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OPIS DO PROJEKTU KONCEPCYJNEGO DLA INWESTYCJI: 
PT.:” BUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W WÓLCE MLĄDZKIEJ” 

 
INWESTOR: 

GMINA OTWOCK 
UL. ARMII KRAJOWEJ 5, 05-400 OTWOCK 

 

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY: 
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mlądzkiej.  
Budowa projektowanego obiektu podzielona jest na  trzy etapy. 
 
I ETAP - część szkolna 
 
Projektowany obiekt jest trzykondygnacyjny. Użytkowanie przewiduję się dla 300 uczniów, kadry 
nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.  

 
Parter:  
Na parterze w północno-wschodniej części projektuje się wejście główne. Wiatrołap jest bezpo-
średnio połączony z klatką schodową z windą. W bliskim sąsiedztwie wejścia głównego została 
zlokalizowana portiernia z pomieszczeniem socjalnym dla 5 pracowników oraz pomieszczenie 
porządkowe.  
 
W środkowej części projektuje się hol główny z bezpośrednim wyjściem na dziedziniec, szatnie 
oraz sklep szkolny. Od północno-zachodniej strony zlokalizowano klatkę schodową, węzły sanitar-
ne dla uczniów (w tym dla osób niepełnosprawnych) oraz gabinet pielęgniarki. 
 
Od strony południowo-zachodniej projektowane są świetlice (otwarte na dziedziniec szkolny)  
z zapleczami. Między świetlicami umiejscowiono pokój cichej nauki, który ma bezpośredni dostęp 
do obu sąsiadujących pomieszczeń. W południowo-wschodnim narożniku zlokalizowano jadalnię  
z zapleczem kuchennym, pomieszczenie gospodarcze oraz kotłownię. Projektuje się bezpośredni 
dostęp z zewnątrz dla kotłowni oraz zapleczy kuchennych. 
 
Hol główny stał się integrującą sferą całego obiektu. Obszerne przeszklenia południowej elewacji 
wraz z wewnętrznymi przeszkleniami sąsiadujących pomieszczeń, sprawiają wrażenie ogromnej, 
otwartej przestrzeni. Główna komunikacja dzięki swojej rozpiętości stwarza przyjazne miejsce do 
spędzania międzylekcyjnej przerwy. 
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Piętro I: 
Analogicznie do sytuowania pomieszczeń na parterze, w części północno-zachodniej zlokalizowa-
no  klatkę schodową, węzły sanitarne dla uczniów oraz nauczycieli. Wzdłuż elewacji frontowej 
(północnej) umiejscowiono pokój nauczycieli z zapleczami, gabinet pedagoga i psychologa, gabi-
net terapii rewalidacji, gabinet logopedy, sekretariat oraz gabinet dyrektora.  
 
W północno-wschodnim narożniku (nad wejściem głównym) znajduję się klatka schodowa z widną, 
pomieszczenie porządkowe, węzeł sanitarny dla uczniów (w tym toaleta dla osób niepełnospraw-
nych).  
 
Komunikacja biegnie wzdłuż osi wschód-zachód, dzieląc budynek na trzy trakty. W miejscach 
poszerzenia komunikacji, przewidziano przestrzenie rekreacyjne dla uczniów, w których ustawiono 
siedziska.  
 
Cały południowy pas przeznaczony jest dla sal lekcyjnych. Na piętrze zlokalizowano 5 sal lekcyj-
nych z zapleczami, plus salę komputerową. 
 
Piętro II: 
Analogicznie do sytuowania pomieszczeń na pierwszym piętrze, cały południowy pas przeznaczo-
ny jest dla sal lekcyjnych. Zlokalizowano 2 sale lekcyjne z zapleczami, pracownię biologiczno-
chemiczną z zapleczem, pracownię fizyczną z zapleczem, sale językową oraz sale komputerową. 

 
w części północno-zachodniej zlokalizowano  klatkę schodową, węzły sanitarne dla uczniów oraz 
nauczycieli. Wzdłuż elewacji frontowej (północnej) umiejscowiono bibliotekę oraz składnicę akt. 
W północno-wschodnim narożniku (nad wejściem głównym) znajduję się klatka schodowa z widną, 
pomieszczenie porządkowe, węzeł sanitarny dla uczniów (w tym toaleta dla osób niepełnospraw-
nych).  
 
Komunikacja biegnie wzdłuż osi wschód-zachód, dzieląc budynek na trzy trakty. W miejscach 
poszerzenia komunikacji, przewidziano przestrzenie rekreacyjne dla uczniów, w których ustawiono 
siedziska.  
 
II ETAP - sala gimnastyczna z zapleczami 
 
Obiekt projektowany jest jako jednokondygnacyjny. Pełnowymiarowa sala sportowa zlokalizowana 
jest w południowo-wschodniej części. Przewidziano trybuny rozkładane na 180 osób. 
 
W  elewacji frontowej, będącej przedłużeniem pierzei elewacji szkolnej, zaprojektowano wejście 
główne do części sportowej. Wydzielono hol główny, który łączy ze sobą wszystkie części nowo-
projektowanego zespołu budynków oraz posiada wejścia do sali sportowej oraz części zapleczy. 
Przy holu zlokalizowano węzeł sanitarny dla uczniów (w tym toaletę dla niepełnosprawnych) oraz 
pomieszczenie nauczycieli wychowania fizycznego z zapleczami, które ma dodatkowe wejście 
bezpośrednio na salę sportową. 
 
W części południowo-zachodniej znajdują się zaplecza. Składają się z dwóch węzłów szatniowych 
dla 24 uczniów każdy oraz pomieszczenia porządkowego. W dalszej części zapleczy projektuje się 
siłownie, salę gimnastykę korekcyjnej oraz magazyn gospodarczy z dostępem z zewnątrz. 
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W części południowej zaprojektowano magazyn sali gimnastycznej, pomieszczenie gospodarcze, 
klatkę schodową, komunikację pozwalająca na dojście do istniejącej sali gimnastycznej  
oraz swobodne wyjście na zewnątrz. Istniejąca sala gimnastyczną została podzielona na mniejsze 
części i odpowiednio adaptowana na salę baletową oraz siłownię. 
 
Wariant opcjonalny: 
Proponuję się stworzenie tarasu na dachu (nad holem głównym) części sportowej.  
|Wyjście na taras umiejscowione byłoby na pierwszym piętrze części szkolnej. Wykorzystanie 
dachu pozwoliłoby na powstanie dodatkowej przestrzeni dla rekreacji uczniów, która ze względu 
na obszerną funkcję budynku i skomplikowany układ działki jest ograniczona. 
 
III ETAP- część przedszkolna 
 
W części wschodniej przewidziano część przedszkolną. 
 
Omawiana część projektowanego obiektu jest parterowa, niepodpiwniczona. W części przedszkol-
nej przewiduję się użytkowanie dla 100 dzieci oraz kadry pracowniczej. 
 
Centralnie przy wejściu głównym została zlokalizowana przedszkolna szatnia z dostępem do 
węzłów sanitarnych. W części zachodniej umiejscowiono jadalnie z zapleczem kuchennym. 
 
Wzdłuż elewacji frontowej od zachodniej strony umiejscowiono pokój administracji, pokój specjali-
sty, toaletę pracowników oraz pokój nauczycieli z zapleczami.  

 
Cała południowa część składa się z 4 sal dydaktycznych z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz, 
na plac zabaw. Każda sala dydaktyczna wyposażona jest w osobny węzeł sanitarny oraz magazyn 
na leżaki. Odpowiednio na dwie sale dydaktyczne zaprojektowano jeden wspólny przedsionek.   
 
Część wschodnia składa się z dużej sali rekreacyjnej z zapleczem, sali sensorycznej, pokoju zajęć 
dodatkowych, pokoju wyciszeni i pomieszczenia gospodarczego. 
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Przewidywana liczba osób w obiekcie to odpowiednio: 
 
Część szkolna: 
Część szkolną przewiduje się na 300 uczniów klas podstawowych, 15 nauczycieli, 5 pracowników 
obsługi szkoły, 5 pracowników kuchni, 2 pracowników biblioteki, dyrektora, 2 sekretarki oraz do-
datkowo pielęgniarkę, logopedę, psychologa, pedagoga, terapeutę, dla których przeznaczone są 
gabinety specjalistyczne 
 
Część sportowa: 
W przypadku normalnego funkcjonowania obiektu przewiduje się prowadzenie zajęć WF dla 
dwóch niezależnych grup. Jedna grupa to ok. 24 osób, więc zakłada się przebywanie na boisku 
maksymalnie  48 uczniów, plus 2 Nauczycieli – łącznie 50 osób. Dodatkowo zajęcia dla jednej 
grupy mogą odbywać się na sali korekcyjnej przystosowanej dla 24 uczniów, plus nauczyciel. 

 
Część przedszkolna: 
Część przedszkolną zaprojektowano na 100 dzieci, 4 nauczycieli, 2 pracowników administracji 
oraz logopedę i psychologa. 

 

2. FORMA OBIEKTU: 

 
Projektowany obiekt jest znajduje się w Wólce Mlądzkiej, wschodniej części miasta Otwock,  
położonej nad rzeką Świder w obrębie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. 
Forma obiektu wynika z obszernej funkcji, którą należało dopasować do skomplikowanego układu 
działki, przy równoczesnym spełnieniu warunków technicznych, przeciwpożarowych oraz zapew-
nieniu odpowiedniego nasłonecznienia pomieszczeń. Zaprojektowano rozczłonkowaną bryłę 
obiektu, tak aby właściwie doświetlić jego części i wygospodarować niezbędne przestrzenie  
zewnętrzne dla uczniów każdej grupy wiekowej, które stanowią wydzielone wnętrza urbanistyczne 
w zagospodarowaniu terenu.  Pomimo znacznego rozmiaru i wysokości, forma nie przytłacza 
obserwatora.  
 
Część szkolna jest trzykondygnacyjna, część przedszkolna i sportowa projektowane są jako jed-
nokondygnacyjne. 
 
Koncepcja kolorystyczna obiektu opiera się na zestawieniu kilku kolorów – białego, niebieskiego, 
zielonego, żółtego oraz czerwonego. Cały kompleks budynków wykonany w neutralnej, łagodnej 
bieli, połączonych częściowo szarym pasmem, wykonanym z płyt włókno-cementowych. Strefy 
wejściowe do poszczególnych części są silnie zaakcentowane cofnięciem względem lica ściany i 
wypełnieniem wybranym kolorem.  
 
Dodatkowym zabiegiem architektonicznym, jest wyeksponowanie głównego wejścia daszkiem 
wejściowym w różnobarwnej kompozycji. Kolory doskonale odcinają się na tle neutralnej bieli. 
Zastosowany zabieg umożliwił stworzenie nowoczesnej bryły, z jasno zdefiniowaną funkcją.  
Wariancja barw w połączeniu z dużymi płaszczyznami szkła doskonale pasują do nowoczesnego 
charakteru obiektu. 
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU: 
 

Lokalizacja obiektu: 
 

 województwo: mazowiecke 

 powiat: otwocki,  

 gmina: Otwock, 

 miejscowość: Otwock, 

 dzielnica: Wólka Mlądzka, 

 Dz. Nr ewid. 22/2, 22/4, 22/11, 23, obręb 242 
 

Projektowany obiekt posadowiony będzie w miejscowości Otwock, w dzielnicy Wólka Mlądzka  na 
rogu Ulic Żeromskiego i Laskowej, na działkach o numerze 22/2, 22/4, 22/11, 23, obręb 242. 
Zaprojektowano rozczłonkowaną bryłę. Droga pożarowa dla nowoprojektowanego obiektu prze-
biegać będzie wzdłuż frontowej oraz zachodniej elewacji, zakończona placem manewrowym ppoż. 
na utwardzonym dziedzińcu szkolnym zlokalizowanym od strony południowej działki.  
 
Budynek lokalizuje się w odległościach wynikających z warunków technicznych od granic działki. 
Odpowiednie usytuowanie umożliwiło zaprojektowanie obiektu zgodnie z założeniami inwestora,  
a ponadto pozwoliły na wydzielenie zewnętrznych dziedzińców i placów. Od strony południowej  
w pobliżu sali sportowej zaprojektowane zostało boisko sportowe oraz bieżnia, tak by stanowiły 
zintegrowaną część z wewnętrzną częścią sportową.  
 
Place zabaw dla młodszych dzieci szkolnych zlokalizowano w południowej części działki, tak by nie 
ograniczały przestrzeni dziedzińca. W południowo-wschodniej części działki zaprojektowano plac 
zabaw dla przedszkolaków, na który możliwe jest bezpośrednie wyjście z sal dydaktycznych. 
 
Wjazd na działkę realizowany będzie poprzez wjazd z ulicy Laskowej. Na działce projektuje się 
ciągi piesze, pieszo-jezdne oraz drogę p.poż. Ciągi piesze wyposażone są w elementy małej 
architektury takie jak nowoczesne oprawy oświetleniowe oraz ławki. Utwardzenia wykonane  
z kostki betonowej w kolorze szarym. W części południowej działki projektuje się boisko zewnętrz-
ne wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, o wymiarach 20x34m, wyposażone w oświetlenie, 
oraz piłkochwyty wysokości 5 m.  
 
Miejsca postojowe dla samochodów osobowych niezbędne do obsługi obiektu zlokalizowane są  
w północnej części działki, wzdłuż elewacji frontowej. Przewidziano 44 miejsc postojowych. 
W ramach inwestycji planuje się wymianę istniejącego ogrodzenia na nowe. 
Miejsce gromadzenia odpadów zlokalizowano w północnej części działki przy ulicy Laskowej. 
Zapewniono 25% powierzchni biologicznie czynnej na działce.  
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3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE: 
 

CZĘŚCI SZKOLNEJ: 
 

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE 

WYMIARY BUDYNKU  
- długość elewacji zachodniej i wschodniej 
- długość elewacji północnej i południowe 

 
19,98m 
60,98m 
 

WYSOKOŚĆ BUDYNKU   
13,20m 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY  
w sumie: 

 
1218,38m² 

POWIERZCHNIA NETTO  
- parter 
- piętro I 
- piętro II 
w sumie: 

 
1074,71m² 
971,27m² 
976,34m² 
3022,32m² 

KUBATURA NETTO 
- parter 
- piętro I 
- piętro II 
w sumie: 

 
3224,76m³ 
2913,81m³ 
2929,02m³ 
9067,59m³ 

LICZBA KONDYGNACJI   3 

 
CZĘŚCI SPORTOWEJ: 
 

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE 

WYMIARY BUDYNKU  
- długość elewacji zachodniej i wschodniej 
- długość elewacji północnej i południowej 

 
67,80 m 
34,35m 

WYSOKOŚĆ BUDYNKU od poziomu terenu 
- sala gimnastyczna 
- zaplecza sali gimnastycznej 

  
9,69m 
4,8m 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY  
w sumie: 

 
1860,60m² 

POWIERZCHNIA NETTO  
- sala gimnastyczna nowoprojektowana 
- zaplecza 
w sumie: 

 
1188m² 
546,66m² 
1734,66m² 

KUBATURA NETTO 
- sala gimnastyczna nowoprojektowana 
- zaplecza 
w sumie: 

 
5940m³ 
1639,98m³ 
7579,98m³ 

LICZBA KONDYGNACJI   1 
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CZĘŚCI PRZEDSZKOLNEJ: 
 

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE 

WYMIARY BUDYNKU  
- długość elewacji zachodniej i wschodniej 
- długość elewacji północnej i południowej 

 
23,09m 
64,14m 

WYSOKOŚĆ BUDYNKU   
4,8m 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY  
w sumie: 

 
1111,83m² 

POWIERZCHNIA NETTO  
w sumie: 

 
985,49m² 

KUBATURA NETTO 
w sumie: 

 
2956,47m³ 

LICZBA KONDYGNACJI   1 
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5. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO. 

Budynek projektuje się w technologii mieszanej. W części szkolnej, przedszkolnej i zapleczy sali 
gimnastycznej wykonany w technologii tradycyjnej, ściany z bloczków silikatowych, stropy żelbe-
towe, podciągi żelbetowe, słupy i trzpienie żelbetowe.  
W części sali gimnastycznej konstrukcja słupowa z dźwigarami stalowymi z wypełnieniem ścian z 
bloczków silikatowych. Pod słupami projektuje się stopy fundamentowe żelbetowe, pod ścianami 
nośnymi zaprojektowano żelbetowe ławy fundamentowe.  
Sztywność budynku uzyskujemy poprzez masywne stropy, układ ścian nośnych z wieńcami, słupy 
żelbetowe. 

 
6. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMANTÓW BUDOWLANYCH. 

6.1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE. 

6.1.1. FUNDAMENTY. 

Projektuje się ławy i stopy fundamentowe z betonu C25/30 (B-30) oraz stali A-IIIN i A-I. Ławy 
fundamentowe powinny być ze sobą powiązane za pomocą zbrojenia. Z fundamentów należy 
wyprowadzić zbrojenie słupów, trzpieni i ram żelbetowych.   
 

 6.1.2. NADPROŻA, TRZPIENIE I WIEŃCE. 

Nadproża projektuje się jako żelbetowe monolityczne zintegrowane z wieńcem lub z belek prefa-
brykowanych typu YF.  Wieńce i trzpienie zaprojektowano, jako żelbetowe z betonu C25/30 (B-30). 
Wieńce i trzpienie zbroić 4 wkładkami Φ12 z stali A-IIIN oraz strzemionami Φ6 w rozstawie pod-
stawowym co 25 cm zagęszczone w konstrukcyjnie wymaganych miejscach. Minimalne wymiary 
wieńców i trzpieni to 24x24 cm. Wieńce należy połączyć monolitycznie ze słupami, trzpieniami. 
Wieńce żelbetowe oraz nadproża żelbetowe należy wykonać w sposób ciągły usztywniając w ten 
sposób cały obiekt. Elementy żelbetowe należy wylać po uprzednim całkowitym przygotowaniu 
szczelnego, odpowiednio podpartego deskowania.  
 

 6.1.3. ELEMENTY MUROWANE. 

Ściany konstrukcyjne projektuje się jako murowane z bloczków silikatowych grubości 24cm na 
zaprawie systemowej. Ściany powinny być ze sobą przewiązane. 
 
Ściany działowe murowane z bloczków silikatowych gr. 15, 12, 8cm. 
 
6.1.4. STROPY, DACH SALI SPORTOWEJ. 

Stropodachy nad częścią zapleczy projektuje się jako filigran grubości 14 i 18cm. 
Dach sali sportowej projektuje się na dźwigarach stalowych kratowych ze stali S355 z profili HEA  i 
krzyżulce z rur kwadratowych. 
 
6.1.5. KONSTRUKCJE ŻELBETOWE.  
 
W budynku przewiduje się wykonanie słupów, płyt, belek i innych elementów żelbetowych. Ele-
menty konstrukcyjne należy wykonać z betonu C25/30 (B-30). Konstrukcje żelbetowe są zbrojone 
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stalą A-IIIN oraz stalą A-I. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie ciągłości zbrojenia i 
ciągłości układów żelbetowych. Elementy żelbetowe należy wylać po uprzednim całkowitym przy-
gotowaniu szczelnego, odpowiednio podpartego deskowania.   
  
6.1.6. KONSTRUKCJE STALOWE.  
 
Część elementów konstrukcyjnych sali stanowią dźwigary stalowe. Konstrukcje stalowe należy 
zabezpieczyć ogniowo oraz antykorozyjnie. 
 
6.2. ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE. 
 
6.2.1. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD 
BUDOWLANYCH. 

 
6.2.2. ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH IZOLACJI TERMICZNYCH. 
  

 WEŁNA MINERALNA gr. 17 cm –ściany zewnętrzne nośne, 

 POLISTYREN EKSTRUDOWANY (XPS) gr. 15 cm - ściany fundamentowe, 

 WEŁNA MINERALNA gr. 5cm- dylatacja pomiędzy salą sportową, a częścią 
zapleczy, 

 WEŁNA MINERALNA gr. 5cm – dylatacja pomiędzy częściami budynku, 

 WEŁNA MINERALNA gr. 10cm - izolacja attyki od wewnątrz, 

 STYROPIAN EPS100 gr. 12 cm - izolacja posadzki, 

 WEŁNA KAMIENNA gr. 2cm i 23cm – termoizolacja dachu (warstwa wierzchnia gr. 
2cm - minimalny wsp. przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/mK, warstwa główna gr. 
23cm - minimalny wsp. przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/mK). 

 Na przewodach zimnej wody, oraz na przewodach kanalizacji deszczowej, 
prowadzonych w kubaturze budynku należy zapewnić otulinę izolacyjną z pianki 
poliuretanowej gr. 2cm, na całej długości. 

 
6.2.3. ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH RODZAJÓW IZOLACJI PRZECIWWODNYCH. 
 

 hydroizolacja ciężka pionowa – dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa - ściany 
fundamentowe, piwniczne. 

 papa termozgrzewalna SBS 3.2 (izolacja pozioma) – ściany fundamentowe  

 2 x papa termozgrzewalna SBS 4.0 + 1 x papa wierzchniego krycia SBS 5.2 – 
stropodach. 

 folia paroizolacyjna PE 0.2 cm grubości  

 folia budowlana 0.2 cm grubości- pomieszczenia mokre: węzły sanitarne, szatnie 
toalety, pomieszczenia socjalne i gospodarcze. 
 

6.2.4. TYNKI. 
 
Projekt się wykończenie części ścian zewnętrznych tynkiem mineralny białym. 
Tynki wewnętrzne - tynk gipsowy nakładany mechanicznie gr. 1cm. 
W pomieszczeniach mokrych – węzły sanitarne, szatnie należy zastosować tynk cementowo-
wapienny kategorii 4. 
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6.2.5. WYKOŃCZENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH. 

Ściany zewnętrzne projektuje się z tynku wierzchniego mineralnego w kolorze białym. 
Projektuje się na elewacjach płyty włókno-cementowe w kolorach: szarym, niebieskim, zielony, 
żółtym, czerwonym. 

 
6.2.6.  ŚCIANKI DZIAŁOWE. 

Ściany działowe z bloczków silikatowych gr. 15cm, 12cm i 8cm na zaprawie systemowej wykoń-
czone tynkiem gipsowym nakładanym mechanicznie gr. 1cm. W pomieszczeniach mokrych – 
węzły sanitarne, szatnie należy zastosować tynk cementowo-wapienny kategorii 4. 
 
6.2.7. OBRÓBKA BLACHARSKA. 

Projektuje się opierzenia z blachy aluminiowej powlekanej kolor naturalny aluminium zbliżony do 
RAL 9006 oraz parapety zewnętrzne w kolorze szarym zbliżonym do RAL7040. EN AW-5005 - 
PA43 gr. 0.6 mm. Stop aluminium AW-5005 (PA43) charakteryzuje się wysoką odpornością na 
korozję i bardzo dobrą podatnością do formowania na zimno. Wysokość blachy wywiniętej na 
zewnątrz ścian min. 10cm.   

 
6.2.8. PARAPETY WEWNĘTRZNE 

Parapety wewnętrzne projektuje się o grubości 3 cm z konglomeratu w kolorze szarym zbliżonym 
do RAL7040. 

6.2.9. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA  

Projektuje się stolarkę okienną z profilami aluminiowymi w kolorze naturalnego aluminium. Szkle-
nie okien projektuje się ze szkła bezpiecznego, zespolonego 2 x szkło gr. 4 mm (szkło wzmocnio-
ne P2) /ramka ciepła/ szkło gr. 4mm. Projektowany współczynnik przenikania ciepła 
dla okien wynosi Uw=0,9 W/m2xK. Okna będą posiadały okucia w klasie WK2 ze stali nie-
rdzewnej satynowanej. 
 
Drzwi zewnętrzne aluminiowo-szklane, profile koloru naturalnego aluminium szklone szkłem bez-
piecznym, zespolonym 2 x szkło gr. 4 mm (szkło wzmocnione P2) /ramka ciepła/ szkło gr. 4mm  
wyposażone w zamek patentowy wzmocnione okucia antywłamaniowe. Projektowany współczyn-
nik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych i fasad aluminiowo- szklanych wynosi Uw=0,9 
W/m2xK. 
 
Drzwi zewnętrzne do kotłowni, stalowe w kolorze białym. 
 
Drzwi wewnętrzne: drzwi drewniane płycinowe, w  okleinie szarej zbliżonej do RAL7040. Drzwi z 
ościeżnicą regulowaną  w kolorze skrzydła drzwiowego. Do pomieszczeń sanitarnych wyposażone 
w kratkę napowietrzającą oraz zamek zapadkowy. 
 
6.2.10.  RYNNY I RURY SPUSTOWE 

Projektuje się odwodnienie budynku za pośrednictwem rynien i rur spustowych PCV w kolorze 
szarym zbliżonym do RAL7040. 
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6.2.11.  WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH 

 tynk gipsowy nakładany mechanicznie gr. 1cm + farba LATEKSOWA 

 łazienki – tynk cementowo-wapienny kategorii 4, płytki ceramiczne do wysokości 
220cm od posadzki, powyżej farba LATEKSOWA. 

 
6.2.11. WYKOŃCZENIE POSADZEK 

Zgodnie z rysunkami architektonicznymi. 

PARAMETRY POSADZEK: 

 płytki gresowe - płytki gresowe o wymiarach 60x60cm, nienasiąkliwe, 
antypoślizgowe o V klasie ścieralności, układane bezfugowo. 

 płytki gresowe - płytki gresowe o wymiarach 30x30cm, nienasiąkliwe, 
antypoślizgowe o V klasie ścieralności, układane bezfugowo. 

 wykładzina sportowa PVC – na sali sportowej projektuje się wielowarstwową, 
rolowaną wykładzinę sportową PVC wykonaną z kalandrowanego, czystego winylu, 
gr. 7mm. 

 Wykładzina PCV- w salach lekcyjnych, świetlicach, salkach dodatkowych, 
gabinetach, pokoju nauczycielskim projektuje się wykładzinę PCV dostosowaną do 
ogrzewania podłogowego.  

 
6.2.12. RODZAJE PROJEKTOWANYCH SUFITÓW PODWIESZANYCH 

Sufit modułowy 60x60cm ukryta konstrukcja, klasa dźwiękochłonności A. Panel - sprasowana 
wełna szklana z powłoką dającą optymalne pochłanianie dźwięku, wymiary: 600x600x20mm, 
krawędź DS - ukryta, demontowalna konstrukcja - kątownik przyścienny modułowy, pozwalający 
na stabilny montaż profili poprzecznych, wycięcia co 300 mm, mocowanie listwy zmniejsza ryzyko 
deformacji płyt leżących blisko konstrukcji, płyty demontowalne do dołu, izolacyjność dźwięku: 
dn,c,w= ~24 db (zgodnie z ISO 140-9), odporność na wilgoć - wilgotność względna 95% przy 
temp. 30°C, współczynnik odbicia światła 85% (kolor biały), odporność ogniowa - niepalne, nie 
kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia; płyty dają łatwą możliwość dostępu do przestrzeni 
międzysufitowej poprzez opuszczenie ich do dołu, bez możliwości rozsuwania się profili 
poprzecznych względem kątownika przyściennego. 
 
7. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Projektowana sala sportowa jest w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych.  
 

 Rampy dla osób niepełnosprawnych przy wejściach do budynku, 

 Zespół szatniowy przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. 

 Szerokość drzwi i przejść przystosowana do swobodnej komunikacji osób  
niepełnosprawnych. 

 Toalety dla osób niepełnosprawnych. 
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8. INSTALACJE SANITARNE, WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA: 
 
Do wentylowania pomieszczeń projektuje się centrale wentylacyjne z wysokoefektywnym 
odzyskiem ciepła za pomocą wymienników obrotowych dla większości pomieszczeń oraz 
krzyżowych lub przeciwprądowych dla pomieszczeń sanitarnych. W celu ograniczenia zużycia 
energii elektrycznej oraz cieplnej projektuje się system recyrkulacji dla Sali Gimnastycznej. 
 
9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE. 

Obiekt zasilany będzie z istniejącego przyłącza zgodnie z wydanymi warunkami.  

OŚWIETLENIE: 

W obiekcie projektuje się oświetlenie oparte o energooszczędne oprawy oświetleniowe LED. 

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne zostanie wykonanie za pomocą opraw ledowych  

certyfikowanych.  

Na zewnątrz zostaną zainstalowane oprawy parkowe zamontowane na słupach 3m zapewniające 

oświetlenie głównych ciągów komunikacyjnych. 

 

ROZDZIELNIA GŁÓWNA: 

Główna tablica zasilająca zainstalowana zostanie w głównym ciągu komunikacyjnym. Tablica 

zostanie wykonana w technologii modułowej i w wykonaniu podtynkowym by nie zawężać komuni-

kacji. 

 

OBWODY ZASILAJĄCE: 

Obwody oświetlenia, gniazd, urządzeń sanitarnych i teletechnicznych będą zasilane kablami 

YDYżo lub YKYżo w wykonaniu podtynkowym. 

 

INSTALACJE TELETECHNICZNE: 

Wykaz instalacji teletechnicznych: okablowanie strukturalne (komputerowa i telefoniczna), telewi-
zja przemysłowa, instalacja nagłośnienia sali sportowej, instalacja napadu i włamania, instalacja 
dzwonkowa, instalacja tablicy wyników, instalacja radiowęzła, instalacja sygnalizacji alarmu poża-
rowego.  
 
10. INSTALACJE GRZEWCZE 

Do ogrzewania pomieszczeń projektuje się ogrzewanie podłogowe oparte na niskim parametrze 
czynnika grzejnego, w pomieszczeniach technicznych oraz magazynowych  grzejnikowe. 
Jako źródło ciepła projektuje się pompy ciepła typu solanka /woda współpracujące z dolnym źró-
dłem (pionowe sondy gruntowe). Pompy ciepła zasilać będą bufory ogrzewania podłogowego, 
bufory ciepłej wody użytkowej oraz nagrzewnice w centralach wentylacyjnych. 

 
 

Opracował: 
mgr inż. arch. Grzegorz Pełczyński  
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