stalowy do podwieszania płyt g-k
– siatka ogrodzeniowa stalowa zgrzewana wys.1,8m 
– słupki stalowe ogrodzeniowe
– bramy i furtki z prętów zgrzewanych – rozwierane – 3 szt

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać certyfikaty i atesty.

9. Roboty wyburzeniowe i demonta Ŝowe   
– demontaŜ drzwi zewnętrznych w bud.dydaktycznym szt.1
– rozbiórka schodów zewnętrznych
– rozbiórka placu betonowego w miejscu lokalizacji łącznika i zaplecza

10.Roboty adaptacyjne   
-  oczyszczenie i przygotowanie istniejącej ściany zewnętrznej do malowania–
-  malowanie ściany o pow. 6,0m2 – 2x emulsja na gruncie
– wykonanie obróbki blacharskiej na ścianie nad dachem łącznika – blacha

powlekana gr 055mm
– montaŜ drzwi stalowych pszeszklonych dwuskrzydłowych w klasie EI 60

1szt.

11.  Wykończenie wn ętrz   
1) komunikacja (pom. 1.1 i 1.2)

-  podłoga – płytki gress na zaprawie klejowej, fuga plastyczna 
   o ton ciemniejsza od płytek. Po obwodzie, na ścianach  
   wykonać cokolik z płytek gress wys.10cm. Podstawowa 
   kolorystyka płytek – jasna zieleń, ciągi komunikacyjne 
   środkiem zaznaczone zostaną przez nieregularnie 
   wkomponowane płytki  w kolorach : niebieski ciemny,
   niebieski jasny, popielaty jasny i ciemny (w sumie ~10% całej
   pow.podłogi). Na całości tłem pozostają płytki zielone. Płytki 
   ułoŜone w „CARO”. 
- ściany – wykończone tynkiem cementowo-wapiennym 3
warstwowym kat.III 
zatarty na gładko. Do wys. 2.05m połoŜona gładź i lamperia
   powyŜej malowana farbą emulsyjną po wcześniejszym 
   zagruntowaniu. Kolor lamperii jasna oliwka z Ŝółtymi 
   akcentami wychodzącymi ponad 2m od podłogi, ściana 
   powyŜej lamperii kolor kremowy. NCS0505690Y
-  sufit – tynk cem.-wap. zatarty na gładko w łączniku i płyty g-k
na zapleczu malowany farbą 
   emulsyjną kremową j.w. na gruncie. Przewody wentylacyjne 
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   pod sufitem naleŜy osłonić płytami g-k na ruszcie stalowym, 
   zaszpachlować, pomalować jak sufit. 
-  naświetla aluminiowe, szklone szkłem bezpiecznym U
k=1,6W/(m2xK). Kolor aluminium Ŝółty RAL 1037. Parapet
wykonany z płytek gres w kolorze jasnej zieleni, jak podłoga.
Listwa naroŜna stalowa w kolorze płytek(zielonym)
-  drzwi wewnętrzne płytowe pełne, fornir drewno orzech 
   wykończenie fabryczne. OścieŜnice drewniane. OścieŜe na
   całej pow. wykończone drewnem klejonym, z wyłoŜoną po
   obwodzie listwą szer. 10cm na ścianę, zabejcowane w 
   kolorze orzechu (jak drzwi) i utrwalone lakieropokostem.     
   Okucia ze stali nierdzewnej
– drzwi zewnętrzne  – aluminiowe, całkowicie przeszklone,

szkło bezpieczne, U k=1,6W/(m2xK)
– drzwi wewnętrzne dzielące komunikację, aluminiowe ,

całkowicie przeszklone, szkło bezpieczne,  
– na wys. 1.0m  i 0.7m nad podłogą  do ścian przymocowane

rury aluminiowe ochronne fi 50 malowane emalią matową
na kolor Ŝółty Ral 1037. Rury odsunięte od lica ściany na
odległość 3cm,  w rozstawie 1.5m mocowane do ścian za
pomocą kołków rozporowych dł.15cm.

– Na szerokości witryn identyczne zabezpieczenie jak na
ścianach

– na fragmentach ścian na które nakładają się skrzydła
drzwiowe po otwarciu nie przewiduje się zabezpieczeń j.w.

– lampy podwieszone do sufitu
– przed drzwiami wejściowymi wycieraczka DIPLOMAT w

kolrze popielatym jasnym, szerokości drzwi długości 1.5m.
Dla ułoŜenia wycieraczki w posadzce naleŜy wykonać
zagłębienie głębokości 2cm. ObrzeŜa zagłębienia
wykończone listwą stalową w kolorze zielonym zbliŜonym
do koloru płytek gress
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– przy grzejnikach , wzdłuŜ pionowych krawędzi i wzdłuŜ
górnej górnej krawędzi poziomej – zamocowane do ściany
rury aluminiowe fi50 malowane w kolorze rur ochronnych.
Odległość rur od grzejników 2cm. Mocowanie do ścian jak
mocowanie rur ochronnych – za pomocą kołków
rozporowych dł.15cm 

2) WC (pom.1.5, 1.6; 1.14,1.15;1.18)
  -  podłoga – płytki gres antypoślizgowe na zaprawie

klejowej, fuga plastyczna o ton ciemniejsza. Podłoga w spadku
0,5% do kratki ściekowej. Kratka ściekowa ze stali
nierdzewnej. Kolor płytek jasny niebieski w pom.1.5, 1.6 i 1.18,
Ŝółty w pom 1.14 i 1.15 

-  ściany – tynk cem.wap. zatarty na gładko do wys. 2,05m
glazura na zaprawie klejowej, fuga o ton jaśniejsza, szer. fugi
0,5cm. PowyŜej glazury malowane farbą emulsyjną na gruncie.
Glazura w kolorze gołąbkowym w pom. 1.5; 1.6 j.w. kolorze
jasno popielatym w pom. 1.18, w kolorze kremowym w
pom.1.14;1.15. Ściany w kolorze białym 

-  sufit z płyt g-k wodoodpornych na ruszcie stalowym na wys
2.8mnpp malowany emulsją na kolor biały 
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-  armatura łazienkowa ceramiczna, biała, umywalki na
półnogach wąskich 
-  baterie i osprzęt – stal nierdzewna, baterie czasowe  

-  drzwi wg opisu dla komunikacji lecz ościeŜe wyłoŜone glazurą,
jak ściany. W toalecie dla niepełnosprawnych drzwi z
samozamykaczem.  
– uchwyty dla niepełnosprawnych – wspornikowe na ścianie,

uchylne w kolorze białym. W toalecie niepełnosprawnych
syfon umywalki schowany w ścianie.

– Spłuczki we wszystkich kabinach schowane w ścianie ,
przyciski ze stali nieerdzewnej 

3) Przebieralnie (pom. 1.3 ,1.8,1.16)
-  podłoga – płytki gres w pom 1.3 w kolorze zielonym jasnym.

Po obwodzie pas szer.60cm+cokolik wys.10cm w kolorze
jasnym niebieskim. W pom 1.8 kolorystyka odwrotna.W pom
1.16 kolory jasnozielony i piaskowy.

-  ściany – tynk cem-wap. zatarty na gładko, do 2m
zaszachowane gadzią i połoŜona lamperia matowa w pom. 1,3.
w kolorze jasnej oliwki, w pom.1,8 w kolorze beŜowym. W pom
1.16 w kolorze jasny popiel PowyŜej malowanie emulsją na
gruncie, w kolorze kremowym 

-  sufity – z płyt g-k  na ruszcie stalowym na wys 2.8mnpp
malowany emulsją na kolor kremowy
-  drzwi wg opisu dla komunikacji 
– parapety – duromarmur lub PCV biały
– ławeczki z drewna litego klejonego orzech, stelaŜ stalowy w

kolorze ciemno niebieskim

4) Łazienka (pom.1,4 ,1,7, 1.17,1.11) – łącznie z kabiną WC
-  podłoga – płytki gres antypoślizogowe ułoŜone na 90o, fuga

0,5cm o ton ciemniejsza plastyczna wodoodporna . kolor płytek
jasno niebieski. Podłoga w spadku do 0,5% w kierunku kratek.
Kratki ze stali nierdzewnej. Progi przy brodzikach obudowane
płytkami jak podłoga. 

-  ściany – tynk cem.-wap. zatarty na gładko do 2,05m glazura z
płytek ceramicznych w kolorze niebieskim o ton ciemniejsza od
podłogi. Fuga 0,5cm, biała, plastyczna, wodoodporna. PowyŜej
malowanie emulsją na gruncie kolor biały. 

-  ścianki oddzielające brodziki wys. 2,0m wykonane z pyt
laminatowych gr.1,0cm w kolorze gołąbkowym,
wodoodpornych na konstrukcji ze stali nierdzewnej. Dołem
prześwit 10cm.  
-  sufit – z płyt g-k wodoodpornych na ruszcie stalowym na wys
2.8mnpp szpachlowany i 2x malowany emulsją na kolor biały 
-  drzwi wg opisu dla pkt.11.1
-  parapety – duromarmur lub PCV biały

-  armatura łazienkowa biała ceramiczna, brodzik ze stali
nierdzewnej
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-  przed brodzikami i przed kabiną natryskową dla
niepełnosprawnych na wys. 2,0m od dna brodzika,
zamocowana rurka Ø30 ze stali nierdzewnej do zawieszenia
zasłon foliowych, przezroczystych.

-  uchwyty dla niepełnosprawnych przy umywalce 2szt, przy wc
1szt, przy natrysku 1szt uchwytu pionowego i poziomego oraz
siodełko naścienne
-  baterie ze stali nierdzewnej, czasowe. 
– umywalki na półnogach wąskich
– umywalki w kabinach wc z baterią wbudowaną w  scianę
– w łazienkach dla niepełnosprawnego bateria schowana a

ścianie

5) Magazyn sprzętu sportowego (pomieszczenie 1,13)
– podłoga – płytki gres. Po obwodzie cokolik wyłoŜony na

ścianę, na wys. 10 cm.
–  Kolor płytek – zielony jasny.
– ściany – tynk cem-wap. zatarty na gładko. Do wysokości

2,0m zaszpachlowany gładzią gipsową i połoŜona lamperia,
powyŜej gruntowanie i malowanie emulsją. Lamperia w
kolorze piaskowym, ściana powyŜej – kolor białym.

– Po obwodzie ścian na wys 1.0 i 0.7m  w odległości 3cm od
lica ściany rura stalowa fi6 ochronna jak w komunikacji
pkt.11.1. Kolor piaskowy

- sufit – tynk cem – wap. zatarty na gładko, gruntowany i
malowany emulsją na kolor biały.
– drzwi wewnętrzne – wg opisu pkt 11.1
– drzwi do sali gimnastycznej-drewniane pełne wyciszone ,

ościeŜnice drewniane, ościeŜa na całej grubości wyłoŜone
drewnem litym klejonym, po obwodzie obustronnie na
ściany wyłoŜona listwa z drewna klejonego litego szer 10cm
gr 2cm. NaroŜniki zokrąglone. Okucia ze stali nierdzewnej.
Całość w kolorze orzecha.

6) Pokój trenera (pomieszczenie 1,12)
- podłoga – płytki gres w kolorze beŜowym. Po obwodzie cokolik

na wys. 10cm. Klej plastyczny.
- ściany – tynk cem – wap. zatarty na gładko. Do wysokości 2m

szpachla i laperia powyŜej malowanie emulsją na gruncie.
Lamperia w kolorze piaskowym, powyŜej ściana kremowa.
– sufit – z płyt g-k  na ruszcie stalowym na wys 2.8mnpp

szpachlowany i 2x malowany emulsją na kolor biały
– okno pcv białe
– parapety okienne -- duromarmur lub PCV biały
– naświetle aluminium w kolorze beŜowym, szkło bezpieczne

bezbarwne wyposaŜone w Ŝaluzję aluminiową beŜową od
strony sali

– parapet naświetla - duromarmur lub PCV beŜowy
– podłoga w łazience płytki ceramiczne antypoślizgowe w

kolorze piaskowym, fuga o ton ciemniejsza szer 0.5cm



deem   Przedsiębiorstwo  Projektowo – Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała                            P- 180/2009 str 
“Projekt budowlany sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy publicznym Gimnazjum w Świerczowie”     cz.2/6

– ściany na całej wysokości galazura w kolorze kremowym
fuga szer.0.5cm biała

– sufit – z płyt g-k wodoodpornych na ruszcie stalowym na
wys 2.8mnpp szpachlowany i 2x malowany emulsją na
kolor biały

– spłuczka zabudowana przycisk ze stali nierdzewnej
– brodzik stalowy emaliowany biały
– kabina natryskowa – szkło hartowanew konstrukcji ze stali

nierdzewnej
– umywalka ceramiczna biała na półnodze
– muszla ceramiczna biała
– baterie ze stali nierdzewnej uchylne czasowe
– drzwi płytowe pełne fornir drewniany, ościeŜnica drewniana

wykładana na ścianę obustronnie.

7) Pom.porządkowe(pomieszczenie 1,9)
- podłoga – pł gres w kolorze jasny popiel ułoŜone w caro fuga szer
0.5cm o ton ciemniejsza. Spadek 0.5% do kratki ściekowej (kratka
ze stali nierdzewnej)
- ściany – tynk cem – wap. zatarty na gładko. Do wysokości 2,05m
glazura w kolorze gołąbkowym, powyŜej 2xemulsja biała
-sufit – z płyt g-k  na ruszcie stalowym na wys 2.8mnpp
szpachlowany i 2x malowany emulsją na kolor biały
- zlew  i kran ze stali nierdzewnej
- drzwi wg opisu pkt 11.1. OścieŜe wyłoŜone glazurą

8) wentylatorownia (pom.1.20)
– wykończenie jak magazyn sprzętu sportowego. Drzwi

zewnętrzne aluminiowe, pełne, ocieplone, Uk=1.6W/(m2xk)

9) Siłownia (pom.1.19)
- podłoga – wykładzina zgrzewana, po obrzeŜach wywinięta na
ściany na wys 10cm. Kolor wykładziny beŜowy , po obwodzie pas
szer.100cm łącznie z wywinięciem w kolorze niebieskim. Pod
wykładziną mata gumowa gr 4mm
- ściana - tynk cem – wap. zatarty na gładko. Do wysokości 2,0m
szpachla i laperia powyŜej malowanie emulsją na gruncie. Lamperia
w kolorze kremowym, powyŜej ściana niebieska
-na ścianie pełnej od strony zewnętrznej  lustera od 0.1m do 2.0m
powyŜej podłogi.
- przed lustrami na poz. 0.9m i 0.7m rury ze stali nierdzewnej fi 50
mocowane na końcach dościan prostopadłych, oraz wspornikami do
ściany przez lustra.Mocowanie za pomocą kołków rozporowych
dł.15cm 
-sufit – z płyt g-k  na ruszcie stalowym na wys 3mnpp szpachlowany
i 2x malowany emulsją na kolor niebieski
- okna pcv białe z roletami w kolorze kremowym
-parapety – drewno klejone lite orzech
- drzwi wg opisu pkt 11.1
- oprawy oświetleniowe punktowe sufitowe
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10)sala gimnastyczna  (pomieszczenie 1,21)
– podłoga – wykładzina sportowa zgrzewana na podwójnym

legarowaniu i podkładkach poziomujących.
Po obrzeŜu listwa wentylująca drewaniana.
Podłoga wentylowana mechanicznie za pomocą 3-ch
wentylatorów

– ściany – tynk cem-wap. zatarty gładzią gruntowany i 2x
malowany emulsją. Do poziomu parapetów okien w kolorze
oliwkowym, powyŜej w kolorze niebieskim jasnym.

– Ryglówka naświetli w ścianach szczytowych w kolorze
ciemnoniebieskim malowana proszkowo

– okna w ścianach podłuŜnych – aluminium w kolorze
gołąbkowym, parapety z drewna klejonego w kolorze
gołąbkowym matowym. Kwatery śrofdkowe uchylne za
pomocą dźwigni zamocowanej na poz.1.6mnpp

– drzwi w ścianie podłuŜnej aluminiowe całkowicie
przeszklone w kolorze Ŝółtym

– drzwi z komunikacji i drzwi z magazynu sprzętu – drewno
orzech wg opisu pkt 11.5

– naświetle do pokoju trenera w kolorze beŜowym + Ŝaluzja
aluminiowa w kolorze beŜowym.

– Podbicie dachu kolor białoszary – blacha fałdowana
perforowana na ruszcie stalowy

– przy ścianie podłuŜnej wewnętrznej na poziomie
zwieńczenia grzejników zamocowane rury stalowe fi60 dla
zabezpieczenia krawędzi grzejników. Rury w kolorze
zielonym ciemnym

– łsiedziska teleskopowe wykończone fabrycznie
– konstrukcja wsporcza tablic , kosza – kolor ciemno

niebieski
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– 1 kurtyna dzieląca salę na 2 boiska ćwiczebne do wys 2m
pełna, powŜej 2m z siatki . Wysokość całkowita 4m, kolor
jasno zielony

– piłkochwyty na ścianach szczytowych w odległości 0.5m od
ścian na wysokości 7m, w kolorze jasnozielonym.
Mocowanie piłkochwytów górą  do wysięgników stalowych
przykręcanych do ryglówki stalowej. Wysięgniki w kolorze
ciemno-niebieskim

– drabinki do ćwiczeń na całej długości ściany podłuŜnej
zbliŜonej do granic działki mocowane do wieńca
Ŝelbetowego pod kopułą dachu i wieńca Ŝelbetowego, opod
parapetami okiennymi

– oprawy oświetleniowe rozmieszczone pod przykryciem,
kolor opraw białoszary

– parapety naświetli w ścianach szczytowych z drewna litego
klejonego malowane na kolor ciemnoniebieski farbą olejną
matową.

– W naświetlach w ścianach szczytowych po 2-wie kwatery
otwierane za pomocą pilota

UWAGA:
– wszystkie farby olejne zastosowane do malowania

elementów wewnątrz sali w wydaniu matowym
– we wszystkich pomieszczeniach gdzie występuje linoleum

zgrzewane, naleŜy pod wykładzine zastosować mate
gumową 2mm lub 4mm.

– Przy wszystkich drzwiach zewnętrznych i wewnętrznych
naleŜy zastosować odbojniki gumowe

– okucia drzwi wewnętrznych-ze stali nierdzewnej

12.Wykończenie elewacji   
- cokół – zaprawa cementowa zatarta na gładko + płytki gres na kleju kolor
popiel, fuga o ton jaśniejsza
- ściany łącznika – tynk akrylowy cienkowarstwowy drobny kornik w poziomie

– kolor beŜowy ciemny 
- ściany hali gimnastycznej – tynk akrylowy cienkowarstwowy – drobna kaszka

w kolorze brązowym jasnym. Dole partie ścian w kolorze ciemny popiel 
- słupy sali gimnastycznej – tynk akrylowy cienkowarstwowy drobny kornik w

pionie, kolor jasny popiel
- dach – blacha powlekana w kolorze naturalnym alucynku, kominki
odpowietrzające – kolor alucynk
- podbitki okapu i obróbki blacharskie – kolor alucynk
- rynny sali gimnastycznej ocynk powlekany w kolorze popielatym, rury

spustowe ocynk, powlekane w kolorze popielatym
- orynnowanie łącznika i zaplecza – j.w.
– okna i naświetla sali w kolorze brązowym, na zapleczu białe
– parapety z blachy powlekanej, wykończone fabrycznie w kolorze okien.
– Ramy kwater otwieranych w naświetlu ścian szczytowych w kolorze

oliwkowym
– drzwi do sali i zaplecza – kolor brązowy jasny
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– napis na ścianie szczytowej hali – w kolorze grafitowym. Litery wykonane
oddzielnie z tworzywa sztucznego, mocowane do siatki stalowej
zgrzewanej w kolorze jasno brązowym. Siatka zakotwiona w ścianie za
pomocą wsporników z rury stalowej RP30x40. Konstrukcja pod sitkę
równieŜ w kolorze jasno brązowym.Wykonanie zgodnie ze szkicem.

12.1. zastosowane kolory i palety barw
a. kolory dla farb olejnych dobrano z palety RAL, pozostałe kolory z

palety NCS
kolor RAL NCS

białoszary 9002 S 0804-G90Y

kremowy S 0505-G90Y

beŜowy 1015 S 1010-Y40R

Ciemny beŜ 1014 S 2010-Y40R

piaskowy 1017 S 1030-Y20R

Ŝółty 1033 S 1070-Y20R

Jasna oliwka 6021 S 1020-G60Y

oliwka 6011 S2020-G70Y

Zielony jasny 6019 S 0540-G30Y

zielony 6017 S 2040-G20Y

Zielony ciemny 6010 S 4040-G10Y

gołąbkowy 5024 S 1510-R80B

Niebieski jasny 5012 S 2030-R90B

niebieski 5015 S 2040-R90B

Niebieski ciemny 5007 S 4040-R9OB

Popielaty jasny 7035 S 1005-R80B

Popielaty ciemny 7040 S 3005-R80B

Brązowy jasny 8024 S 5030-Y60R

Grafitowy
 

13.Wyposa Ŝenie instalacyjne   
Projektowany budynek wyposaŜony w następujące instalacje :
- wod – kan – z inst.wewn.budynku dydaktycznego
- c.w. uŜytkowej – z istniejącej kotłowni w budynku dydaktycznym –
przebudowa kotłowni
- c.o. - z istniejącej kotłowni w budynku dydaktycznym – przebudowa kotłowni 
- elektryczną – nowego przyłącza
- odgromową
- wentylacji mechanicznej
Projekty instalacji sanitarnych zawarte w części 4  dokumentacji.
Projekty instalacji elektrycznych zawarte w części 5  dokumentacji.
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Wszystkie pomieszczenia wyposaŜone w wentylację wywiewno – nawiewną.
Wentylacja wywiewna mechaniczna wg szczegółowego rozwiązania w części 4. 

Wentylacja włączona będzie na czas zajęć. Poza zajęciami pełnić będzie
funkcję wentylacji grawitacyjnej. 
Rozmieszczenie kratek wentylacyjnych przedstawiono w Części 4. 

14.Charakterystyka energetyczna obiektu   
a) bilans mocy urządzeń elektrycznych – 40kW
b)max wartość mocy jednostkowej oświetlenia wynosi..... tj klasa kryteriów......
c) przegrody zewnętrzne o współczynniku
Uk– dla ścian 0,29  W/ (m2 x k)<Ukmax=0.3W/(m2xk)
      -  dla dachów 0,19 W /(m2 x k)<Ukmax=0.25W/(m2xk)
R   -  dla podłogi 2,00(m2 x k)/W=Rmin=(m2 x k)/W
Okna i naświetla Uk=1.5W/(m2xk)<Ukmax=1.6W/(m2xk)
Drzwi Uk=1.6W/(m2xk)<Ukmax=2.6W/(m2xk)
d)powierzchnia okien i naświetli=174m2 co spełnia §57 rozporz.
Ao=0.15Az+0.03Aw=125m2

15.Zagadnienia bhp i sprawy socjalne   
Obiekt został zaprojektowany z uwzględnieniem wymogów z zakresu bhp.
- podłogi antypoślizgowe, łatwe w utrzymaniu czystości
- ściany zmywalne do 2,05m wysokości
- naroŜniki ścian do 2m zaokrąglone , grzejniki w sali gimnastycznej osłonięte
Grzejniki osłonięte rurami stalowymi fi60 mocowanymi do ściany za pomocą
śrub, tak skonstruowanymi, aby skutecznie osłonić krawędzie i powierzchnie
grzejników przed okaleczeniem lub oparzeniem.

Pomieszczenia higieniczno – sanitarne z kompletnym wyposaŜeniem.

Pomieszczenia socjalne dla pracowników zapewnione w istniejącym budynku
dydaktycznym.

Dla nauczyciela W-F zaprojektowano pomieszczenie wyposaŜone w łazienkę.
Nad drzwiami zewnętrznymi w łączniku zainstalować kurtynę powietrzną dł.
2mb

16.Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnyc h   
Wszystkie pomieszczenia dostępne bezpośrednio z poziomu terenu .
Wszystkie drzwi o szerokości w świetle – min 90cm. 
Zaplecze wyposaŜone w toaletę i łazienkę dla niepełnosprawnych, dostępną
bezpośrednio z korytarza. 
W łazience natrysk dostosowany dla niepełnosprawnych, z siodełkiem
naściennym, oraz WC dostosowane do wymogów niepełnosprawnych:
-  muszla na wysokości 52cm
– umywalka na wysokości 87 cm
– syfon wpuszczony w ścianę przy umywalce
-  przy muszli uchwyty wspornikowe ( 70cm), uchylne.
– pole manewrowe o średnicy 1,5 m
–
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17.Wpływ obiektu na środowisko   
a) zapotrzebowanie wody pitnej 1,5l/s, 
b) odprowadzenie ścieków do szczelnych istniejących zbiorników okresowo
opróŜnianych
c) emisja zanieczyszczeń gazowych z kotłowni w granicach normy
d) ilość wytwarzanych odpadów 10kg/dobę
e) emisja hałasu – w granicach normy
f) projektowany obiekt nie będzie miał ujemnego wpływu na drzewostan,
powierzchnię ziemi i gleby, wód powierzchniowych i podziemnych

18.Wyposa Ŝenie Sali   
– tablice do koszykówki z plexi przeźroczystej z osprzętem – na

wysięgnikach składanych elektrycznie – 1komplet (2szt)dł. Wysięgnika
8.55 i 6.55m

– 2 pary tablic do koszykówki z osprzętem(pełne) bez wysięgników
-  słupki do siatkówki – 2komplety
– siatka do siatkówki – 2szt.
– Słupki do tenisa – 1komplet
– siatka do tenisa – 1szt
– bramki do piłki ręcznej (stałe)
-  drabinki gimnastyczne pojedyncze (90cmx250cm) – szt.27
-  liny do wspinania na wspornikach ,8m – 2szt.
– drabiny sznurowe – (8m) – 2szt.
– Piłkochwyty 2x(20x6)m
– kurtyna dzieląca salę (20x4)m

19.Wyposa Ŝenie pomieszcze ń  
19.1.hala sportowa(poza wyposaŜeniem sportowym)

● zegar średnicy 30cm odporny na uderzenia piłką
● zegar czasu gry – rejestruje czas gry i czas do końca gry, odporny na

uderzenia
● tablica wyników
● urządzenia kontrolne do zegara i do tablicy wyników (przenośne)
● urządzenia audiowizualne: projektor, odtwarzacz magnetofonowy i płyt,

kamera wideo, magnetowid, system głośników.
● Telefon dla potrzeb trenera



deem   Przedsiębiorstwo  Projektowo – Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała                            P- 180/2009 str 
“Projekt budowlany sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy publicznym Gimnazjum w Świerczowie”     cz.2/6

19.2.pokój trenera
● biurko -szt.1
● stolik – szt.1
● fotel obrotowy biurkowy – szt.1
● krzesło biurowe tapicerowane, stelaŜ stalowy – szt.2
● regał dł.100cm wys.200cm – szt.1
● wieszak stojący na ubrania – szt.1
● kozetka lekarska – szt.1
● szafka szklana na leki w konstrukcji ze stali nierdzewnej – szt.1
● stolik szklany na kółkac
● h w konstrukcji ze stali nierdzewnej – szt.1
● nosze – szt.1
● tablice kontrolne oświetleni – szt.1
● kosz na odpady – ze stali nierdzewnej

19.3.przebieralnie
● ławki drewniane na konstrukcji stalowej połączone z listwą z wieszakami

3x6mb i 3x3.8mb
● kosz na odpadki ze stali nierdzewnej-3 szt.

19.4.łazienki i wc
● pojemnik naścienny na mydło w płynie ze stali nierdzewnej – szt.6
● pojemnik na ręczniki papierowe – szt.3(stal nierdzewna)wc
● pojemniki na papier toaletowy - szt.9(stal nierdzewna)wc
● kosze na odpadki - szt.9(stal nierdzewna)
● lustra wklejone w płaszczyźnie glazury na długości umywalek w pasie

wys.1.1m do 2.m nad podłogą

19.5.magazyn sprzętu
● szafki wiszące na sprzęt  - 3szt.
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20.Bezpiecze ństwo po Ŝarowe  
OCHRONA PRZECIWPOśAROWA

• Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji;

Projektowany  budynek  sali  sportowej  z  zapleczem  jest  obiektem  jednokondy-
gnacyjnym,  połączony z  istniejącym  2-kondygnacyjnym  budynkiem szkoły.  Budynek
posiada powierzchnię zabudowy 1217,65 m2 uŜytkową 1105,15 m2, wysokość budynku
poniŜej 12 m (10,31 m) – budynek niski. 

• Odległość od obiektów sąsiadujących;

Budynek sali sportowej został komunikacyjnie połączony poprzez łącznik wydzielony
względem 2-kondygnacyjnego istniejącego budynku szkoły ścianą oddzielenia
przeciwpoŜarowego w klasie odporności ogniowej REI 60 z drzwiami w klasie EI 30 + S
(z funkcją dymoszczelności). Ściana zewnętrzna projektowanego budynku znajduje się 
w odległości 8 m względem ściany zewnętrznej istniejącego budynku szkoły z otworami
okiennymi. Odległość budynku od granicy najbliŜszej działki wynosi ponad 4 m.

• Parametry poŜarowe występujących substancji palnych;

W budynku nie będą stosowane do wykończenia wnętrz materiały łatwo zapalne, których
produkty rozkładu termicznego są toksyczne lub intensywnie dymiące. Zastosowane
wykładziny podłogowe w ciągach komunikacyjnych oraz w pomiesz-czeniach strefy
poŜarowej ZL muszą spełniać warunki, co najmniej trudnozapalności. 

• Przewidywana gęstość obciąŜenia ogniowego;

W budynkach uŜyteczności publicznej gęstości obciąŜenia ogniowego nie określa
się, jako parametru przypisanego budynkom produkcyjno – magazynowym. Występujące
pomieszczenia  magazynowe  (sprzęt  sportowy,  środki  czystości  itp.)  są  bezpośrednio
powiązane  z  funkcją  podstawową  obiektu  i  nie  wymagają  odrębnego  wydzielenia
poŜarowego.

• Kategoria  zagroŜenia  ludzi,  przewidywana  liczba  osób  na  kaŜdej
kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach;

Budynek z uwagi na swoją funkcję i przeznaczenie został zaliczony do kategorii
zagroŜenia  ludzi  mieszanej  ZL  I.  Pomieszczenie  sali  sportowej  przeznaczone  dla
jednoczesnego przebywania ludzi w grupach ponad 50 osób z moŜliwością przebywania
osób nie będących jej stałymi uŜytkowanikami (ZL I). Łączna ilość miejsc siedzących w
pomieszczeniu  sali  sportowej  nie  przekroczy  zdecydowanie  liczby  300  osób
warunkującej  stosowaniem  drzwi  przeciwpanicznych.
 

• Ocena zagroŜenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;

W budynku  oraz  w  przestrzeniach  zewnętrznych  nie  będą  występować  strefy
zagroŜenia wybuchem. 
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•  Podział obiektu na strefy poŜarowe;

Projektowany  budynek  został  zrealizowany  w  jednej  strefie  poŜarowej  o
powierzchni  nie  przekraczającej  dopuszczalnej  wartości  8000  m2.  Sala  sportowa  z
zapleczem stanowi odrębną strefę poŜarową wydzieloną względem 2-kondygnacyjnego
istniejącego budynku szkoły ścianą oddzielenia przeciwpoŜarowego w klasie odporności
ogniowej REI 60 z występującymi na połączeniu drzwiami przeciwpoŜarowymi w klasie
odporności ogniowej EI 30 + S (z funkcją dymoszczelności z uwagi na łączną długość
korytarza dwóch stref poŜarowych przekraczającą 50 m). 

 
• Klasa odporności poŜarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i

stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. 

Wymaganą  klasą  odporności  poŜarowej  dla  projektowanej  1-kondygnacyjnej
części sali sportowej kategorii zagroŜenia ludzi ZL I jest klasa „D” odporności poŜarowej
ze  wszystkimi  elementami  nierozprzestrzeniającymi  ognia.  Wszelkie  zastosowane  w
budynku  ewentualne  doświetlenia  (w  ścianch  zewnętrznych)  z  poliwęglanu  muszą
posiadać  warunki  NRO  (nierozprzestrzeniania  ognia).  PoniewaŜ  dach  części  niŜszej
projektowanego budynku (łącznik) przylega do ściany wyŜszej z otworami okiennymi
budynku istniejąc ego szkoły zapewniono w pasie 8 m warunek R 30 (nośności ogniowej
30 min) i E 30 (szczelności ogniowej 30 min) poprzez wykonanie stropu Ŝelbetowego.
Przeszklenie  w pokoju trenera  względem pomieszczenia sali  sportowej  nie musi  być
wykonane w klasie odporności ogniowej, poniewaŜ  łączy w sposób funkcjonalny dwa
pomieszczenia. 

•  Warunki  ewakuacji,  oświetlenie  awaryjne  (bezpieczeństwa  i
ewakuacyjne)  oraz  
 przeszkodowe;

Warunki ewakuacji opierają się na parametrze przejść ewakuacyjnych oraz dojść
ewakuacyjnych. W pomieszczeniu sali długość przejścia ewakuacyjnego nie przekracza
wymaganych 40 m (moŜe być powiększona do 50 m z uwagi na wysokość pomieszczenia
przekraczającą 5 m). Z pomieszczenia sali sportowej zapewniono wymaganą liczbę drzwi
dostosowaną do ilości osób tj. min 2 wyjścia ewakuacyjne z drzwiami otwieranymi na
zewnątrz pomieszczenia w odległości  ponad 5 m od siebie. Bezpośrednio z pomiesz-
czenia sali sportowej ewakuacja prowadzi na zewnątrz budynku. Wyjścia ewakuacyjne z
budynku  zostaną  wyposaŜone  w  podświetlane  oprawy  ewakuacyjne  z  własnym
podtrzymaniem bateryjnym (min. 2 godziny). Obiekt zostanie wyposaŜony w oświetlenie
ewakuacyjne, w tym oświetlenie stref otwartych zaprojektowane zgodnie z normami: PN-
EN 1838: 2005 zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne, PN-EN 50172:2005 (U)
Systemy  awaryjnego  oświetlenia  ewakuacyjnego  oraz  PN-EN  60598-2-22  Oprawy
oświetleniowe.  Część  2.  Wymagania  szczegółowe.  Dział  22:  Oprawy  oświetlenia
awaryjnego.

NaleŜy zapewnić zachowanie podstawowych parametrów oświetlenia ewakuacyjnego,

a mianowicie:
1.minimalny czas podtrzymania bateryjnego powinien wynosić  nie mniej
niŜ 2 h,
2.maksymalny czas przełączenia na pracę bateryjną w ciągu maksymalnie 
2 sekund,
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3.minimalne natęŜenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej  1 lx (  w osi
drogi),
4.uwzględnić współczynnik olśnienia przykrego wg. normy (nie więcej niŜ
40),
5.zachować  odpowiednią  odległość  pomiędzy  oprawami  i  wynikającą  z
niej rozróŜnialność znaków ewakuacyjnych.

Ponadto oprawy ewakuacyjne odpowiadające normie EN 60 598-2-22: 2001 muszą być
umieszczone przy kaŜdych drzwiach wyjściowych oraz tam, gdzie jest to nieodzowne dla
uwidocznienia  miejsc  potencjalnie  niebezpiecznych  oraz  tam,  gdzie  są  zamontowane
urządzenia bezpieczeństwa.
Do miejsc, które szczególnie naleŜy oświetlać zalicza się:

6.kaŜde drzwi wyjściowe uŜywane w czasie awarii,
7.miejsca zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,
8.miejsca w pobliŜu wyjść ewakuacyjnych,
9.miejsca przy kaŜdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,
10.miejsca na skrzyŜowaniu dróg ewakuacyjnych i korytarzy,
11.miejsca w pobliŜu kaŜdego urządzenia przeciwpoŜarowego (natęŜenie
oświetlenia co najmniej 5 lx).

Oświetlenie  ewakuacyjne  powinno  działać  w  przypadku  zaniku  jakiejkolwiek  części
oświetlenia podstawowego. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego powinny posiadać  znak
rozpoznawczy w postaci Ŝółtego paska o szerokości 2 cm. Oświetlenie ewakuacyjne musi
mieć  niezaleŜne obwody oświetleniowe, z tym,  Ŝe moŜe być  ono w całości  lub części
wykorzystane jako część składowa oświetlenia podstawowego.
Sieci  oświetlenia  awaryjnego  naleŜy  zasilać  z  baterii  akumulatorów  (dopuszcza  się
stosowanie  akumulatorów  indywidualnych  montowanych  bezpośrednio  w  oprawach).  
W przypadku zastosowania siedzisk w sali sportowej naleŜy zwrócić uwagę na ich wymóg
trudno zapalności. Wszystkie zastosowane drzwi nie zawęŜają szerokości poziomych dróg
ewakuacyjnych (zastosowano drzwi wykładane). 

• Sposób  zabezpieczenia  przeciwpoŜarowego  instalacji  uŜytkowych,  a  w
szczególności:  wentylacyjnej,  ogrzewczej,  gazowej,  elektroenergetycznej,
odgromowej;

Wszelkie przepusty instalacyjne o średnicy powyŜej 4 cm przechodzące w obrębie
stref  poŜarowych REI 60 naleŜy wykonać  w klasie odporności ogniowej  jak dla tych
elementów oddzieleń, czyli  nie mniejszej niŜ EI 30. Budynek zostanie wyposaŜony w
instalację odgromową. 

•  Dobór  urządzeń  przeciwpoŜarowych  w  obiekcie,  dostosowany  do
wymagań  wynikających  z  przyjętego  scenariusza  rozwoju  zdarzeń  w
czasie  poŜaru,  
a  szczególności:  stałych  urządzeń  gaśniczych,  systemu  sygnalizacji
poŜarowej,  dźwiękowego  systemu  ostrzegawczego,  instalacji
wodociągowej  przeciwpoŜarowej,  urządzeń  oddymiających,  dźwigów
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

Budynek zostanie wyposaŜony w wewnętrzną sieć hydrantów przeciwpoŜarowych
średnicy 25 mm z węŜami półsztywnymi długości 30 m w taki sposób, aby zapewnić
ochronę  kaŜdego  z  pomieszczeń  występujących  w  strefie  poŜarowej.  W  budynku
zaprojektowano 3 hydranty 25 mm długości 30 m (2 w pomieszczeniu sali sportowej oraz
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1  w  korytarzu  zaplecza).  Budynek  zostanie  wyposaŜony  w  instalację  oświetlenia
ewakuacyjnego  (oświetlenie  wyjść  ewakuacyjnych).  Obiekt  wymaga  zastosowania
przeciwpoŜarowego wyłącznika prądu, który naleŜy zamontować przy głównym wejściu
do budynku bądź  w obrębie  przyłącza do budynku.  Celowym staje się  umieszczenie
takiego  wyłącznika  równieŜ  w  miejscu  połączenia  części  istniejącej  i  projektowanej
przed wejściem do niej  jak i  równieŜ  dopuszczalne w innych miejscach na zewnątrz
budynku. MoŜe on rozłączać  energię  jednocześnie w dwóch wyodrębnionych strefach
poŜarowych bądź w kaŜdej z projektowanych odrębnie.

• WyposaŜenie w gaśnice; 
Budynek naleŜy wyposaŜyć w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości 1 jednostki o masie

środka  gaśniczego  2  kg  lub  3  dm3 na  kaŜde  100 m2 powierzchni  strefy  poŜarowej.
Wskazane jest zastosowanie gaśnic proszkowych 4 kg ABC. 

● Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia poŜaru;
Wymagana  ilość  wody  do  zewnętrznego  gaszenia  poŜaru  wynosi  20  dm3/s  i

będzie realizowana z istniejącego hydrantu nadziemnego 80 mm na sieci wodociągowej
gminnej  w odległości  do 75  m o budynku  (sieć  w 110 mm)  oraz  z  projektowanego
przeciwpoŜarowego hydrantu 80 mm na sieci w 160 mm.

 
•   Drogi poŜarowe;

Budynek wymaga doprowadzenia drogi poŜarowej, dojazd poŜarowy do
budynku realizowany z drogi gminnej poprzez utwardzone dojście (dla budynków
do 3 kondygnacji nadziemnych) szerokości, co najmniej 1,5 m i długości nie
przekraczającej zdecydowanie wartości 30 m łączące drogę poŜarową poprzez
istniejący budynek szkoły z projektowaną salą sportową z zapleczem. Występuje
moŜliwość dotarcia do kaŜdej strefy poŜarowej. 

● Pozostałe dane;
Dla budynku naleŜy opracować instrukcję bezpieczeństwa poŜarowego przez osobę
posiadającą wymagane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie. Zgodnie z odrębnymi
przepisami w miejscach widocznych naleŜy rozmieścić schematy ewakuacji w budynku.
Oznakować w budynku kierunki poziomych i pionowych dróg i wyjść ewakuacyjnych,
miejsca rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów wewnętrznych.
Rozmieścić w budynku instrukcje postępowania na wypadek powstania poŜaru z wykazem
telefonów alarmowych. 

NaleŜy zaznajomi ć pracowników z przepisami przeciwpo Ŝarowymi przez
osob ę posiadaj ącą wymagane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie. 


