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  II/1.1. OPIS  TECHNICZNY  - CZ. ARCHITEKTONICZNA 

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA 

- zlecenie  inwestora, 
- koncepcja funkcjonalno-przestrzenna Rozbudowy Szko!y

Podstawowej i Gimnazjum w Poczesnej, ul. Szkolna wykonana 
przez Firm# Projektowo-Handlow$ Studio Banma w 2005 r. 

- Inwentaryzacja budowlana Gminnej Szko!y Zbiorczej w 
Poczesnej z wrze%nia 1975 roku, opracowana przez bud. 
Stefana Komosi&skiego

- wizja  lokalna  i  pomiary  w  terenie, 
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Poczesna nr 7332/88/06 z dnia 
07.09.2006r. wydany przez Urz$d Gminy Poczesna, ul. 
Wolno%ci 2, 42-262 Poczesna 

- mapa  do  celów  projektowych  w  skali  1:500,  wydana  przez  
Powiatowy  O%rodek  Dokumentacji  Geodezyjnej  i  
Kartograficznej         w  Cz#stochowie, 

- Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994 r.  Prawo  budowlane  (Dz. U. nr  
207, poz. 2016  z  2003 r.)  z  pó'niejszymi  zmianami ,  

- Rozporz$dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002 r.,   
w/s  warunków  technicznych, jakim  powinny  odpowiada(
budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz. U. nr  75,  poz. 690  z  2002 
r.)  z  pó'niejszymi  zmianami  (Dz. U. nr  109,  poz. 1156  z  
dnia  07.04.2004 r.), 

- Rozporz$dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03.07.2003 r.               
w  sprawie  szczegó!owego  zakresu  i  formy  projektu  
budowlanego  (Dz. U. nr  120, poz. 1133). 

2. PRZEDMIOT  OPRACOWANIA 

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlany  budynku sali 
gimnastycznej wraz z towarzysz$cymi funkcjami. Zakres opracowania 
stanowi II etap rozbudowy zespo!u szkó! w Poczesnej wed!ug
opracowania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej. Sala gimnastyczna 
powi$zana b#dzie z now$ Szko!$ Podstawow$ (I etap rozbudowy) 
zaprojektowan$ w  2006 roku oraz istniej$cym Gimnazjum. Parterowa, 
podpiwniczona cz#%( Gimnazjum zostanie przebudowana i 
nadbudowana oraz dostosowana do obowi$zuj$cych przepisów. W 
dalszych planach jest III etap rozbudowy obejmuj$cy kryty basen. 
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3. LOKALIZACJA 

Projektowany  obiekt  zlokalizowany  jest  na  dzia!kach  po!o)onych  
w  Poczesnej  przy  ul. Szkolnej  (dz. nr  110/4, 110/75 i 152/2  k.m.2). 
Budynek  zosta! zaprojektowany w miejscu istniej$cej Szko!y
Podstawowej, która zostanie wyburzona. W pó'niejszym okresie od 
strony zachodniej przewiduje si# budow# basenu krytego. 
Obs!uga  komunikacyjna  odbywa(  si#  b#dzie  poprzez  
przeprojektowane wjazdy od ul. Szkolnej oraz przez zaprojektowany w 
2006 roku dojazd po)arowy. Ponadto zaprojektowano ci$gi piesze 
usytuowane wzd!u) budynku. 

4. CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU 

4.1. Budynek  II kondygnacyjny z cz#%ci$ istniej$cego podpiwniczenia  pod 
przebudowywanym budynkiem gimnazjum, dachy  p!askie  5o -10 o.

4.2. Zewn#trzne  wymiary  obiektu  (zró)nicowany  rzut)      

-  szer. 35,73 ÷ 40,17 m;  d!.  37,58 ÷ 63,57  m 

4.3. Pow. zabudowy:    2541,86 m2     

4.4. Pow. u)ytkowa:    3628,87  m2

     
4.5. Kubatura:  25580,04  m3    

            
4.6. Wysoko%(  w  %wietle  pomieszcze&:     

  -piwnice:  2,25  m   

     -przyziemie:  3,05 – 3,41 m                                           

                                 -I pi#tro:                   3,05 – 4,18 m  
                       

4.7. Wysoko%(  nad  terenem:       

     - w poziomie %cianek attykowych: 5,40 ÷ 12,68 m 

  - w  poziomie  okapu:   3,97 ÷  9,52  m 

4.8. Poziom zero dla obiektu przyj#to w parterze na rz#dnej 268,55 m 
n.p.m.. Poziom zero jest wspólny dla dokumentacji Sali gimnastycznej 
i dokumentacji Szko!y Podstawowej z 2006 roku.  

4.9. Ze wzgl#dów funkcjonalnych przyj#to podzia! u)ytkowy 
opracowywanego projektu na a) sal# gimnastyczn$ z zapleczem i sal$
konferencyjn$ s!u)$ce obu szko!om, b) rozbudowywan$ cz#%(
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Gimnazjum i jadalni# u)ytkowane przez Gimnazjum, oraz c) sal#
lekcyjn$ i komputerow$ z zapleczem dla Szko!y Podstawowej. 

4.10. Sala gimnastyczna i pomieszczenia towarzysz$ce przeznaczone s$
do u)ytkowania przez obie szko!y – podstawow$ i gimnazjum, nale)y
wi#c przyj$( )e podczas najwi#kszego obci$)enia u)ytkowego w 
obiekcie przebywa( b#dzie oko!o 600 osób, w tym 500 uczniów. 
- Sala gimnastyczna posiada trybuny sta!e dla 219 osób na 

antresoli i 320 miejsc na trybunach rozk!adanych na p!yt#
boiska. 

- 4 przebieralnie na 20 osób  
- Jadalnia posiada 52 miejsca przy stolikach. 
- Zaplecze kuchni przystosowane jest dla 4 osób zatrudnionych 

na sta!e.  
- Sala konferencyjna przeznaczona dla 60 osób.  
- Czytelnia przeznaczona jest na jednorazowe przebywanie 25 

uczniów.
- Sala lekcyjna dla szko!y podstawowej dla 25 uczniów.  
- Sala komputerowa dla szko!y podstawowej dla 30 uczniów.  
- Sale lekcyjne i komputerowa w budynku gimnazjum dla 12 

uczniów.   

4.11. Dost#pno%( budynku dla osób niepe!nosprawnych zapewniona jest na 
poziomie parteru do wys.+0,54=269,09. Przed budynkiem 
zaprojektowano pochylnie zewn#trzn$ (o nawierzchni z kostki 
brukowej) o spadku 4,5%  i szer.1,80 m prowadz$c$ na plac przed 
wej%ciem g!ównym do budynku.  Wewn$trz hallu g!ównego znajduje 
si# pochylnia o spadku 8% prowadz$ca na poziom 0,00=268,55 
(poziom wspólny dla zaprojektowanej w 2006 roku Szko!y
Podstawowej i projektowanej sali gimnastycznej). Do pokonania 
dalszej ró)nicy poziomów parteru s!u)y schodowy podno%nik dla 
niepe!nosprawnych usytuowany w granicy hallu g!ównego i foyer 
przed jadalni$. Poziom +0,54 jest wspólny dla cz#%ci budynku z 
jadalnia i nadbudowywanej cz#%ci gimnazjum. 

5. INSTALACJE 

5.1. Sala gimnastyczna z zapleczem, hallem g!ównym i sal$
konferencyjn$: ca!kowicie nowe instalacje wod.-kan., c.w., c.o., 
wntylacji i elektryczne z osobnego !$cza zasilajacego.  
Cz#%( gimnazjum obj#ta rozbudow$ oraz jadalnia: wszystkie instalacje 
pod!$czone do zasilania Gimnazjum. 
Sala lekcyjna na parterze za portierni$ (pom.38) oraz sla 
komputerowa i zaplecze na pi#trze (pom.75 i pom.76) pod!$czone do 
zasilania nowo-zaprojektowanej w I etapie Szko!y Podstawowej.  
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5.2. Wentylacja mechaniczna – w sali gimnastycznej. 

5.3. Instalacja  wodoci$gowa – z projektowanego przy!$cza !100. 

5.4. Odprowadzenie  %cieków – do istn. kanalizacji  sanit. !200 na terenie 
dzia!ki.   

5.5. Odprowadzenie wód deszczowych - do  istn. kana!u  deszczowego 

!300 na terenie dzia!ki  oraz  powierzchniowo  na  teren  inwestora. 

5.6. Zaopatrzenie  w  gaz – z istn. instalacji zasilaj$cej kot!owni# gazow$,
nie zwi#kszy!o si# zu)ycie gazu. 

5.7. Ciep!a  woda – z podgrzewaczy elektrycznych. 

5.8. Ogrzewanie - z istniej$cej kot!owni  gazowej posiadaj$cej  rezerw#
ciep!a. 

5.9. Instalacja  elektryczna  -  o%wietlenia  i  gniazd  wtykowych,  si!y,  
odgromowa, wyrównania potencja!u elektrycznego i 
przeciwprzep#ciowa.  

5.10. Instalacja  telefoniczna. 

UWAGA:
Piony inst. c.o. i wod.-kan. obudowa, lub ukry, we wn*kach w 
-cianie. Kaloryfery w linii okien schowa, we wn*kach
podparapetowych. 

6. DANE  KONSTRUKCYJNE 

- Dane konstr. dot. rozbudowywanej cz*-ci gimnazjum –
budynek w technologii tradycyjnej: %ciany murowane, stropy 
DMS.
Istniej$ce %ciany zewn#trzne gr. 40 cm zosta!y ocieplone 
styropianem 10 cm PS-E FS M-20 lub we!n$ mineraln$ 10 cm 
dla %cian oddzielenia p.po).(np. Superrock wg Rockwool) - 
patrz rzuty.  

- Fundamenty  -  !awy  i stopy  )elbetowe  wylewane  „na  
mokro”; 

- (ciany  fundamentowe  -  murowane z betonitów gr. 25 cm, 
- (ciany  zew. projektowane  -  murowane  z  pustaków  

ceramicznych  szczelinowych U  grub. 25,0  cm + 10 cm 
styropianu PS-E FS M-15 + pustka powietrzna 2 cm 
wentylowana + ceg!a kratówka 12 cm (oraz ceg!a klinkierowa  



6

12 cm – patrz elewacje) +  tynk  silikatowy. Dla %cian
oddzielenia p.po). – na styku nowoprojektowanych %cian
zewn#trznych z istniej$cymi budynkami - zastosowa( we!n#
mineraln$.

- S$upy  i  belki  -  )elbetowe  wylewane  „na  mokro”. 
- Sala gimnastyczna w konstrukcji stalowej s!upowo-ryglowej. 
- (ciany  konstr.  nadziemia  -  murowane  z  ceg!y

ceramicznej  pe!nej  grub. 25,0  cm  na  zaprawie  cementowo-
wapiennej.  

- (cianki  dzia$owe  -  ceg!a dziurawka grub.12,0  cm  oraz  6,5  
cm.

- Trzony  kominowe  -  z  ceg!y  pe!nej  ceramicznej  na  
zaprawie  cementowej,  ponad  dachem ocieplone we!n$
mineraln$ 6 cm z ok!adzin$ z  ceg!y  klinkierowej gr. 6cm 
cieniowanej np. Kosmo wg Terca, w wypadku kana!ów
spalinowych  nale)y  zastosowa(  wk!ad  ze  stali  nierdzewnej. 

- Stropy  -  Akermana  grub. 24,0cm oraz 26,0cm (nad jadalni$ z 
foyer i nad sal$ konferencyjn$ z foyer) (pustak 20cm lub 22cm+ 
nadbeton 4cm).   

- Schody i pochylnia  -  )elbetowe,  wylewane  na  mokro. 
- Nadpro%a  okienne  -  )elbetowe wylewane i z belek 

nadpro)owych   L-19. 
- Nadpro%a  drzwiowe  - )elbetowe wylewane i z belek 

nadpro)owych  L-19. 
- Fasady szklane – system fasadowy aluminiowy, szyby 

pó!refleksyjne P4, 
- Dachy  -  p!askie  o  spadku  5o - 10 o,  kryty  pap$

termozgrzewaln$  np. Tegola    kolor Rosso  lub  równorz#dne.  
Papa u!o)ona na p!ycie OSB gr. 18 mm.  Konstrukcja  dachu  -  
drewniana p!atwiowo-kleszczowa, zabezpieczona  przed  
dzia!aniem  ognia  oraz  grzybów  i  owadów  preparatem  
Fobos  M-2. 
 Dach  ocieplony  we!n$  mineraln$  mi#kk$  grub.  20,0  cm 
u!o)on$ na stropie, np. Rockmin wg Rockwool . Pod we!n$
znajduje si# paroizolacja – folia , np. Alubar wg Tegola. 
Dach nad sal. gimnastyczn. – o spadku 10o kryty p!ytami 
warstwowymi z wype!nieniem z we!ny mineralnej gr 15cm np. 
Trimo SNV 150 kolor RAL 1020. 

- Izolacja  p.wilgociowa  -  nad  !awami,  w  posadzce  parteru  
oraz         w  %cianach  .  Stanowi(  j$  b#d$   2  warstwy  papy  
na  lepiku  lub  specjalistyczne  folie  izolacyjne  np. Aquafin 2k  
wg  Schomburg. 

- Izolacja  pionowa  -  2 x lepik  asfaltowy  na  gor$co  lub  
specjalistyczne  izolacje  p.wilgociowe np. Combiflex-C2  wg  
Schomburg.
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- (ciany fundamentowe w piwnicach nadbudowywanej cz#%ci
gimnazjum nale)y zaizolowa( izolacj$ przeciwwodn$
aplikowan$ metod$ iniekcji ci%nieniowej. 

UWAGA: Dok$adniejsze  dane  dotycz.ce  konstrukcji  obiektu  
-  patrz  tom II/2  -  projekt konstrukcji. 

7. WYKO&CZENIE  ZEWN!TRZNE

- Coko$y  -  ceg!a klinkierowa elewacyjna gr. 6 cm na styropianie 
gr. 7 cm, oraz p!ytki klinkierowe, np. Kosmo wg Terca 

- (ciany zewn*trzne rozbudowywanej cz*-ci gimnazjum 
wyko&czone tynkiem silikatowym na siatce z w!ókna szklanego 
oraz p!ytkami klinkierowymi, naro)nik z kominem ob!o)ony
klinkierow$ ceg!$ elewacyjn$ gr.12cm np. Kosmo wg Terca 
(nale)y wymieni( skrzynk# gazow$ na p!ytsz$ i osadzi( j$
wg!#bnie w stosunku do ok!adziny z ceg!y); kolorystyka – patrz 
elewacje. 

- (ciany pozosta$e -  tynk cementowo-wapienny + grunt  np. 
StoPrim Micro + pow!oka po%rednia np. StoPrep Miral + tynk  
silikatowy  wg Sto + farba silikatowa wg. Sto lub  równorz#dne, 
oraz ceg!a klinkierowa i p!ytki klinkierowe np. Kosmo wg Terca, 
kolorystyka – patrz elewacje. 

- Okna  -  PCV  uchylno-rozwieralne z mo)liwo%ci$
rozszczelnienia, a tak)e z zabudowanym nawiewnikiem 
powietrza w górnej cz#%ci ramy okiennej;  szyby  zespolone, , 
podwójnie  szklone,  wspó!czynnik  K  dla  okien  K = 2,2  
W/m2.K, dla szyb K = 1,0 W/m2.K.  W istniej$cej cz#%ci
gimnazjum nale)y wymieni( cz#%( okien na nowe ze wzgl#dów
ppo) oraz zamontowania drzwi. 

- System  fasadowy (hall g!ówny, korytarze, jadalnia, sala 
konferencyjna i %wietlik nad hallem g!ównym) - aluminiowy z  
zastosowaniem  szk!a  termoizolacyjnego,  szk!o pó!refleksyjne, 
podwójne szyby zespolone, szk!o P4 np. system  fasadowy  
Thermo 50 SFB4150  wg „Sapa System”; kolor  RAL 8019;, 
elementy otwierane fasady: strukturalne okna fasadowe z 
ukrytym skrzyd!em. 

- Cz*-, okien i fasad szklanych w klasie odporno%ci po)arowej
- patrz „Zestawienie Stolarki”;

- (wietlik nad sal. gimnastyczn. – %wietlik liniowy o konstrukcji 
aluminiowej z wype!nieniem z dwukomorowych p!yt 
poliw#glanowyc, np. SL-16 w/g Aluco;  
UWAGA: do konstrukcji metalowej %wietlika b#d$ wykonane 
mocowania dla iglic o wys. oko!o 1,7m, %r. ok. 9 mm u nasady i 
6 mm u góry – wytyczne mocowania zamieszczone w projekcie 
elektrycznym. 
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- Drzwi  wej-ciowe -  aluminiowe,  przeszklone, szyby 
pó!refleksyjne, szk!o P4,  np. Sapa System kolor RAL 8019, 
wyposa)one w zamkni#cia antypaniczne. W budynku 
gimnazjum aluminiowe pe!ne ocieplone; kolor RAL 8019. 

- Schody zewn*trzne –
- schody przed tarasem jadalni : p!ytki gresowe mrozoodporne 

antypo%lizgowe, np. Nova Gala Quarzite QZ-01; podstopnice 
w kontrastowym kolorze np. Nova Gala Quarzite QZ-06 

- schody na plac przed wej%ciem g!ównym : kostka brukowa w 
piaskowym kolorze (mrozoodporna, hydrofobizowana, 
odporna na sól i promienie UV) np. w/g Semmelrock Naturo-
Jura z obrze)em z palisady w kontrastowym kolorze  np. w/g 
Semmelrock SB-Palisada kolor czerwony; 

- schody na zaplecze kuchni i do piwnicy : p!ytki  gresowe 
mrozoodporne antypo%lizgowe, stopnice, wierzch i spód 
podestu oraz murek np. Nova Gala Quarzite QZ-01; 
podstopnice, boki podestu oraz s!upy w kontrastowym 
kolorze np. Nova Gala Quarzite QZ-06 poler; 

- Pochylnia i plac przed wej-ciem g$ównym - kostka brukowa 
w piaskowym kolorze (mrozoodporna, hydrofobizowana, 
odporna na sól i promienie UV) np. w/g Semmelrock Naturo-
Jura;

- Taras przed jadalni. – p"yta : p!ytki  gresowe mrozoodporne 
antypo%lizgowe, np. Nova Gala Quarzite QZ-01; murek i 
nadwieszony strop sali konferencyjnej : p!ytki klinkierowe np. 
Kosmo wg Terca; 

- Balustrada wys. 1,1m. (schody zewn. przy budynku 
gimnazjum, taras przed jadalni$) – patrz detale TomII/1a;  

- Parapety zewn*trzne – w sali konferencyjnej kszta!tki 
ceramiczne 280x82x65mm, w jadalni kszta!tki ceramiczne 
190x70x65mm, reszta budynku parapety aluminiowe 
powlekane RAL 8011,  

- Obróbka  blacharska  -  z  blachy  stalowej  ocynkowanej 
powlekanej, RAL 8011; 

- Rynny  i  rury  spustowe  -  PCV, np. Marley, kolor RAL 8011, 
%rednice rynien i rur spustowych  - patrz rysunki; Koryta 
deszczowe wyposa)one w ogrzewane wpusty dachowe (jeden 
w!a%ciwy i drugi awaryjny) oraz otwory przelewowe w %ciankach 
szczytowych (wykonanych np. z rury PCV wypuszczonej na 
zewn$trz ok. 5cm. 

- Pokrycie  dachu  -  kryty dwuwarstwowo pap$
termozgrzewaln$  np. Tegola kolor Rosso.  Papa podk!adowa  o 
wysokim punkcie mi#knienia Gemini FC gr. 4mm, oraz papa 
wierzchniego krycia Gemini FC GR z posypk$, kolor Rosso. 
Dach nad sal$ gimnastyczn$ z p!yt warstwowych z 
wype!nieniem z we!ny mineralnej np. Trimo SNV 150 kolor RAL 
1020.
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- Podniebienie  okapów  -  podbitka  PCV; 
- Os$ona  dachu  -  blacha  perforowana  aluminiowa gr. 3,0  

mm, RAL 3013.  Otwory  okr$g!e  -  uk!ad  60o RV 6-9.  
Prze%wit  wzgl#dny P = 40,4 %, np. Perfopol.   
 Blacha  zamocowana  do  konstrukcji  z  rur prostok$tnych           
60x40x3  mm oraz 60x60x3 mm (wspornik).  Rury – stal 
ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo RAL 7038 . 
Rozstaw osiowy wsporników  - patrz rysunki,  wys.100 cm, 
wygi#ta o prom. zew.90 cm.    Os!ona 1 – d!. 928cm, os!ona 2 –
d!. 1186cm, os!ona 3  - d!.923cm, os!ona 4 – d!. 1061cm, os!ona
5 – d!. 3115cm, os!ona 6 RAL 3013 – d!. 1278 cm. 

- Wy$az dachowy o wym. 90x90 cm w magazynie sali 
gimnastycznej, pom. archiwum biblioteki oraz na zapleczu sali 
komputerowej, wyj%cie na dach za pomoc$ klamer  stalowych,  

- Daszki  nad  wej-ciami – nad wej%ciem g!ównym )elbetowy, 
nadwieszony, kryty pap$ termozgrzewaln$, nad wej%ciem na 
zaplecze kuchni systemowy daszek o min. wymiarach d!. 2,05 
m i g!. 1,42, konstrukcja ze stali nierdzewnej kotwiona do muru, 
przekrycie ze szk!a akrylowego np. Robelit LIGHTLINE XL . 

- Klamry – stalowe, umo)liwiaj$ce  przej%cie mi#dzy dachami. 

8. WYKO&CZENIE  WEWN!TRZNE

- Dylatacje w miejscach przebi( (komunikacja – korytarze, okna 
podawcze – kuchnia i jadalnia) pomi#dzy istniej$cymi 
budynkami a nowo-wznoszonym obiektem wyko&czy(
profilowanymi, aluminiowymi listwami dylatacyjnymi; min. 
szeroko%( szczeliny dylatacyjnej – 20mm, wype!nienie
materia!em plastycznym.. 

- Tynki wewn#trzne (korytarze) -  wapienno-cementowe,  rodz. III  
gipsowane  na  elementach  murowanych; do wys. górnej 
kraw#dzi drzwi nad posadzk$ powierzchnie zmywalne – tynk 
mozaikowy, drobnoziarnisty, np. Roccolit Sto. 

- (ciany
- w  sanitariatach,  natryskach,  "azienkach, w kuchni,  jej 
zapleczu i magazynach, w pom. porz!dkowych, technicznych i 
przy"!czy wody, oraz we wszystkich pomieszczeniach w strefie 
przy umywalce i miejscu zawieszenia bojlerów : pokryte  
p!ytkami  ceramicznymi  do  pe!nej wysoko%ci pomieszcze&, np. 
Carofrance Createch 20X20 cm.  
- #ciana pomi$dzy jadalni! oraz sal! konferencyjn! a hallem 
g"ównym : ob!o)ona cieniowan$ ceg!$ elewacyjn$ gr. 6cm np. 
Kosmo wg Terca.  
- Fragmenty %cian w sali gimnastycznej : ob!o)one cieniowan$
ceg!$ elewacyjn$ gr. 12cm np. Kosmo wg Terca.  
- #ciany reszty pomieszcze& : malowane farb$ emulsyjn$.


