OPIS TECHNICZNY
1. Przeznaczenie, program użytkowy i jego charakterystyczne parametry techniczne.
a. Podstawa opracowania:
- pozwolenie na budowę nr WZB.6740.5.2018 z dnia 10 stycznia 2018
- decyzja o warunkach zabudowy - 132/17 z dnia 27.06.2017 (ZPN.6730.132.2017.AF)
- mapa do celów projektowych wykonana przez geodetę mgr Andrzeja Dąbrowskiego
- dokumentacja geotechniczna
- mgr Piotr Rant Firma UNIGEO (06.2017)
- warunki techniczne gestorów sieci
b. Cel opracowania
Projekt zamienny architektoniczno budowlany opracowano w celu naniesienia aktualnych
założeń budowlanych i określenia nowych warunków technicznych realizacji rozbudowy budynku
wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą, znajdującego się w Piszu, gm. Pisz na działce
nr.5. Zgodnie z rozporządzeniem MTBiGB z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych przyjęto dla omawianego
terenu I kategorię geotechniczną obiektu budowlanego (proste warunki gruntowo-wodne).
Obiekty istniejący zostanie przebudowany i rozbudowany dodatkową przestrzeń (salę
wielofunkcyjną ). Łączenie obiektów nastąpi na ścianie szczytowej istniejącego budynku od strony
wschodniej. Kategoria Obiektu: XVII
c. Program funkcjonalno przestrzenny
Projektowany poziom posadzki parteru budynku wynosi ± 0.00 = + 116.58 m n.p.m. Średnia
rzędna terenu od frontu obiektu to 116.3 m n.p.m.
W budynku wielofunkcyjnym planowane są podstawowe funkcje typowe dla zabudowy sal
konferencyjnych ich zaplecza. Budynek to obiekt niski, kategorii pożarowej ZL I. Sala
projektowana jest, jako pomieszczenie max 200 osób. W obiekcie planowana jest jedna spójna
sala z możliwością podziału pomieszczeń na mniejsze, przesuwnymi ścianami działowymi (max 49
osób). Podstawowe funkcje to: sala wielofunkcyjna + zaplecze. Poddasze w nowym i istniejącym
obiekcie nie jest przystosowane do pobytu ludzi i jest pomieszczeniem nieużytkowym. Wszystkie
pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi będą bezpośrednio doświetlone światłem
dziennym, w ilości spełniającej wymagania przepisów techniczno budowlanych.
W drugim etapie planuje się adaptację poddasza w budynku istniejącym na pomieszczenia
socjalne i budowę zadaszenia tarasu zachodniego.
d. Podstawowe parametry techniczne budynku
Długość obiektu dobudowanego :
Długość całości po rozbudowie :
Szerokość obiektu:
Wysokość obiektu:
Liczba kondygnacji

24.64 m
47,78 m
25,29 m
10.77 m
2

POWIERZCHNIE

Powierzchnia netto nowego budynku
Powierzchnia netto istniejącego obiektu:

:

484,4

253,6 (I) + 62,9 (II) = 316,5

Powierzchnie łączne po rozbudowie

Powierzchnia użytkowa

:

585,2 m²

Powierzchnia ruchu + usługowa (tech.)
----------------------------------------

:

217,7 m²

Powierzchnia netto budynku

:

800,9 m²

Powierzchnia całkowita (brutto) budynku

:

928,6 m²

Powierzchnia zabudowy

:

840 m²

Kubatura budynku

:

4 865 mᶟ

Budynek zaprojektowany został, jako obiekt dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej z
bloczków silikatowych gr. 24 cm, ze ściankami wewnętrznymi z bloczków silikatowych gr. 10 cm i
dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej. Projektowany obiekt będzie ogrzewany a
ciepło pochodzić będzie z istniejącej kotłowni z z powietrznymi pompami ciepła + kocioł
szczytowego zapotrzebowania na ciepło na biomasę o max mocy 110 KW. Obiekt będzie
wentylowany mechanicznie + rekuperacja. Obiekt ocieplony jest styropianem fasadowym i wełną
mineralną o odpowiednich parametrach termicznych i wilgotnościowych. Ściany główne budynku
w poziomie parteru to ściana dwuwarstwowa z ociepleniem wykonanym z styropianu
fasadowego i wykończonej od zewnątrz tynkiem. W obiekcie występują też ściany trójwarstwowe
z ociepleniem wykonanym z wełny mineralnej + deski elewacyjne lub płytek ceramicznych na
stelażu. Materiały użyte w projekcie powinny odpowiadać wymogom norm dotyczących
produktów budowlanych.
Proponowane typy podstawowych materiałów to:
Materiały podstawowe
- Ściany fundamentowe – bloczki betonowe gr 24 cm
- Ściany konstrukcyjne, osłonowe – ściana mur., bloczki silikatowe – gr. 24 cm
- Ściany działowe – ściany mur., bloczki silikatowe– gr. 12 cm
- Strop nad kondygnacją 1 – strop sprężony typ: SP/26.5/10/r60 – gr.27cm.
- Dach – zadaszenie w konstrukcji drewnianej pokrytej dachówką ceramiczną lub
betonową.

zewnętrznej. W miejscu otwarcia stropu fasada wsparta na słupach
konstrukcyjnych stalowych.
Dach
–
dachówka
ceramiczna
kolor
(dobór szczegółowy koloru i faktury do ustalenia na budowie)

czerwony

- Cokoły – mozaikowy tynk dekoracyjny
np. w systemie CAPAROL CARBON
CarboNit (5mm) / Caparol 650/110(165 g/m2) – siatka
CarboNit (3mm) / Caparol 650/110(165 g/m2) – siatka
Putzgrunt 610 – podkład pod tynk /
Carbopor uziarnienie (1,0 mm), kolor np. Granit 20 – tynk
Okna i drzwi zewnętrzne plastikowe lub aluminiowe zamówione zgodnie z parametrami
określonymi w charakterystyce energetycznej budynku.
Wykończenie wewnętrzne
- Ściany konstrukcyjne – gotowa zaprawa tynku cementowo wapiennego, kryta gładzią
szpachlową, malowane farbą matową np. dyspersyjna akrylowa
- Ściany działowe – gotowa zaprawa tynku cementowo wapiennego, kryta gładzią
szpachlową, malowane farbą matową np. dyspersyjna akrylowa
- Posadzka – płytki gresowe na kleju, wykładzina lub parkiet.
- Drzwi – stalowe lub drewniane, płytowe (naturalne lub malowane)
Wentylacja mechaniczna i rekuperacja
- Wentylację i rekuperację wykonać zgodnie z projektem branżowym dołączonym do
dokumentacji projektu
2. Forma architektoniczna i funkcje obiektu. Sposób
Sposób spełnienia wymagań ujętych w prawie budowlanym.

dostosowania

do

otoczenia.

a. Forma
Forma budynku to obiekt stanowiący dwie bryły połączone ze sobą na planie prostokąta,
ustawione prostopadle do budynku rozbudowywanego. Budynek posiada połączone dachy
dwuspadowe ze szczytami obiektu ustawionymi prostopadle do drogi dojazdowej (dz.nr 10).
Wysokość budynku to 10.77 m – projekt w tym zakresie spełnia ograniczenia opisane w
warunkach planu miejscowego.
Budynek wielofunkcyjny zaprojektowano, jako dwukondygnacyjny z nieużytkowym poddaszem
nad nowym obiektem i poddaszem użytkowym nad budynkiem istniejącym (zaplecze) w bryle
nawiązującej do budynków tradycyjnych. Obiekt został dostosowany do działki by w pełni
wykorzystać jej walory przestrzenne. Wymagania określone przez inwestora dotyczące - funkcji,
widoków i wielkości użytkowej obiektu - wymusiły ukształtowanie budynku w optymalnym jego
ustawieniu w działce. Wejście do budynku zlokalizowane zostało od strony północnej, dojazd
zlokalizowany został od strony wschodniej od strony głównego wjazdu na działkę.

b. Zestawienie pomieszczeń
PARTER – budynek dobudowany
Pow. użytkowa
P.1.1
Sala wielofunkcyjna 01
P.1.2
Sala wielofunkcyjna 02
P.1.10 Pom.Mag.Alko
P.1.9
Mag. Ścian
P.1.8
Magazynek
Pow. ruchu
P.1.5-1.7 Korytarze 01-03
P.1.4
Klatka schodowa
P.1.3
Hol +Recepcja

216,4 m²
130,4 m²
5,8 m²
4,4 m²
7,0 m²
28,1 m²
20,9 m²
71,4 m²

PARTER – budynek istniejący
Pow. użytkowa
P.1.13 Zmywalnia Naczyń
P.1.11 Rozdzielnia
P.1.12 Zaplecze kuchenne
P.1.14 Pom. Porządkowe
P.1.16 Toalety
P.1.17 Chłodnia
P.1.18 Magazyn Suchych
P.1.19 Magazyn Napojów
P.1.20 Pom.Dezynfekcji
P.1.21 Przygotowalnia
P.1.22 Mag.Ziemniaków
P.1.25 Wc
P.1.26 Pom.Odpadki
Pow. ruchu
P.1.28 Korytarz 05
P.1.15 Korytarz 06
P.1.23 Korytarz 07
P.1.24 Korytarz 08 + schody
Pow. usługowa (instalacje techniczne)
P.1.27 Kotłownia

6,8 m²
9,7 m²
65,9 m²
2,9 m²
37,3 m²
9,4 m²
7,3 m²
3,8 m²
8,5 m²
6,9 m²
6,3 m²
4,1 m²
4,9 m²
26,5 m²
9,8 m²
7,4 m²
10,6 m²
25,5 m²

PIĘTRO – budynek istniejący
Pow. użytkowa
P.2.1
Wc 01
P.2.2
Szatnia 01
P.2.3
Pom. socjalne 01
P.2.5
Wc 02
P.2.6
Pom. socjalne 02
P.2.7
Pom. kierownika
P.2.9
Pom. magazynowe
Pow. ruchu
P.2.4
Korytarz 02
P.2.8
Korytarz 01 + schody
P.2.10 Korytarz 03

5,1 m²
4,3 m²
6,4 m²
2,7 m²
7,4 m²
4,4 m²
17,1 m²
2,1 m²
9,1 m²
3,7 m²

3. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego.
Konstrukcje główna stanowią ściany zewnętrze murowane o grubości 24 cm. Strop strunowy
żelbetowy opiera się głównie na ścianach zewnętrznych i wewnętrznym układzie słupów i
podciągów żelbetowych.
Dach to konstrukcja wykonana głównie z krokwi drewnianych, cała przegroda to gr. około 40 cm.
Ściany fundamentowe to bloczki betonowe o gr. 24cm.
W ścianach przewidziano otwory pod drzwi i okna, nad którymi należy zastosować nadproża
zgodne z dołączoną do projektu dokumentacja konstrukcyjną.
Szczegóły dotyczące konstrukcji w projekcie konstrukcyjnym dołączonym do dokumentacji.
4. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano instalacyjnego
- Instalacja grzewcza: źródłem ciepła budynku będzie istniejąca kotłownia z powietrznymi pompami
ciepła + kocioł szczytowego zapotrzebowania na ciepło na biomasę o max mocy 110 KW. System
projektowany jest jako wodny układ z instalacją ogrzewania podłogowego. Projekt instalacji
grzewczej obiektu w załączonej do projektu dokumentacji.
- Instalacja elektryczna - wykonane zostało na granicy z działką nr. 6 do sieci elektroenergetycznej.
Moc przyłączeniowa istniejąca to 40 kW + 15 KW fotowoltaika. Przy rozbudowie nie ma potrzeby
zwiększania mocy. Projekt instalacji elektrycznej wew. obiektu i przebudowy sieci dołączony do
dokumentacji projektu.
- Instalacja wodociągowa - Nieruchomość podłączona zostanie do istniejącej sieci wodociągowej.
Projekt przebudowy sieci i instalacji wewnątrz obiektu według opracowania dołączonego do
dokumentacji.
- Instalacja kanalizacyjna - Sieć kanalizacyjna wykonana zostanie poprzez podłączenie do istniejącej
kanalizacji sanitarnej. Ścieki zostaną odprowadzone do kanalizacji miejskiej. Projekt instalacji
kanalizacyjnej obiektu i przebudowy sieci dołączony do dokumentacji projektu. Rodzaj ścieków –
bytowe.
- Wody opadowe – wody opadowe będą odprowadzone grawitacyjnie poprzez rury spustowe do
gruntu na terenie inwestora.
- Odpady - będą segregowane w pojemnikach ruchomych pod zadaszeniem i przeznaczone do
odbioru ich z nieruchomości w celu unieszkodliwienia lub wykorzystania przez firmę specjalistyczną.
5. Dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ na środowisko i zdrowie użytkowników i obiekty
sąsiednie:
a. zapotrzebowanie na wodę nie wymaga zwiększenia i pozostaje zgodne z pozwoleniem WZB7351/32/P/03. Dane techniczne załączone w projekcie branżowym.
b. ilość odprowadzanych ścieków nie wymaga zwiększenia i pozostaje zgodne z pozwoleniem WZB7351/32/P/03. Ścieki odprowadzone będą do sieci kanalizacyjnej. Dane techniczne załączone w
projekcie branżowym.
c. Projektowany budynek będzie ogrzewany przez instalacje podłączoną do własnego źródła energii
opisanego powyżej.
d. odpady socjalne będą segregowane. Po
zmagazynowaniu i zabezpieczeniu – odpady będą
wywożone. Odpady magazynowe (makulatura, kartony) gromadzone będą w pojemniku służącym
do czasowo ich przechowywania i wywożone w celu ich utylizacji przez komunalne służby sanitarne.
W trakcie użytkowania obiektu nie przewiduje się powstawania odpadów
niebezpiecznych.
e. Funkcja budynku i jego rodzaj funkcjonowania nie zakłada emisji hałasu, wibracji,
promieniowania, pola magnetycznego, szkodliwego dla zdrowia ludzi i jego otoczenia.
f. Przyjęte w projekcie rozwiązania technologiczne ograniczają i wykluczają negatywny wpływ
obiektu na otoczenie i zdrowie ludzi.

h. Wpływ projektowanego obiektu na istniejący drzewostan i glebę.
- Funkcjonowanie projektowanego budynku nie będzie miało negatywnego wpływu na
powierzchnię ziemi, glebę i wody gruntowe.
- teren zostanie odpowiednio zagospodarowany a projektowane ukształtowanie i nachylenia odpowiednio
zabezpieczone.
- wody opadowe z dachów projektowanych obiektów oraz z drogi odprowadzone zostaną gruntu na terenie
inwestycji.
- tereny zielone będą w opracowane w oddzielnym projekcie i zorganizowane tak by
zapewniały prawidłowy bilans przestrzeni nie zabudowanej, wpisując się poprawnie w istniejącą
zieleń.

Do projektu zostało dołączone zaświadczenie o braku konieczności uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

6. Warunki ochrony przeciwpożarowej.
Do projektu zostało dołączone uzgodnienie z dnia 10.09.2018 z rzeczoznawcą do spraw
zabezpieczeń przeciw pożarowych (inż. Ryszard Leśniewski).
Odporność ogniowa budynku ZL I, klasa „C”
1. Właściwości elementów składowych budynku:
Ściany zewnętrze - EI30 / Wewnętrzne - EI15
Strop - REI60 / Dach - RE15
Konstrukcja - R60 (łącznie z konstrukcją fasad szklanych)
Konstrukcja dachu - R15
2. Klatki Schodowe:
Drzwi - EI30
Konieczność oddymiania klatki w budynku dobudowanym
Ściany obudowy klatek - EI60
3. W fasadach szklanych między kondygnacjami należy wykonać pas oddzielenia
pożarowego o szerokości min. 80 cm
4. W obiekcie zainstalować trzy hydranty DN25 z wężem półsztywnym.
Miejsca wskazane na rzucie parteru obiektu.










Uwagi:
W budynku nie przewiduje się składowania materiałów i substancji pożarowo niebezpiecznych.
Budynek wykonany jest z materiałów o odpowiedniej klasie odporności ogniowej, w którym nie
przewiduje się użytkowania substancji mogących stwarzać zagrożenie wybuchowe. Elementy ścian,
konstrukcji dachu i jego przykrycia wykonane powinny być z materiałów trudno zapalnych i słabo
rozprzestrzeniających ogień.
Układ pomieszczeń zapewnia możliwość szybkiej ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz
budynku. W projekcie zapewniono minimalna szerokość drzwi wewnętrznych, a drogi komunikacyjne
spełniają wymogi określone w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.
W projekcie zapewniono wyjście na dach z dostępem do kominów. W jednej z klatek schodowych
zastosowano automatyczne oddymianie.
Przewody wentylacyjne zaprojektowano z materiałów nie palnych, bez zbędnych obciążeń
konstrukcyjnych.
Elementy wykończenia wnętrz jak również okładziny elewacyjne powinny być materiałami trudno
zapalnymi, których produkty rozkładu termicznego nie są toksyczne lub intensywnie dymiące.
Należy zapewnić, aby palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których są
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe, powinny być zabezpieczone przed
możliwością zapalenia lub zwęglenia.

