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I

Projekt zagospodarowania działki.
1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa i przebudowa budynku
Zespołu Szkół Elektroniczno – Telekomunikacyjnych w Lesznie przy ul. Jana
Kilińskiego 4 ( działka nr ewid. gruntów 44/2, 38/1 i 39/2 ) arkusz mapy 4.
2. Stan istniejący.
Przedmiotowe działki: 44/2, 38/1 i 39/2, zlokalizowane są w Lesznie przy ul.
Jana Kilińskiego 4. Działka jest w stanie zabudowanym.
3. Projektowane zagospodarowanie.
W istniejącym budynku szkolnym projektuje się prowadzenie prac mających
polepszyć warunki funkcjonowania szkoły i dostosowanie do nowych potrzeb.
Projektuje się rozbudowę budynku o pomieszczenie świetlicy,

biura

księgowości i pomieszczenia sanitarne. Projektowana rozbudowa będzie
przylegała

bezpośrednio

do

istniejącego

budynku

szkoły.

Obecne

pomieszczenia warsztatowe ( spawalnia) nie będące wykorzystywane do
celów dydaktycznych – zostaną wyburzone – ze względu na zły stan
techniczny. Podobnie jak barak znajdujący się przy granicy działki – z którego
część funkcji zostanie przeniesionych do rozbudowywanej części.
4. Zestawienie powierzchni – bilans terenu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Powierzchnia nieruchomości gruntowej: 2 203,0 m² - 100%
Powierzchnia istniejącego budynku: 588,0 m² - 26 %
Powierzchnia budynku do rozbiórki: 32,0 m² - 1,4%
Powierzchnia projektowanej rozbudowy : 100,0 m² - 4,5 %
Powierzchnia utwardzona istniejąca: 490,0 m² - 22,2 %
Powierzchnia utwardzona projektowana: 220,0 m² - 9,9 %
Powierzchnia zielona istniejąca: 311,0 m² - 14,6 %
Powierzchnia zieleni projektowana: 151,0 m² - 6,8 %
Powierzchnia urządzeń sportowych: 311,0 m² - 14,6 %

5. Inne dane o działce.
Nie posiada dodatkowych ograniczeń wynikających ze stref ochrony i
wpływów eksploatacji górniczej lub innych.
Na projektowaną rozbudowę oraz przebudowę uzyskano: Decyzja Nr
6/Ip/2011 o lokalizacji celu publicznego z dnia 28.03.2011; sygnatura:
AP.6733.4.2011.
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II Projekt architektoniczno - budowlany.
1. Przeznaczenie i program uŜytkowy obiektu.
Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Elektroniczno –
Telekomunikacyjnych
obowiązujących

ma

na

przepisów

i

celu
norm

dostosowanie
budowlanych.

elementów
Rozbudowa

obiektu
ma

na

do
celu

przeniesienie części funkcji z baraków przy szkolnych, które zostaną rozebrane.
Prace przy budynku mają równieŜ na celu podniesienie walorów wizualnych i
estetycznych obiektu.
2. Rozwiązania architektoniczno – budowlane.
Istniejący budynek szkoły projektuje się przystosować do przejęcia funkcji
znajdujących się w likwidowanym baraku. Rozbudowa budynku szkoły ma na celu
wprowadzenie funkcji świetlicy ( pełniącej równieŜ funkcję izby lekcyjnej) oraz
pomieszczenia

biurowe

dla

księgowości

oraz

pomieszczenie

socjalne

dla

pracowników. Rozbudowa będzie połączona komunikacyjnie i funkcjonalnie z
istniejącą

częścią

budynku.

Przyziemie

istniejącego

budynku

zostanie

przebudowane. Powstanie szatnia i pomieszczenia sanitarne dla uczniów. W części
istniejących warsztatów zaprojektowano dwie nowe izby lekcyjne i skomunikowano
całość korytarzem z pozostałą częścią budynku. Klatka schodowa w Istniejącym
budynku szkoły zostanie wydzielona ścianami i przeszklonymi drzwiami. Na
najwyŜszej kondygnacji zostało zaprojektowane okno dymowe – oddymiające klatkę
schodową. Nawiew zaprojektowano w przyziemiu. Istniejący budynek wymaga
drobnych prac remontowych. Zaprojektowano nowe drzwi wejściowe do budynku
oraz z wiatrołapu do holu wejściowego. Pomieszczenia gospodarcze przystosowano
do nowych funkcji. Zaprojektowano wyremontowanie części pomieszczeń sanitarnych
w istniejącym budynku. Całość prac ma poprawić bezpieczeństwo i przyczynić się do
jeszcze lepszego wykorzystania obiektu szkoły. Nad wejściami do szkoły –
istniejącym i projektowanym naleŜy przewidzieć zadaszenie w postaci daszków
poliwęglanowych ( pokazane na rysunkach). Zaleca się zaprojektowanie i wykonanie
projektu docieplenia budynku i kolorystyki elewacji, aby ujednolicić wizualnie cały
obiekt.
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3. Zestawienie powierzchni i pomieszczeń.
Dotyczące zmiany sposobu uŜytkowania:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ
pom. nr

nazwa pomieszczenia

powierzchnia

posadzka

ustęp ogólnodostępny z umywalnią

15,4 m2 płytki ceramiczne

2.

szatnia męska

18,5 m2 płytki ceramiczne

3.

izba lekcyjna

32,5 m2 płytki ceramiczne

4.

izba lekcyjna

24,8 m2 płytki ceramiczne

5.

komunikacja

19,6 m2 płytki ceramiczne

6.

warsztat ( istniejący)

78,5 m2 istniejąca

7.
8.

komunikacja

10,7 m2 płytki ceramiczne
5,8 m2 płytki ceramiczne

1.

szatnia dziewcząt ( 1 osoba)

razem powierzchnia:

2

205,8 m

Projektowana rozbudowa:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ
pom. nr

nazwa pomieszczenia

powierzchnia

posadzka
2

9.

komunikacja

10.

wiatrołap

3,0 m płytki ceramiczne

11.

świetlica

45,0 m płytki ceramiczne

12.

biuro ( księgowość)

10,8 m płytki ceramiczne

13.

biuro ( księgowość)

14,5 m płytki ceramiczne

14.

toaleta

razem powierzchnia:

11,6 m płytki ceramiczne
2

2

2

2

5,7

2

m

płytki ceramiczne

2

90,6 m

4. Ekspertyza stanu istniejącego budynku.

OPINIA TECHNICZNA
1. Charakterystyka budynku i projektowanych robót :
Planowane prace obejmą dwa zakresy. Pierwszy to przeróbki w budynku głównym szkoły (
przekucia i zamurowania w ścianach nośnych i działowych, ustawienie nowych
szkieletowych ścianek działowych ) i drugi to rozbiórka istniejącej przy ścianie szczytowej
wcześniejszej parterowej dobudowy i wybudowanie w jej miejscu nowego
jednokondygnacyjnego budynku. Będzie on oddylatowany od istniejącego budynku
szkolnego.
Budynek główny szkoły jest o rzucie w kształcie prostokąta, częściowo podpiwniczony, w
części wejścia głównego II-piętrowy a w pozostałych częściach I piętrowy. Posiada
stropodach płaski, dwuspadowy, kryty papą. Przeznaczona do rozbiórki dobudówka była
wykorzystywana jako pomieszczenie gospodarcze. Jest to obiekt 1-no kondygnacyjny,
niepodpiwniczony ze stropodachem płaskim jednospadowym. NaleŜy ją rozebrać zgodnie z
opisem zamieszczonym w opisie technicznym.
Przedmiotowe budynki zostały wzniesione w technologii tradycyjnej murowanej z cegły
pełnej. Budynek główny szkoły posiada stropy z płyt kanałowych. Dobudówka przeznaczona
do rozbiórki posiada tylko stropodach z płyt korytkowych opartych na stalowych tragarzach.
Elewacje tynkowane.
2. Elementy konstrukcji głównego budynku szkoły :
2.1. Fundamenty ścian - Ŝelbetowe i betonowe ;
2.2. Ściany nośne - murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo- wapiennej ;
2.3. Ścianki działowe - murowane z cegły pełnej i dziurawki ;
2.4. NadproŜa - Ŝelbetowe z prefabrykowanych belek L 19 ;
2.5. Stropy - z typowych płyt kanałowych;
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3. Stan techniczny budynku :
Całość konstrukcji w stanie dobrym. Nie stwierdzono widocznych odkształceń i zarysowań
ścian. Nie stwierdzono takŜe zawilgoceń i zagrzybień tynków. Na sufitach występują
zarysowania styków podłuŜnych płyt stropowych. Poza tym stan stropów jest dobry, nie
zauwaŜono nadmiernych ugięć i pęknięć.
4. Projektowany zakres przebudowy z rozbudową :
W zakres projektowanej przebudowy wchodzą zamurowania i wyburzenia w obrębie
istniejących ścianek działowych i ścian nośnych, a co za tym idzie wykonanie nowych
nadproŜy i podciągów z belek stalowych, a takŜe wykonanie nowych szkieletowych ścianek
działowych. Niniejsza przebudowa nie wpłynie znacząco na zwiększenie obciąŜeń i tym
samym na nośność elementów stropowych przebudowywanej części budynku, zatem moŜna
ją wykonać zgodnie z załoŜeniami projektu budowlanego. Przedmiotową rozbudowę
projektuje się jako parterową, niepodpiwniczoną, o stropodachu płaskim, dwuspadowym,
wentylowanym, krytym papą termozgrzewalną wierzchniego krycia na papie podkładowej.
Rozbudowa powstanie przy elewacji szczytowej istniejącego głównego budynku szkoły i
będzie od niego oddylatowana. Powstanie ona w miejscu istniejącej dobudówki,
przeznaczonej w całości do rozbiórki (wraz z fundamentami ). Mury projektowanej
rozbudowy zostaną oddylatowane od istniejących murów budynku szkolnego, w Ŝaden
sposób ich nie obciąŜając. Kierunek rozpięcia projektowanego stropu przewidziano jako
równoległy do ściany szczytowej, tak aby jego cięŜar nie obciąŜał istniejących fundamentów
ściany szczytowej. W związku z powyŜszym moŜna stwierdzić, Ŝe projektowana rozbudowa
nie wpłynie znacząco na zwiększenie obciąŜenia istniejących elementów konstrukcyjnych
szkoły zatem moŜna ją przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym.
5. Wyniki obliczeń statycznych :
5.1. Projektowana dobudowa : w całości projektowana od nowa - nie wpływa na budynek
główny;
5.2. Stropodach budynku głównego : nie projektuje się Ŝadnego dodatkowego obciąŜenia ;
5.3. Strop nad parterem i piętrem : przesunięcia otworów w istniejących ściankach
działowych i nośnych nie wpłyną na nośność stropów. Dodatkowe projektowane szkieletowe
ścianki działowe tylko w minimalnym stopniu obciąŜają stropy i nie mają znacznego wpływu
na wymagania wytrzymałościowe istniejących stropów ;
5.4. Ściany i fundamenty - nie ma wzrostu obciąŜeń od projektowanej rozbudowy i
przebudowy budynku - spełniają one wymagania wytrzymałościowe.
6. Wnioski i zalecenia :
Projektowana przebudowa z rozbudową nie wpłynie znacząco na wzrost obciąŜenia
istniejących elementów konstrukcyjnych, zatem moŜna ją wykonać zgodnie z załoŜeniami
projektu budowlanego.
Opinię sporządził :

mgr inŜ. Przemysław Szymanowski
upr. bud. proj. wyk. w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej nr 1650 / 94 / Lo
upr. konserw. zabytków nr 5 / 1998
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5. Układ i rozwiązania konstrukcyjne.
I. BUDYNEK NOWOPROJEKTOWANY :
1. Rozbiórka istniejącej dobudowy :
Całkowitej rozbiórce zostanie poddana istniejąca dobudowa do szczytu budynku
szkolnego. NaleŜy rozebrać stropodach, ściany i fundamenty pod dobudową. Obiekt jest
masywny, murowany ze stropodachem z płyt korytkowych i belek stalowych, pokrytymi papą.
W budynku występują elementy Ŝelbetowe takie jak daszki wspornikowe. Po rozbiórce
dobudówki naleŜy takŜe skuć istniejący wspornik ściany szczytowej głównego budynku
szkolnego.
Przed rozbiórką obiektu naleŜy odłączyć od sieci ( zabezpieczyć w sposób
bezpieczny ) wszystkie instalacje. Odłączenia mediów powinno nastąpić w obecności
przedstawiciela szkoły.
Wtedy moŜna przystąpić do prac rozbiórkowych. Rozbiórkę rozpocząć od demontaŜu
urządzeń sanitarnych i elektrycznych. Następnie przystąpić do demontaŜu stolarki okiennej i
drzwiowej oraz ścianek działowych. W dalszej kolejności przystąpić do rozbiórki
stropodachu. Rozbiórkę dachu dzieli się na dwie części : pierwsza to demontaŜ pokrycia
papowego a druga to rozbiórka konstrukcji z płyt korytkowych i belek stalowych. Po tym
rozebrać ściany nośne przyziemia wraz z daszkami Ŝelbetowymi. Następnie rozebrać
posadzkę. Na koniec rozebrać fundamenty ławowe, dokładnie wybierając cały gruz.
Z uwagi, Ŝe rozbierany obiekt przylega do istniejącego wyŜszego budynku szkoły
roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać z zachowaniem maksimum ostroŜności,
dokładnie przestrzegając przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy. NaleŜy
przeprowadzać rozbiórkę zaczynając od góry, przy czym wcześniej sprawdzić czy
obiekt podlegający rozbiórce nie jest trwale połączony z sąsiednim budynkiem.
Rozbiórka budynku powinna zostać przeprowadzona ręcznie, sposobem od góry ku
dołowi.

Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia przy robotach rozbiórkowych :
• Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Inwestor powinien uzyskać pozwolenie na
roboty rozbiórkowe.
• Wygrodzić pas terenu przy obiekcie, tak aby uniemoŜliwić dostęp do placu budowy
osobom nieuprawnionym.
• Roboty prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi.
• W trakcie trwania rozbiórki kierownik prac powinien na bieŜąco dokonywać wpisów do
dziennika rozbiórki.
• W odpowiednich momentach wstrzymać ruch pojazdów przy budynku.
• Robotnicy pracujący na wysokości powyŜej 4,0 m. powinni być zabezpieczeni pasami
przypiętymi do części trwałych budynku, nie rozbieranych w tym momencie.
• Przy robotach rozbiórkowych zakazane jest jednoczesne prowadzenie rozbiórek
elementów konstrukcyjnych na kilku poziomach.
• Gruz naleŜy usuwać przez specjalne zsypy. W Ŝadnym wypadku nie wolno gruzu itp.
wyrzucać przez okna na zewnątrz lub przerzucać na dolne stropy.
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2. Wykopy pod obiekt nowoprojektowany :
Głębokość posadowienia fundamentów projektowanej rozbudowy przewiduje się na
poziomie istniejących fundamentów przyległego budynku szkolnego, ale nie mniej niŜ 80 cm.
Wykopy pod projektowaną dobudowę wykonać w sposób mechaniczny, tylko wykopy przy
istniejącej ścianie szczytowej szkoły wykonać w sposób ręczny. Podczas wykonywania
wykopu zachować ostroŜność, ze względu na moŜliwość wystąpienia nie
zinwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia terenu. Na dnie wykopu naleŜy wykonać 10
cm warstwę chudego betonu C 8 / 10 ( B 10 MPa ).
Do celów projektowych załoŜono, iŜ w poziomie posadowienia fundamentów
będzie występowała glina piaszczysta bez wody gruntowej. W przypadku
występowania innych warunków gruntowo-wodnych naleŜy wezwać projektanta,
celem sprawdzenia projektowanych ław fundamentowych i podjęcia dalszych decyzji
3. Fundamenty :
Ławy fundamentowe szerokości 50, 55 i 60 cm, ze Ŝwirobetonu C 16 / 20 (B 20 MPa
) zbrojone konstrukcyjnie stalą klasy A - III ( 34GS ). W ławach fundamentowych naleŜy
wykonać zbrojenie podłuŜne z 4 prętów  = 12 mm połączonych poprzecznymi strzemionami
 = 6 mm co 30 cm. Otulina betonowa prętów nie powinna być mniejsza od 7 cm.
4. Ściany fundamentowe :
Murowane z bloczków betonowych M-6 o grubości 25 cm na zaprawie cementowej
marki 5. Ściany zewnętrzne izolowane od zewnątrz wodną emulsją asfaltową, a od środka
Abizolem R lub dysperbitem. Ściany wewnętrzne izolowane Abizolem R lub dysperbitem.
5. Ściany zewnętrzne przyziemia :
Dwuwarstwowe z pustaków ceramicznych Porotherm o grubości 25 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 3,0 MPa, ocieplone styropianem grubości 13 cm od zewnątrz (
metodą lekką mokrą ). W ścianach nośnych przyziemia na wysokości 30 cm pod stropem
wykonać obwodowy wieniec Ŝelbetowy, przechodzący miejscami w nadproŜa okienne.
NadproŜa z wieńcem wykonać jako lane na mokro na budowie. Wieńce zazbroić podłuŜnie
górą i dołem 2 prętami średnicy 12 mm i połączyć strzemionami z drutu o średnicy 6 mm co
30 cm. NadproŜa okienne dozbroić i wykonać je wg rysunków detali elementów Ŝelbetowych.
NadproŜa i wieniec podstropowy zbrojony stalą 34GS zalany betonem C 16 / 20. Na nich
ułoŜyć strop z płyt spręŜonych.
6. Pozostałe nadproŜa :
NadproŜa układane na wysokości niŜszej niŜ wyŜej omówione wykonac z
prefabrykowanych belek Ŝelbetowych typu L19, przyjmując 1 nadproŜe na 12 cm
szerokości muru. NadproŜa w ścianach zewnętrznych naleŜy ocieplić od zewnątrz
styropianem.
7. Ścianki działowe :
Z cegły dziurawki o grubości 12 cm klasy 5 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej
marki 3 lub z Porothermu o grubości 11,5 cm obustronnie tynkowane.
8. Strop :
Strop z płyt spręŜonych typu SPIROLL SP 20 o grubości 20 cm. Płyty stropowe
naleŜy układać na warstwie zaprawy cementowej marki "80" o grubości nie większej niŜ 1,0
cm. NaleŜy przestrzegać równomiernego oparcia na obu końcach i na całej szerokości płyty.
W pachwinach płyt ułoŜyć zbrojenie podporowe. Zbrojenie te wykształcić w postaci klamry
opierającej się na dolnych wrębach płyt. Całość razem z wieńcami stropowymi zalać
betonem klasy C 16 / 20. Styki podłuŜne płyt naleŜy wypełnić betonem drobnoziarnistym
klasy C 16 / 20.
9. Wieńce stropowe :
Wylewane na mokro - na wszystkich ścianach nośnych na wysokości stropu, zbrojone
podłuŜnie :
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- 2 prętami ( 1 górą i 1 dołem ) o średnicy 12 mm oraz strzemionami o średnicy 6 mm co 30
cm na ścianie wewnętrznej ;
- 4 prętami ( 2 górą i 2 dołem ) o średnicy 12 mm oraz strzemionami o średnicy 6 mm co 30
cm na ścianie przylegającej do szkoły i dwóch ścianach zewnętrznych, podłuŜnych ;
- 6 prętami ( 3 górą i 3 dołem ) o średnicy 12 mm oraz strzemionami o średnicy 6 mm co 30
cm na ścianie zewnętrznej szczytowej - poszerzony o 10 cm wieniec.
Na wieńce naleŜy stosować stal Ŝebrowaną klasy A - III ( 34GS ), a następnie
zabetonować betonem C 16 / 20 ( B 20 MPa ). W wieńcach ścian podłuŜnych osadzić kotwy
stalowe o średnicy 16 mm, co około 1,20 m do zamocowania murłat.
10. Dach :
Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowo - płatwiowa z drewna klasy C 24 ( K-27 ).
Krokwie o przekroju 8 x 16 cm w rozstawie co około 82 cm oparte na ścianach zewnętrznych
za pośrednictwem murłat 12 x 12 cm i na płatwiach drewnianych o przekroju 14 x 18 cm,
wspartych na słupach o przekroju 14 x 14 cm.
Słupy spiąć kleszczami o przekroju 7 x 14 cm, łączenie za pomocą ocynkowanych śrub ∅ 16
mm. Słupy przykręcić do stropu poprzez blachy kątowe. Murłaty przykręcone za
pośrednictwem śrub średnicy ∅ 16 mm co 1,20 m do Ŝelbetowych wieńcy stropowych.
Pokrycie dachu budynku papa termozgrzewalną wierzchniego krycia na warstwie papy
podkładowej i na deskowaniu. Całość konstrukcji drewnianej naleŜy zaimpregnować przeciw
grzybom, owadom i przeciwogniowo np. FOBOSEM M 4 poprzez 5 krotne malowanie lub
zanurzenie w wannie.
11. ObciąŜenia :
• ObciąŜenie śniegiem wg normy PN-80/B-02010 / Az1 - I strefa śniegowa ;
• ObciąŜenie wiatrem wg normy PN-77/B-02011 i PN-B-02011:1977 / Az1 -

I strefa

wiatrowa ;
• CięŜar własny elementów konstrukcyjnych ;
• CięŜar pokrycia dachu ;
• ObciąŜenia uŜytkowe stropu rozbudowy - 1,50 kN/m2 = 150 kG/m2 .

II. PROJEKTOWANE ELEMENTY W ISTN. BUDYNKU :
12. NadproŜa :
W części istniejącej, przebudowywanej nadproŜa projektuje się z dwóch
dwuteowych belek stalowych I NP 100 ( kształtowników stalowych gatunku St3SX lub
St3SY ), skręconych ze sobą poprzez środnik dwoma śrubami M 16 co 80 cm. Jedno
nadproŜe przy słupie Ŝelbetowym przy schodach wykonać z jednej strony belek jako
złącze doczołowe z blachą płaską grubości 10 mm, mocowaną do słupa stalowymi
śrubami rozpręŜnymi lub kołkami wklejanymi. Z drugiej strony belki wkute w mur.
13. Podciągi :
Podciąg w ścianie szczytowej z 3 kształtowników stalowych dwuteownika
normalnego NP 140 gatunku St3S, skręconych ze sobą poprzez środnik trzema śrubami M
16 w odległości co 80 cm a następnie obetonowanych.
Podciąg w ścianie wewnętrznej z 2 kształtowników stalowych dwuteownika
normalnego NP 120 gatunku St3S, skręconych ze sobą poprzez środnik dwoma śrubami M
16 w odległości co 80 cm a następnie obetonowanych.
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III. UWAGI OGÓLNE :
14. Nadzór techniczny i odbiór robót :
Roboty powinny być wykonane przez odpowiednio przeszkolony zespół pracowników.
Przy wykonywaniu prac niezbędny jest systematyczny nadzór prac budowlanych. Po
zakończeniu wszystkich prac naleŜy dokonać odbioru końcowego polegającego na
sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z projektem, sztuką budowlaną i stosownymi
świadectwami ITB i innymi aprobatami technicznymi.
Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z warunkami
wykonawstwa i odbioru robót budowlanych oraz wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy.
15. Uwagi końcowe :
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca jest zobowiązany wykonać
plan BIOZ. Wszystkie niejasności projektowe zostaną wyjaśnione w ramach nadzoru
autorskiego.
UWAGA : Obliczenia statyczne w egzemplarzu archiwalnym u projektanta.
Przed przebudową i rozbudową obiektu naleŜy uzyskać pozwolenie na budowę.
Opis wykonał :

mgr inŜ. Przemysław Szymanowski
upr. bud. proj. wyk. w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej nr 1650 / 94 / Lo
upr. konserw. zabytków nr 5 / 1998

mgr inŜ. Leszek Szymanowski
upr. bud. proj. wyk. w specjalności
konstrukcyjno - inŜynieryjnej nr 329 / 69

6. Technologia funkcjonowania.
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku poprawi funkcjonowanie
całego

obiektu.

pomieszczeń

Ulepszone

higieniczno

-

zostaną

rozwiązania

sanitarnych.

Poprzez

sanitarne

poszczególnych

zaprojektowanie

ustępu

ogólnodostępnego z szatnią dla uczniów polepszą się warunki korzystania z
pomieszczeń sali sportowej i moŜliwość korzystania z toalet przez uczniów
przebywających w nowopowstałych dwóch izbach lekcyjnych na parterze obiektu.
Dodatkowo zmiana sposobu uŜytkowania pomieszczeń gospodarczych i dodanie im
nowej funkcji usprawni funkcjonowanie obiektu. Istniejąca wentylacja grawitacyjna
pomieszczeń w istniejącym budynku pozostanie bez zmian. W rozbudowie
projektowanej

zaprojektowano

równieŜ

wentylacje

grawitacyjną.

Doświetlenie

światłem dziennym pomieszczeń izb lekcyjnych zapewnia wymaganą ilość światła
dziennego.
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DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ
1. Powierzchnia:
- zabudowy: ok. 590,0 m²
- uŜytkowa istniejąca: 1600,0 m²
- zabudowy projektowanej rozbudowy: 100,0 m²
- uŜytkowa projektowana: 90,6 m²
2. Wysokość:
- budynek istniejący: budynek niski – od poziomu terenu do wierzchu ocieplenia nad
stropem najwyŜszej kondygnacji jest róŜnica poziomów: do 12,00 m.
- projektowana rozbudowa: budynek niski – od poziomu terenu do wierzchu ocieplenia nad
stropem najwyŜszej kondygnacji jest róŜnica poziomów: do 5,00 m.
3. Liczna kondygnacji: naziemnych: istniejących: trzy; rozbudowy: jedna; budynek
istniejący posiada suterenę uŜytkową.
4. Warunki usytuowania : budynek wolnostojący,
5. Kategoria zagroŜenia ludzi, maksymalne obciąŜenie ogniowe strefy poŜarowej :
- ZLIII,
6. ZagroŜenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych: nie dotyczy,
7. Klasa odporności poŜarowej budynku projektowanego: „B” z zastosowaniem
elementów budynku z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia w klasie odporności
ogniowej minimum :
- główna konstrukcja nośna R 120,
- konstrukcja dachu R30 - wymagana 5 krotna impregnacja środkiem ogniochronnym
np. FOBOS,
- stropy REI 60
- ściany wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami a klatką schodową – REI 60
- biegi i spoczniki klatki schodowej – R 60
- ściany zewnętrzne – ponad REI 60
- ściany wewnętrzne pozostałe – ponad EI 30
- przekrycie dachu RE 30
8. Strefy poŜarowe: 1 strefa poŜarowa; klatka schodowa na kaŜdej kondygnacji wydzielona ścianką odporności EI60, i drzwiami EI30;
9. Warunki ewakuacyjne: długość przejść ewakuacyjnych: do 40,0 m, długość dojść
ewakuacyjnych: do 20,0 m,
10. Urządzenia przeciwpoŜarowe; hydranty wewnętrzne DN 25 na kaŜdej kondygnacji istniejące, w piwnicy – projektowany,
11. Drogi poŜarowe: utwardzone drogi, plac manewrowy o wymiarach 20,0 x 20,0 m w
odległości 10 m od budynku, połączony z zjazdem do ul. Stefana Okrzei,
12. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia poŜaru: sieć wodociągowa o
wydajności ponad 10 l/ sek z HP w odległości nie większej niŜ 75 m od obiektu oraz
zbiornik p.poŜ. o pojemności ponad 100 m³ w odległości 240 m od budynku,
13. Inne waŜne dane: budynek będzie posiadał okno dymowe na klatce schodowej,
oświetlenie ewakuacyjne poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych, podręczny sprzęt
gaśniczy w ilości 1 gaśnica proszkowa 2 kg typu ABC na 100 m2 na kaŜdej kondygnacji,
14. Rodzaj występujących instalacji: elektryczna, wod. –kan. , c.o. z MPEC,
15. Rodzaj występujących materiałów palnych: występują elementy wyposaŜenia wnętrz:
meble, artykuły biurowe, wyposaŜenie biur itp. Materiały wybuchowe nie występują,
16. Wystrój wnętrz: z materiałów NRO (nie rozprzestrzeniających ognia),
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Kominy, wentylacja:
Zaprojektowano komin wywiewno - wentylacyjny

z elementów prefabrykowanych

wyprowadzone ponad dach za pomocą rury Spiro.
Posadzki parteru ( warstwy od góry):
- płytki ceramiczne,
- warstwa wyrównawcza z betonu B – 15 gr. 5 cm, zbrojona siatką 15 x 15 cm,
- styropian M – 30, gr. 10 cm,
- wytłaczana folia hydroizolująca gr. 0,55mm,
- podbeton z betonu B – 10 gr. 10 cm,
- podsypka piaskowa 15 cm,
Stolarka okienna plastikowa – wymiary opisane na rysunkach.
Stolarka drzwiowa: wewnętrzna: plastikowa; zewnętrzna: aluminiowa – wymiary opisane na
rysunkach.
Uwaga: wszystkie wymiary otworów okiennych i drzwiowych sprawdzić na

budowie po

zakończeniu stanu surowego budynku.
Ściany wewnętrzne
– w łazienkach – płytki ceramiczne do wysokości 2,0 m,
– w kuchni – fartuch z płytek ceramicznych nad dolnymi szafkami,
– w pozostałych pomieszczeniach malowanie emulsyjne,
Sufity
– płyta STG podwieszona malowana farbą emulsyjną;
Posadzki
– pomieszczenia nowo projektowane – płytki ceramiczne,
- pomieszczenia istniejące – bez zmian,
Integralną częścią niniejszego opracowania są:
- projekt instalacji elektrycznej,
- projekt instalacji sanitarnych,
- projekt drogowy,

Wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym opracowaniu będą rozwiązywane w ramach
nadzoru autorskiego na budowie.

Projektant zastrzega sobie prawa autorskie. Wszelkie zmiany w niniejszym
opracowaniu mogą być dokonywane w uzgodnieniu z Projektantem.
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. Poz.1126)
(Wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr
47z 2003 r. Poz.401)

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów.
Przedmiotem opracowania projektowego, którego dotyczy niniejsza informacja jest
rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Elektroniczno – Telekomunikacyjnych
w Lesznie przy ul. Jana Kilińskiego 4 ( działka nr ewid. gruntów 44/2, 38/1 i 39/2 ) arkusz
mapy 4.
Zamierzenie budowlane obejmuje cały zakres wykonywania robót od fundamentowania
obiektu po roboty wykończeniowe.
Inwestycja składa się z jednego obiektu budowlanego podzielonego na poszczególne
części funkcjonalne.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Na przedmiotowej działce nie znajdują się Ŝadne budynki.
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych budynek naleŜy ogrodzić
wzdłuŜ granic własności ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczającym przed dostępem
osób postronnych. NaleŜy umieścić właściwe tablice ostrzegawcze informujące o zakazie
wstępu na teren budowy.
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji
robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagroŜeń, oraz miejsce
i czas
ich wystąpienia.
a) roboty ziemne – naleŜy wykonać ręcznie po wytyczeniu geodezyjnym planowanego
obiektu zgodnie z rzutem fundamentów. Wykopy na głębokość względną 1,0 m i
szerokości 0,5 m wykonać jako prostopadłościenne. Nie wymagają one rozparcia ani
podparcia. Wykopany urobek naleŜy odkładać w odległości > 1,0 m od krawędzi
wykopu. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy
ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.
KaŜdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenie stanu jego
skarp.
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się po za granicą
klina naturalnego odłamu gruntu.
b) roboty zbrojarskie i betoniarskie
W przygotowanych wykopach na warstwie pod betonu ułoŜyć zbrojenie wykonane
zgodnie z projektem. Chodzenie po ułoŜonych elementach zbrojenia jest zabronione.
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Podczas wylewania masy betonowej do wykopu i przygotowanego deskowania
wieńcy i podciągów naleŜy zadbać o stopniowe i równomierne jej rozprowadzenie.
c) roboty murarskie i tynkarskie
Roboty wykonywane na wysokości powyŜej 1 m naleŜy wykonywać z pomostów
rusztowań. Pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się poniŜej
wznoszonego muru na poziomie, co najmniej 0,5 m od jego górnej krawędzi.
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Chodzenie po świeŜo wykonanych murach, płytach, stropach i niestabilnych
deskowaniach oraz wychylanie się po za krawędzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie się o balustrady jest zabronione.
d) rusztowania i ruchome podesty robocze
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane zgodnie z
dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy
montaŜu i demontaŜu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych
powinni posiadać wymagane uprawnienia. Rusztowania naleŜy ustawiać na podłoŜu
ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umoŜliwiającym odpływ wód
opadowych. Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i
posiadać instalację piorunochronną.
e) roboty na wysokości
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości, co
najmniej 1m od podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone przed upadkiem z
wysokości - balustradą o wysokości 1,1 m.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie
końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,5 wzdłuŜ zewnętrznej strony krawędzi
przejścia. Długość linki bezpieczeństwa, szelek bezpieczeństwa nie powinna być
większa niŜ 1,5 m.
f) roboty ciesielskie
Cieśle powinni być wyposaŜeni w zasobniki na narzędzia ręczne,
uniemoŜliwiające wypadanie narzędzi oraz nie utrudniające swobody ruchu. Ręczne
podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek lub bali jest
dozwolone wyłącznie do wysokości 3,0 m. Roboty ciesielskie montaŜowe wykonuje
zespół liczący, co najmniej trzy osoby.
g) roboty dekarskie i izolacyjne
Kotły do podgrzewania masy bitumicznej powinny być zaopatrzone w pokrywy i
szczelnie zamknięte, oraz wypełnione nie więcej niŜ do ¾ ich wysokości.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracowników przed przystąpieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Roboty szczególnie niebezpieczne nie występują.
6. Wskazanie
środków
technicznych
i
organizacyjnych,
zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających
bezpieczną i sprawna komunikację, umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek
poŜaru, awarii i innych zagroŜeń.
Strefy szczególnego zagroŜenia zdrowia nie występują.

Kierownik budowy jest zobowiązany, w oparciu o powyŜszą informację do sporządzenia
plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczęciem.
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