
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Wilczy obejmująca przebudowę 

pomieszczeń oraz termomodernizację budynku (w tym ocieplenie ścian zewnętrznych). 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

Działka przy ul. K. Miarki 123 zabudowana jest budynkiem Świetlicy Wiejskiej. Pozostałą część działki 

stanowią place parkingowe i manewrowe, dojścia i dojazdy do budynku oraz tereny zielone, 

zagospodarowane zielenią niską. 

3. Projektowane zagospodarowanie działki 

Niniejsza inwestycja nie zmienia sposobu zagospodarowania działki. 

4. Dane informujące, czy działka jest wpisana do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na 

podstawie planu zagospodarowania przestrzennego 

Działka przy ul. K. Miarki 123 w Wilczy nie jest objęta ochroną konserwatorską. 

5. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę 

Przedmiotowa działka położona jest poza strefą wpływów górniczych. 

6. Informacja i dane o charakterze cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 

oraz higieny i zdrowia użytkowników 

Zakres przedmiotowej inwestycji nie przewiduje spowodowania wystąpienia zagrożeń dla środowiska 

oraz higieny i zdrowia użytkowników. 

OPIS TECHNICZNY 

DLA CZĘŚCI BUDOWLANO - KONSTRYKCYJNEJ 

1. Podstawa opracowania 

-  zlecenie Inwestora 

-  inwentaryzacja budowlana i projekt budowano wykonawczy wykonany przez arch+ pracownia 

projektowa mgr inż. arch. Marek Powiecka w grudniu 2012 r. 

-  ekspertyza techniczna budynku świetlicy wielskiej w Wilczy wykonana przez inż. Stanisława 

Koperwasa w maju 2012 r. w zakresie uzyskania informacji odnośnie możliwości przebudowy 

pomieszczeń na piętrze w związku z zamiarem przeznaczenia ich na pomieszczenia biblioteki, a w 

szczególności dokonania kontroli głównych elementów konstrukcyjnych tj. fundamentów, ścian i 

stropów dla wykazania możliwości dalszej bezpiecznej eksploatacji budynku 

-  oględziny budynku 

-  wytyczne Inwestora przekazane podczas oględzin budynku 



2. Przeznaczenie i program użytkowy budynku 

Przedmiotowy budynek Świetlicy Wiejskiej w Wilczy pełni funkcję usługowo – handlowo – biurową i 

mieści następujące lokale: w poziomie parteru: aptekę, sołtysówkę oraz salę biesiadną z zapleczem 

kuchennym, socjalnym i sanitarnym oraz bufet; na piętrze: mieszkanie służbowe oraz bibliotekę. 

Budynek Świetlicy Wiejskiej w Wilczy został wybudowany w końcu XIX w. Wykorzystywany jako 

budynek usługowo - handlowo - biurowy, mieszczący aptekę, salę biesiadną z zapleczem kuchenno - 

socjalnym, sołtysówkę oraz bibliotekę. 

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego 

Budynek posiada prostą, zwartą bryłę, krytą dachem dwuspadowym (w części) oraz dachem 

jednospadowym (w części). 

4. Układ konstrukcyjny obiektu 

Jest to budynek wolnostojący, częściowo podpiwniczony, z dwoma kondygnacjami nadziemnymi. 

Wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany piwnic w murowane, w technologii ceglano - kamiennej, 

ściany nadziemia murowane z cegły pełnej, strop nad piwnicą ceramiczny, nad parterem drewniany. 

Dach w konstrukcji drewnianej, kryty blachodachówką. 

W lutym 2010 r. Starostwo Powiatowe w Gliwicach wydało pozwolenie na budowę nr 118/10 w 

zakresie określonym powołanym w pkt. 1 projektem budowlano - wykonawczym. 

5. Zakres i opis projektowanych prac budowlanych w budynku 

Obecne opracowanie stanowi uzupełnienie projektu i obejmuje II etap przebudowy budynku 

(stanowiący kontynuację I etapu określonego w powołanym w pkt. 1 projekcie budowlano – 

wykonawczym) oraz termomodernizację budynku. 

Swoim zakresem II etap przebudowy obejmuje wykonanie następujących prac budowlanych: 

-  wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych i piwnicznych 

W celu wykonania izolacji pionowej ścian fundamentowych i piwnicznych należy po wykonaniu 

wykopu wokół budynku i oczyszczeniu ścian fundamentowych oraz murów piwnicznych wykonać 

rapówkę cementową, następnie nałożyć izolację z lepiku asfaltowego na zimno (dwie warstwy) 

zwracając uwagę na dokładne pokrycie lepikiem całej powierzchni ścian. Na lepik nałożyć folię 

kubełkową jako zabezpieczenie warstwy lepiku przed zrzucaną do wykopów ziemią. Wykopy należy 

zasypać i odtworzyć nawierzchnię wokół budynku. 

-  wewnątrz budynku: 

-  przebudowę sali biesiadnej 

W sali biesiadnej, oprócz przebudowy otworów okiennych zaprojektowano także poszerzenie 

otworów w ścianie pomiędzy dwoma częściami sali biesiadnej. W związku z projektem wymiany 

stropów nad parterem nowe przesklepienia otworów wykonać jako belki (podciągi) żelbetowe, 

wykonywane w trakcie wylewania wieńców stropów. Belki wykonać z betonu B16/20 zbrojone stalą 



18G2 - pręty główne oraz St0S - strzemiona. Zasadę wykonania zbrojenia belek przedstawiono na 

rysunku. 

W sali biesiadnej zaprojektowano rozbiórkę istniejącej posadzki, wykonanie przeciwwilgociowej 

izolacji poziomej z folii budowlanej łączonej przez zgrzewanie, następnie wylewki betonowej zatartej 

na ostro (grubość wylewki min. 5 cm, zbrojenie przeciwskurczowe siatkami z prętów fi 4 o oczkach 25 

x 25 cm), wykonanie warstwy podkładowej (wyrównawczej) i ułożenie nowego parkietu. 

-  przebudowę kuchni 

Zaprojektowano przebudowę kuchni w celu przystosowania jej do przepisów sanitarnych w celu 

obsługi przyjęć organizowanych w oparciu o potrawy wykonywane na zewnątrz budynku i 

przywożone w ramach cateringu. W części kuchennej wydzielone zostały pomieszczenia: socjalno - 

sanitarne, pomieszczenie przyjęcia termosów, kuchnia, w której odbywa się porcjowanie i 

podgrzewanie przywiezionych potraw, miejsce wydawania potraw (przez okienko podawcze) miejsce 

składania brudnych, opróżnionych termosów (mycie termosów w zakresie obowiązków firmy 

cateringowej) oraz zmywalnia brudnych naczyń i zastawy stołowej. 

-  przebudowę sanitariatów i szatni 

Zaprojektowano przebudowę sanitariatów i szatni tworząc sanitariat damski, męski oraz dla osób 

niepełnosprawnych. W pozostałej części pomieszczenia wydzielono szatnię dla gości przybywających 

na organizowane w świetlicy biesiady. 

-  stworzenie bufetu z salą konsumpcyjną i zapleczem sanitarnym 

W części parteru zaprojektowano bufet dostępny od strony ulicy. W ścianie pomiędzy 

pomieszczeniem bufetu a salą biesiadną stworzono otwór z blatem, zamykany opuszczaną roletą 

pozwalającą na jednoczesne organizowanie biesiady i obsługę klientów nie uczestniczących w 

biesiadzie. W bufecie wydzielono pomieszczenie sanitarne pozwalające na obsługę osób 

niepełnosprawnych. 

-  wymianę stropów nad parterem na stropy ceramiczne 

Powołana w pkt. 1 ekspertyza stwierdza, że z uwagi na ograniczoną nośność strop nad parterem 

należy wzmocnić poprzez zastosowanie dodatkowych belek stropowych. Z uwagi jednak na 

obowiązujące przepisy przeciwpożarowe oprócz wzmocnienia stropu należałoby zabezpieczyć strop 

od spodu i od góry okładziną z płyt przeciwpożarowych w celu uzyskania odporności ogniowej min. 

REI60. Inwestor podjął decyzję, że zamiast wzmacniać i obudowywać strop należy go przy okazji 

przebudowy i remontu budynku (I i II etap) wymienić na strop ceramiczny, który jednocześnie 

zapewni odpowiednią nośność jak i zabezpieczenie przeciwpożarowe. 

Zaprojektowano wykonanie nad parterem stropu Porotherm 23/62,5. W tym celu należy 

zdemontować ścianki działowe na piętrze, rozebrać stary drewniany strop ze ślepym pułapem, 

wykonać nowe bruzdy w ścianach dla osadzenia belek stropowych (belki osadzić na poduszce 

betonowej z betonu B16/20 - głębokość osadzenia belek w murach min. 15 cm). Zasad ułożenia belek 

stropowych i kierunek ich układania pokazano na rysunku. Przed ułożeniem belek należy wykonać 

zbrojenie belek (podciągów) nad wykonywanymi poszerzeniami otworów w ścianach parteru. Po 



ułożeniu belek i pustaków wylać warstwę nadbetonu. Uwaga: strop wykonywać zgodnie z 

technologią opisaną przez producenta stropu z zachowaniem stemplowania i stosowaniem żeber 

rozdzielczych. 

W trakcie wykonywania stropu przewidzieć należy wykonanie otworów pod przewody instalacyjne - 

wentylacyjne i kanalizacyjne. 

Po wykonaniu stropu należy odtworzyć rozebrane wcześniej ścianki działowe – ścianki należy 

wykonać zgodnie z projektem budowlanym – I etap w celu dostosowania pomieszczeń do pełnienia 

funkcji biblioteki. 

6. Opis prac wykończeniowych 

Po zakończeniu remontu i przebudowy pomieszczeń należy wykonać niezbędne obudowy z płyt 

kartonowo – gipsowych, odtworzyć posadzki, wykonać malowanie ścian farbami akrylowymi lub 

lateksowymi w jasnych kolorach. 

Parkiet w sali biesiadnej po cyklinowaniu malować lakierami chemoutwardzalnymi do parkietów. 


