
 

                                     O P I S    T E C H N I C Z N Y                     

do projektu architektoniczno - budowlanego budowy świetlicy wiejskiej wraz z przyłączami, 

zbiornikiem na ścieki bytowe oraz zjazdu drogowego z drogi gminnej. 

 

1. Dane ogólne. 

Projektuje się budowę świetlicy wiejskiej służącej jako miejsce spotkań kulturalnych 

okolicznych mieszkańców. Budynek o wymiarach 7,10x13,90m i wysokości 4,11m 

parterowy, wolnostojący, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym o pochyleniu 10°. 

Pokrycie dachu i obudowa ścian będzie wykonana z płyt warstwowych mocowanych na 

konstrukcji stalowej. Główną część budynku stanowi sala w której odbywać się będą 

spotkania mieszkańców oraz pomieszczenia towarzyszące takie jak toalety, pomieszczenie 

gospodarcze oraz aneks kuchenny. Planuje się iż obiekt będzie eksploatowany jednocześnie 

do 50 osób. Wejście główne usytuowane od północno-wschodniej strony. Obiekt jest 

przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Do budynku doprowadzone będą 

przyłącza – elektryczny, wodociągowy oraz kanalizacji sanitarnej. Dojazd i dojście do 

budynku po przez projektowany zjazd i dojście z istniejącej drogi gminnej. 

 

2. Dane techniczne.  

powierzchnia zabudowy  - 98,7 m2 

powierzchnia użytkowa   - 85,8 m2 

kubatura                                  - 394,8 m3 

poziom posadzki parteru     ok. 251,20  m.n.p.m ( poziom zweryfikować na budowie) 

Długość budynku wynosi 13,90m, szerokość 7,10m a wysokość +4,11m. 

 

3. Opis budowlany 

3.1. Funkcja budynku 

W projektowanym budynku znajdować się będą następujące pomieszczenia: 

1.0 – sala spotkań                                     -  64,4m2 

1.1 – aneks kuchenny                                -    3,8m2 

1.2 – pomieszczenie gospodarcze            -    2,8m2 

1.3 – WC damski i niepełnosprawnych   -    3,9m2 

1.4 – wiatrołap                                         -    6,9m2 



 

1.5 – WC męski                                       -       4,0m2 

 

Łączna powierzchnia w/w pomieszczeń użytkowych wynosi 85,8m2 

 

3.2. Fundamenty 

Pod przedmiotowym budynkiem projektuje się wykonanie fundamentów w postaci stóp 

fundamentowych o wymiarach 80x110cm i wysokości 35cm. Stopy będą zbrojone krzyżowo 

prętami Ø10(34GS) co 15cm. Z górnej części stopy będzie wyprowadzony słupek żelbetowy o 

przekroju 30x30cm i wysokości 65cm do którego mocowane będą słupy stalowe konstrukcji 

głównej świetlicy. Zbrojenie tej części będą stanowić 4 pręty Ø12(34GS) spięte strzemionami 

Ø6(St3S)  co 20cm. Wymiary i zbrojenie stóp pokazano na rysunkach szczegółowych. 

Pomiędzy stopami zaprojektowano wykonanie ław fundamentowych o szerokości 30cm i 

wysokości 35cm zbrojonych 4 prętami Ø12(34GS) i strzemionami Ø6(St3S) co 30cm. 

Grubość otuliny betonowej zbrojenia stóp i ław, powinna wynosić min. 5 cm. Beton klasy B-

20. Przed wykonaniem ław należy wylać chudy beton klasy B-7,5 gr. ok. 10cm Na ławach do 

poziomu -0,17m należy wymurować ścianki fundamentowe z bloczków betonowych M-6 gr. 

25cm na zaprawie cementowej klasy M10. Ściany te należy odizolować od fundamentów 

warstwą papy układanej na zakład. Ściany należy również otynkować obustronnie a następnie 

pomalować razem z fundamentami masą dyspersyjną. Od zewnątrz wykonać izolację 

termiczną ścian fundamentowych ze styropianu ekstradowanego gr. 8cm. Na styropian przed 

zasypaniem gruntem należy przykleić siatkę zbrojącą z włókna szklanego o ciężarze 160g/m2 

na kleju przeznaczonego do tego celu lub zabezpieczyć folią kubełkową. Zewnętrzne części 

naziemne wykończyć tynkiem mozaikowym.  Zasypywanie fundamentów należy 

przeprowadzać równomiernie z obu stron murów fundamentowych.  

 

3.3. Główna konstrukcja nośna. 

 Główną konstrukcję nośną stanowi szkielet stalowy wykonany z profili IPE180 i HEA100. 

Układ konstrukcyjny stanowią ramy stalowe rozmieszczone osiowo co 3,00m przegubowo 

połączone z fundamentem. Pomiędzy ramy stalowe umieszczone będą płatwie stalowe z rur 

prostokątnych, do których mocowana będzie obudowa z płyt warstwowych. Również z tych 

profili stalowych wykonane będą rygle ścienne. Wszystkie elementy stalowe konstrukcji będą 



 

mocowane na montażu za pomocą śrub. Dla zapewnienia stateczności konstrukcję stężono 

prętami Ø12. Ramy główne należy malować farbami ognioochronnymi do R30. 

 

3.4. Ściany zewnętrzne 

 Ściany zewnętrzne stanowić będzie płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 10cm 

mocowana do stalowej konstrukcji śrubami samonawiercającymi. W dolnej części ścian na 

ścianie fundamentowej wykonać należy murek podwalinowy o gr. 12 cm. i wysokości 35cm. 

Murek należy wykonać z betonu ma budowie zbrojąc go 3 prętami Ø8 (34GS). Murek, ten 

należy od zewnątrz ocieplić styropianem ekstradowanym i wykończyć jak ściany 

fundamentowe. Pomiędzy murek i ścianę fundamentową należy umieścić izolacje z papy 

termozgrzewalnej która jednocześnie jest izolacja przeciwwilgociową posadzki. Od wewnątrz 

ściany należy wykończyć płytami GK na stelażu stalowym a następnie pomalować farbami 

emulsyjnymi. W pomieszczeniach mokrych tam gdzie ściany będą wykończone płytkami 

ceramicznymi należy stosować wykończenie z podwójnych płyt GK gr. 12,5mm. Na żądanie 

inwestora w pomieszczeniu sali spotkań dopuszcza się nie wykonanie wykończenia z płyt 

GK, i wykończenie będzie stanowić płyta warstwowa obudowy świetlicy. 

 

3.5. Ściany wewnętrzne  

W budynku projektuje się wykonanie ścian wewnętrznych jedynie działowych lekkich w 

technologii GK na stelażu stalowym z wypełnionym z wełny mineralnej, półtwardej. Ścianki 

na których będą klejone płytki ceramiczne muszą posiadać 2 warstwy płyty GK gr. 12,5mm 

po każdej stronie łączone z przesunięciem połączeń. Alternatywnie można wykonać ścianki 

murowane z betonu komórkowego gr. 12cm. Ściankę wydzielającą ustęp w WC męskim 

wykonać z prześwitem 15cm nad podłogą i wysokości min 2,0m.  

  

3.6. Dach  

Obudowę dachu stanowić będzie płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 120mm 

mocowana wkrętami samonawiercającymi do płatwi stalowych wg. wymagań producenta. 

Obróbki blacharskie stosować systemowe w kolorze płyt warstwowych.  

 

 

 



 

3.7. Posadzki.  

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano posadzki. Po usunięciu warstwy humusu 

należy nanieść warstwę piasku gr. 20cm i zagęścić mechanicznie do Id=1,0. Następnie na 

warstwie piasku wykonać wylewkę z betonu chudego gr. 10cm. Na warstwie chudego betonu 

wykonać izolację przeciwwilgociową z papy termozgrzewalnej. Na warstwie izolacji umieścić 

izolację termiczną podłogi ze styropianu twardego EPS100 gr. 10cm. Następnie na styropianie 

wykonać jastych gr. min. 6cm.  Wszystkie posadzki należy wykończyć płytkami gresowymi 

na kleju do płytek. W pomieszczeniach WC męskim i damskim wykonać w podłodze kratki 

kanalizacyjne ściekowe.    

 

3.8. Stolarka.  

Stolarka okienna typowa, stolarka drzwiowa częściowo typowa, częściowo wykonana na 

zamówienie. Wszystkie drzwi po otwarciu muszą posiadać w świetle wymiar 90cm. Drzwi do 

WC muszą posiadać otwory nawiewne o przekroju 220cm2 netto. Okna musza posiadać 

nawietrzaki lub alternatywnie należy wykonać otwory wentylacyjne w ścianach zewnętrznych. 

  

3.9. Tynki.  

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych na tynkach lub ściankach z GK na zaprawie 

klejącej ułożyć do wys. 2,0 m płytki ścienne ceramiczne. Cokół nad poziomem terenu 

wykończyć tynkiem mozaikowym. 

 

3.10. Schody  

Przed budynkiem zaprojektowano schody wejściowe. Szerokość stopnia 35,0cm zaś wysokość 

15cm. Spełniają wymóg normowy 2h+s = 2x15+35 = 65,0cm. Przy schodach znajdują się 

poręcze stalowe o wysokości 110cm. Dla potrzeb osób niepełnosprawnych przed wejściem do 

budynku wykonano pochylnie dla wózków inwalidzkich. Pochylnia posiada szerokość 120cm 

i obustronne krawężniki wys. 7cm szer. 10cm. Pochylenie wynosi 8%. Po obu stronach 

pochylni zamontowano poręcze z pochwytem na wysokości 90 i 75cm. Schody należy 

wyłożyć materiałem mrozoodpornym i antypoślizgowym. 

 

 

 



 

3.11. Inne 

Z uwagi na zróżnicowanie poziomów terenu pod przyszły budynek należy dokonać jego 

niwelacji. Po ściągnięciu humusu należy przemieścić warstwy gruntu tak by uzyskać 1,5% 

spadek terenu w kierunku dróg gminnych. Następnie w odległości ok. 1,5m od 

projektowanego budynku należy uformować skarpę o max. pochyleniu 1:1,5. Na uformowany 

teren po pracach budowlanych należy nanieść warstwę humusu wcześniej usuniętego z placu 

budowy a następnie obsiać trawą. Nadmiar ziemi urodzajnej rozplanować na działce 

inwestora. Wokół budynku należy wykonać opaskę betonową szer. 40cm.  

Rynny o szer. 125mm i rury spustowe Ø 90mm wykonać z blachy ocynkowanej grub.0,5mm.  

 

4. Właściwości cieplne przegród budowlanych 

a). Współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych U1= 0,24< 0,45 m2K/W (Udop) 

Ściana zewnętrzna o powyższej konstrukcji spełnia wymogi normowe. 

b). Współczynnik przenikania ciepła dachu                       U2= 0,19< 0,3 m2K/W (Udop) 

Dach o powyższej konstrukcji spełnia wymogi normowe. 

 

5.0. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

5.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji. 

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym nie podpiwniczonym. 

Powierzchnia wewnętrzna wynosi 85,8m2. 

Wysokość budynku liczona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku 

do górnej płaszczyzny stropu nad ostatnia kondygnacją wynosi poniżej 12,0 m – budynek 

niski. 

5.2. Odległość od obiektów sąsiadujących. 

          Najbliżej położony budynek znajduje się w odległości ok. 28,0m.  

5.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych. 

          W budynku nie występują substancje palne pożarowo niebezpieczne. 

5.4.  Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 

 W budynku gęstość obciążenia ogniowego pomieszczeń parteru wyniesie poniżej 
500 MJ/m2. 



 

5.5. Kategoria zagrożenia ludzi i przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w 

poszczególnych pomieszczeniach. 

Budynek został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.  

W budynku przewiduje się przebywanie do 50 osób,  

5.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 

Zagrożenie wybuchem nie występuje w projektowanym obiekcie. 

5.7. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. 

Dla przedmiotowego budynku zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL III wymagana jest 

klasa „D” odporności pożarowej budynku zgodnie z § 212 ust. 3 „warunków technicznych”.  

Dla tej klasy odporności pożarowej budynku poszczególne elementy budowlane powinny 

posiadać odporność ogniową jak w tabeli: 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

Główna 

konstrukcja 

nośna 

Konstrukcja 

dachu 
Strop 

Ściana 

zewnętrzna 

Ściana 

wewnętrzna 

Przykrycie 

dachu 

1 2 3 4 5 6 7 

„D” R 30 (-) REI 30 EI 30 (-) (-) 

(-) nie stawia się wymagań 

Z uwagi iż głowna konstrukcja nośna musi spełniać warunek R30 stąd elementy ram 

stalowych zostaną zabezpieczone do R30 poprzez malowanie farbami ogniochronnymi , 

pęczniejącymi. 

Wszystkie elementy budynku zaprojektowano jako nie rozprzestrzeniające ognia NRO. 

Projektowane w/w rozwiązania gwarantują zachowanie wymagań dotyczących odporności 

ogniowej elementów budowlanych wyszczególnionych w kolumnach 2 do 7 tabeli.  

 



 

5.8. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz 

przeszkodowe. 

Poziome drogi ewakuacyjne w budynku spełniają wymagania dotyczące zachowania 

dopuszczalnej długości 40 m przejść ewakuacyjnych. 

Spełnione są wymagania dotyczące dopuszczalnej długości dojść ewakuacyjnych w strefach 

pożarowych określone w poniższej tabeli: 

Rodzaj strefy pożarowej 

Długość dojścia w m 

przy jednym dojściu 
przy co najmniej 2 

dojściach 1) 

1 2 3 

ZL III 30 2) 60 

1) Dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość 

większą o 100% od najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować. 

2) W tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. 

W budynku nie występują pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim 

ponad 50 osób. 

Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych posiadają w 

świetle ościeżnicy szerokość co najmniej 0,9 m i wysokość 2 m. Skrzydła drzwi, 

stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie zawężają po ich całkowitym otwarciu 

wymaganej szerokości tej drogi. Spełniony jest warunek szerokości poziomych dróg 

ewakuacyjnych co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4m. 

Spełniony jest warunek granicznych wymiarów schodów stałych przed budynkiem w 

zależności od ich przeznaczenia określony w tabeli: 

Przeznaczenie budynków 

Minimalna szerokość 

użytkowa (m) 
Maksymalna 

wysokość stopni (m) 
biegu spocznika 

1 2 3 4 

Budynki użyteczności publicznej 1,2 1,5 0,175 

 



 

Spełniony jest warunek szerokości użytkowej schodów stałych mierzony między 

wewnętrznymi krawędziami poręczy. Szerokości te nie są ograniczane przez zainstalowane 

urządzenia oraz elementy budynku 

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń wykonać należy zgodnie z PN-92/N-

01256/02. 

Oświetlenie ewakuacyjne należy zainstalować nad drzwiami wyjściowymi z pomieszczenia 

1.0 i 1.4 

5.9. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych (wentylacyjnej, 

ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej) 

W budynku przewiduje się następujące instalacje użytkowe: 

- instalację ogrzewczą elektrycznymi grzejnikami zgodnie z projektem branżowym, 

- instalację elektroenergetyczną z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu i instalację 

odgromową zaprojektowano zgodnie z projektem branżowym. 

5.10. Dobór urządzeń przeciwpożarowych. w obiekcie, a w szczególności: stałych 

urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu 

ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, 

dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych. 

W obiekcie nie są wymagane w/w instalacje. 

5.11.  Wyposażenie w gaśnice. 

Projektuje się wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy – gaśnice proszkowe w ilości 

wynikającej z założenia, że jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) 

zawartego w gaśnicach powinna przypadać, na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w 

budynku. 

Oznakowanie na potrzeby informacji o rozmieszczeniu sprzętu pożarniczego wykonać należy 

zgodnie z PN-92/N-01256/01. 

 

 



 

5.12. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych jest zapewniona z hydrantów  

zewnętrznych o średnicy 80 mm znajdujących się w odległości mniejszej niż 75m od 

budynku. 

5.13. Drogi pożarowe. 

Do budynku zapewniony jest dojazd pożarowy wg projektu planu zagospodarowania terenu. 

Pomiędzy drogą pożarową i ścianą budynku nie występują stałe elementy zagospodarowania 

terenu o wysokości przekraczającej 3 m. 

5.14.  Wymagania dla elementów wykończenia wnętrz. 

Do wykończenia wnętrz nie zastosowano materiałów łatwo zapalnych, których produkty 

rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. 

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, nie zastosowano materiałów i 

wyrobów budowlanych łatwo zapalnych. 

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone zaprojektowano z materiałów niepalnych lub 

niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Nie zachodzi potrzeba 

podzielnia przestrzeni między sufitem podwieszonym i stropem na sektory o powierzchni nie 

większej niż 1.000 m2, a w korytarzach - przegrodami co 50 m. 

 

6. Technologia   

Projektowana inwestycja polegać będzie na budowie świetlicy wiejskiej do kulturalnych 

spotkań okolicznych mieszkańców. Głowna część budynku stanowi sala spotkań 

mieszkańców w której będą organizowane spotkania mieszkańców, organizowane wybory itp. 

Wyposażenie świetlicy stanowić będą stoły i krzesła dla użytkowników. Sala ta jest 

przeznaczona dla max. 50 osób. W budynku znajdują się również następujące pomieszczenia 

dodatkowe: 

Pom. 1.1 – aneks kuchenny – służy do przygotowywania napoi dla użytkowników (tj. kawa,  

herbata)  a także podgrzewania gotowych posiłków przywiezionych z zewnątrz. W 

pomieszczeniu znajduje się zlewozmywak i umywalka do rąk oraz blat roboczy z szafkami. 

Jedzenie i napoje podawane będą w jednorazowych naczyniach. 



 

Pom. 1.2 – pomieszczenie gospodarcze – służyć będzie do przechowywania środków 

czystości, narzędzi ogrodniczych itp. W pomieszczeniu znajduje się zlew z wyciągalna 

wylewką oraz szafka na środki czystości.  

Pom. 1.3, 1.5 – WC dla użytkowników obiektu – w pomieszczeniu z pisuarem należy 

zamontować złączkę do węża dla utrzymania pomieszczenia w czystości. 

Elementy wykończenia ścian i podłóg według opisu architektonicznego. 

 

7. Dostęp dla osób niepełnosprawnych   

Przedmiotowy budynek ma zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia 

głównego prowadzi pochylnia o kącie nachylenia 8% i szerokości 1,20m z obustronnymi 

krawężnikami o wys. 0,07m, wyposażona w obustronne balustrady o pochwycie na wysokości 

75 i 90cm. W pobliżu budynku zlokalizowano jedno miejsce parkingowe o wymiarach 

3,6x5,0m dla osoby niepełnosprawnej. 

 

8. Place postojowe i dojście do budynku   

Przed budynkiem planuje się wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych o 

wymiarach 1x 3,6x5,0 i 4x2,4x5,0m. Nawierzchnia wykonana będzie z kruszywa łamanego 

bazaltowego lub granitowego o frakcji 0-32mm i grubości 15cm + 8cm kruszywa łamanego – 

grysu. Po obrysie miejsca postojowego należy umieścić krawężniki betonowe 15x30cm na 

ławie betonowej z betonu B-20. Krawężniki przed budynkiem należy umieścić 70cm od 

ściany podłużnej i tak by wystawały 15cm ponad poziom nawierzchni postojowej. 

Przed wejściem głównym projektuje się wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki 

betonowej gr. 6cm. Po usunięciu humusu teren należy zniwelować następnie wykonać 

warstwę podbudowy z tłucznia łamanego bazaltowego lub granitowego 0-32mm gr. 15cm i po 

zagęszczeniu wykonać warstwę 4cm podsypki bazaltowej 0-3mm. Następnie po wyrównaniu 

należy układać kostkę betonową gr. 6x10x20cm. Po ułożeniu zawibrować a przerwy 

pomiędzy kostką wypełnić piaskiem. Po obrysie miejsca ułożenia kostki umieścić obrzeza 

betonowe 6x25x100cm.  

 

 

 



 

9. Dane charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko naturalne.  

a) emisja zanieczyszczeń 

Nie przewiduje się żadnych źródeł emisji zanieczyszczeń 

b) emisja hałasu, wibracji i promieniowania 

Projektowany obiekt nie będzie emitował wibracji ani promieniowania a poziom 

hałasu będzie mieścił się w normach. 

c) wpływ na środowisko naturalne 

Nie przewiduje się zagrożeń środowiska przy eksploatacji przedmiotowego obiektu. 

Przewidywany pobór wody pitnej będzie wynosił 1,00m3/dobę. Ścieki o charakterze 

komunalnym odpływać będą do projektowanego zbiornika szczelnego, wybieralnego a 

następnie odbierane będą i odwożone do oczyszczalni ścieków przez wyspecjalizowaną firmę 

w ilości porównywalnej do ilości pobranej wody. Odpady stałe komunalne gromadzone będą 

w pojemnikach i odwożone na gminne wysypisko śmieci. .    

Obiekt ogrzewany będzie energią elektryczną, stąd też nie będą przy tym emitowane żadne 

zanieczyszczenia. Projektowana budowa nie pogorszy warunków ochrony środowiska i 

sanitarnych. Wody opadowe odprowadzane będą na działkę inwestora. Glebę urodzajną z 

wykopów pod budynkiem należy rozplanować na terenie działki.  
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