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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 

1. Przedmiot i cel opracowania 

2. Podstawa opracowania 

3. Opis stanu istniejącego 

4. Opis stanu projektowego 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 
 

Nr rysunku Tytuł rysunku skala 

WIL-A01 Rzut parteru  1:50 

WIL-A02 Rzut poddasza 1:50 

WIL-A03 Rzut parteru – aranżacja i wyposażenie 1:50 

WIL-A04 Rzut poddasza – aranżacja i wyposażenie 1:50 

WIL-A05 Przekrój A - A  1:50 

WIL-A06 Elewacja południowo -wschodnia 1:50 

WIL-A07 Elewacja południowo - zachodnia 1:50 

WIL-A08 Elewacja północno - zachodnia 1:50 

WIL-A09 Zestawienie stolarki – parter bez skali 

WIL-A10 Zestawienie stolarki - poddasze bez skali 

Załączniki  

Z-1 Zestawienie mebli przedszkolnych 

Z-2 Specyfikacja techniczna windy 

Z-3 Ścianki systemowe WC 
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży architektonicznej zmiany 
sposobu użytkowania i przebudowy lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na 
utworzenie klubu dziecięcego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wilczy  
przy ul. Karola Miarki 27 w gminie Pilchowice na działkach nr 360/175. 372/176. 
Projekt zawiera rzuty poszczególnych kondygnacji wraz z aranżacją i wyposażeniem 
pomieszczeń, przekrój i elewacje budynku oraz zestawienie stolarki. 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

• projekt inwentaryzacyjny 
• umowa  nr IRG.30.2013 zawarta w dniu 10.06.2013 pomiędzy Gminą Pilchowice i  

Zakładem  projektowym  PION.  
• polskie normy i przepisy Prawa Budowlanego 
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie   

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

• wizje lokalne, badania  i pomiary inwentaryzacyjne na obiekcie. 
            przeprowadzone przez autora dokonane w czerwcu   2013. 

• projekt budowlany 
 

3. OPIS STANU PROJEKTOWEGO 
 
Budynek objęty niniejszym opracowaniem przeznaczony był dotychczas jako budynek 
mieszkalny dla nauczycieli. Niniejsze opracowanie zmienia sposób użytkowania 
budynku z przeznaczeniem na klub dziecięcy dla dzieci w wieku 1 – 3 lat. Projekt 
przewiduje zmianę sposobu użytkowania wszystkich pomieszczeń w budynku na 
parterze i poddaszu. W zakres zmian sposobu użytkowania nie wchodzą pomieszczenia 
piwnicy.  
Lokalizacja wejścia do budynku pozostaje bez zmian, projektuje się natomiast 
dodatkowe wejście związane z dźwigiem dla osób niepełnosprawnych ( w tym wypadku 
przeznaczonym dla dzieci w wózkach). Oba wejścia są ze sobą połączone przybudówką 
pełniącą funkcję przedsionka. Z poziomu terenu (-0,34m) wejście prowadzi na poziom 
+/-0,00m, z którego wchodzi się klatką schodową na poziom parteru (+1,36m) i poziom 
poddasza. Klatka schodowa obsługuje personel i ludzi sprawnych ruchowo. Drugim 
wejściem dostępnym z terenu na poziom parteru wchodzi się do holu, z którego 
dostępne są pomieszczenia: przyjmowania dzieci, szatni, pokój zabaw i wypoczynku, 
bezpośrednio przy wewnętrznym z lewej strony znajdują się pomieszczenia kuchni i 
zmywalni połączone z jadalnią dostępną bezpośrednio  
z pokoju zabaw. Z pomieszczenia bezpośredni dostęp posiadają pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne z drzwiami z przeszkleniem co także umożliwia personelowi 
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sprawowanie pełnej kontroli nad dziećmi. Pokój zabaw będzie funkcjonował  
w zależności od organizacji czasu dla dzieci: pory snu, posiłku i zabawy. Z tego względu 
pomieszczenie to zostało podzielone na strefy: wypoczynku, spożywania posiłków  
i zabawy. Strefy wypoczynku i spożywania posiłków funkcjonują czasowo, co  
w przypadku czasu poświęconego dzieciom na zabawę stwarza możliwość 
powiększenia powierzchni, poprzez złożenie leżaków i włożenie ich do schowka, jak 
również złożenie stołów bądź wykorzystanie ich do zajęć np. plastycznych. 
Pomieszczenie kuchenne pełni funkcję rozdawczą posiłków, które będą dostarczane  
z kuchni przedszkola w części przylegającej do budynku. Posiłki będą dostarczane  
w tzw. Termoportach, wnoszonych i ustawianych w wydzielonym miejscu przy wejściu 
do kuchni. Kuchnia będzie połączona ze zmywalnią naczyń poprzez szafę przelotową. 
Gotowe posiłki będą wydawane na salę jadalną przez okienko wydawcze bezpośrednio 
z kuchni. 
Pomieszczenia zlokalizowane na poddaszu dostępne są jedynie z klatki schodowej, 
zostały przeznaczone na pokoje administracyjne i socjalne dla personelu. Na poddaszu 
mieszczą się również pomieszczenia gospodarcze przeznaczone np. na 
przechowywanie pościeli i środków czystości. 
 

3.1. Charakterystyczne parametry 
 
Lp PARAMETR  
1. SZEROKOŚĆ 12,55m 
2. DŁUGOŚĆ 13,77m 
3. WYSOKOŚĆ 10,76m 
4. POWIERZCHNIA ZABUDOWY 172,82m² 
5.  KUBATURA 1350,00m³ 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH 
Lp POWIERZCHNIA – STAN PROJEKTOWY - PARTER m² 
0/01. ZMYWALNIA 3,48 
0/02. KORYTARZ 2,27 
0/03. ANEKS JADALNY / STREFA PRACY PRZY STOLIKACH 17,37 
0/04. KUCHNIA / CATERING 6,63 
0/05. SALA DLA DZIECI 1-3 LAT 47,38 
0/06. WC DLA DZIECI / POM. Z BRODZIKIEM I PRZEWIJAKIEM 7,95 
0/07 SZATNIA DLA DZIECI 10,27 
0/08 MIEJSCE PRZYJMOWANIA DZIECI 1,69 
0/09 KORYTARZ 8,34 
0/10 KLATKA SCHODOWA 11,73 
0/11 WIATROŁAP 3,63 
0/12 WIATROŁAP Z WINDĄ 7,36 
SUMA POWIERZCHNI 128,1 
Lp POWIERZCHNIA – STAN PROJEKTOWY - PIĘTRO m² 
1/01 STRYCH 16,00 
1/02 POKÓJ ADMINISTRACYJNY 17,23 
1/03 SZATNIA + JADALNIA DLA PERSONELU 17,59 
1/04 STRYCH 6,72 
1/05 KUCHNIA DLA PERSONELU 12,75 



P    projekty  
I     inwentaryzacje 
O   oceny techniczne 
N    nadzory 

     Zakład projektowania architektoniczno -budowlanego  
                                    P   I    O   N                         
      42-675 Ziemi ęcice     ul. Mikulczycka 57      tel. 032/2336892 
      NIP 645-158-12-03                              REGON     272134913 

 
1/06 STRYCH 6,26 
1/07 WC DLA PERSONELU 8,12 
1/08 KORYTARZ 10,82 
1/09 KLATKA SCHODOWA 12,03 
1/10 KORYTARZ 1,48 
1/11 POM. GOSPODARCZE/MAGAZYN RĘCZNIKÓW I POŚCIELI 8,96 
1/12 POM. NA ŚRODKI CZYSTOŚCI 2,63 
SUMA POWIERZCHNI 120,59 
CAŁKOWITA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 241,18 
 
 

3.2. Forma architektoniczna i funkcja budynku 
 
 
Całościowa forma architektoniczna obiektu w zakresie konstrukcji i charakteru ścian 
zewnętrznych, dachu nie ulega zmianie. Projektuje się dobudowę przedsionka od strony 
południowej, który swoją formą nawiązuje ściśle do charakteru istniejącego budynku.  
 
 

3.3. Personel 
 
Klub dziecięcy będzie czynny 5 godzin w ciągu dnia. Personel będzie złożony  
z najwyżej czterech osób na jednej zmianie. Pomieszczenie higieniczno – sanitarne, 
socjalne i biurowe dla personelu zaprojektowano na poddaszu. Pomieszczenia 
higieniczno – sanitarne na parterze przeznaczone dla dzieci. 
 

3.4. Rozwi ązania architektoniczno – budowle 
 

3.4.1. Posadzki 
 
W pomieszczeniach komunikacyjnych tj. korytarze i klatki schodowe posadzki wykonać 
z płytek ceramicznych o klasie 5  ścieralności i stopniu R9 - R11 antypoślizgiwości, w 
kolorze piaskowym. 
 
W pomieszczeniach pokojowych tj. sala dziecięca, administracja posadzki wykonać  
z paneli podłogowych z fakturą i kolorem naturalnego drewna (ciemny brąz) o klasie 
ścieralności nie mniejszej niż AC4 (W4 –równoznaczne oznaczenie zgodne z normą EN 
438), (za równoważne wykończenie przyjmuje się wykładzinę PVC). Posadzki muszą 
być łatwo zmywalne ze względu warunki określone w przepisach higieniczno 
sanitarnych. 
 
W pomieszczeniach gospodarczych posadzki wykonać z płytek ceramicznych  
o klasie 5 ścieralności i stopniu antypoślizgowości R9 - 11, w kolorze piaskowym.  
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KONDYGNACJA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI 
PARTER Higieniczno - sanitarne Płytki ceramiczne 
 pokoje Panele podłogowe / PVC 
 korytarze Płytki ceramiczne 
PIĘTRO / 
PODDASZE 

Higieniczno - sanitarne Płytki ceramiczne 

 Pokoje Panele podłogowe / PVC 
 Korytarze Płytki ceramiczne 
 

3.4.2. Ściany zewn ętrzne i wewn ętrzne 
 
Struktura ścian zewnętrznych zostaje nienaruszona w stosunku do stanu istniejącego. 
Ściany wewnętrzne wykonane w systemie gips-karton. 
Kolorystyka: 
Malować farbą emulsyjną w kolorze:  
pokój zabaw w kolorze jasno zielonym, 
korytarze: jasno niebieskim,  
klatka schodowa w kolorze białym,   
pomieszczenia biurowe: biały  
Przedsionek: biały 
 
Pomieszczenia sanitarne tj. WC, wyłożone do wysokości 2m płytkami ceramicznymi  
w kolorze piaskowym, pozostała część ściany od wysokości 2m do sufitu malować farbą 
emulsyjną w kolorze białym. 

3.4.3. Stropy 
 
Konstrukcja stropu zgodnie z wytycznymi branży konstrukcyjnej.  
Wykończenie stropów w zależności od pomieszczeń tj. w pkt. 3.4.1. 
Strop nad parterem i piwnicą zabezpieczyć pożarowo do REI60 poprzez zastosowanie 
systemu Promat lub równorzędnego. 

3.4.4. Dachy 
 
Konstrukcja dachu pozostawić bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. 
Zabezpieczyć pożarowo do RE15, poprzez zastosowanie systemu płyt gipsowo – 
kartonowych o właściwościach spełniających stawiane wymagania odporności 
pożarowej i do klasy NRO odpowiednimi preparatami chemicznymi. 
 

3.4.5. Stolarka okienna i drzwiowa 
 
Zgodnie z częścią rysunkową. WIL-A01, WIL-A02 i WIL-A08. 

3.4.6. Wyposa żenie  
 
Zgodnie z częścią rysunkową. WIL-A03, WIL-A04 i załącznika „zestawienie mebli 
przedszkolnych.Budynek wyposażyć również w podnośnik platformowy np. f-my 
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STRATEG. Platforma ma nie posiadać wydzielonej maszynowni, nie wymagać 
fundamentu, ma być wyposażona w rampę najazdową,  
z którą porusza się i która automatycznie rozkłada się na dolnym przystanku. Wykonać 
zgodnie z rysunkiem WIL-A01 i załącznikiem „Specyfikacja techniczna windy”. 
 

3.4.7. System odwodnienia dachów 
 
Pozostawia się w niezmienionym stanie istniejący system odwodnienia dachu. Dach 
projektowanego przedsionka wyposażyć w rynnę i rurę spustową w systemie zgodnym z 
istniejącym systemem odwodnienia dachu. 

3.4.8. Rozbiórki i wyburzenia 
 
Zgodnie z dokumentacją części konstrukcyjnej. 
 

4. CHARAKTERYSTYKA PO ŻAROWA 

4.1. Powierzchnia zabudowy 
 
Powierzchnia zabudowy 160 m². 

4.2. Odległo ść od obiektów s ąsiaduj ących 
 
Budynek styka się ścianą wschodnią z budynkiem szkoły. Wokół budynku na terenie 
działki nie ma żadnych budynków, z którymi mógłby graniczyć. Odległość od 
pozostałych budynków poza granicami działki na której znajduje się inwestycja wynosi 
20m. 

4.3. Kategoria zagro żenia ludzi, przewidywana liczba osób na ka żdej 
kondygnacji w poszczególnych pomieszczeniach 

 
Kategoria zagrożenia ludzi ZLII 
Przewidywalna liczba osób na parterze: dzieci 24, personel 4 
Przewidywalna liczba osób na poddaszu: 3 osoby przebywające doraźnie, w czasie 
krótszym niż 2godziny i 1 osoba przebywająca w czasie dłuższym niż 2 godziny. 

4.4. Zagro żenie wybuchem 
 
Nie występuje. 

4.5. Podział obiektu na strefy po żarowe 
 
Budynek objęty niniejszym opracowaniem stanowi jedną strefę pożarową  
oddzielną w stosunku do przyległego obiektu od którego wydzielony jest ścianami  
o klasie odporności ogniowej co najmniej REI120. Powierzchnia strefy wynosi 172,82m² 
z wydzieloną pożarowo klatką schodową.  
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4.6. Klasa odporno ści po żarowej budynku oraz klasa odporno ści ogniowej i 

stopie ń rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 
 
Budynek objęty niniejszym opracowaniem klasyfikuje się jako niski (N) w klasie ZLII 
zagrożenia ludzi i w klasie „C” odporności pożarowej, ze względu na funkcję 
pomieszczeń w piwnicy nie przeznaczonych na pobyt ludzi.  
Główna konstrukcja nośna R 60 
Konstrukcja dachu R 30 
Strop REI 60 
Ściana zewnętrzna EI 30 
Ściana wewnętrzna EI 15 
Przekrycie dachu RE 30 
Konstrukcja schodów R 60 
 
 

4.7. Warunki ewakuacji, o świetlenie awaryjne 
 
Drzwi będą otwierać się na zewnatrz pomieszczeń i budynku, dotyczy to również drzwi z 
klatki schodowej, które posiadać będą łączną szerokość 1,2m tak jak pozostałe drzwi na 
drogach ewakuacyjnych. Drzwi do piwnicy będą posiadały klasę odporności ogniowej co 
najmniej EI 30. W korytarzu zabrania się ustawiania bądź zabudowywania szaf. 
Wykończenie dróg  ewakuacyjnych i pomieszczeń wykonany będzie z materiałów 
trudno zapalnych.  
Klatka schodowa zostanie wydzielona pożarowo ścianami o odporności pożarowej 
REI60 z drzwiami EI 30.  
Wszystkie drzwi należy wyposażyć w samozamykacz.  
Drogi ewakuacyjne należy wyposażyć w instalację oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego. 
Konstrukcja drewniana dachu zostanie oddzielona od pomieszczeń poddasza, 
przegrodami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30. 
Budynek zostanie wyposażony, ze względu na projektowaną funkcję, w drugie wejście 
ewakuacyjne zlokalizowane w elewacji północnej w miejscu istniejącego okna. Wyjście 
to będzie służyło jako ewakuacja bezpośrednia dzieci z sali zabawa  
w przypadku zagrożenia budynku pożarem. 
Materiały użyte jako wykończenie podłóg, czyli np. wykładziny powinny posiadać 
właściwości co najmniej trudno zapalne. 

4.8. Dobór urz ądzeń przeciwpo żarowych w obiekcie 
 
Klatka schodowa, wyłączona jako odrębna strefa pożarowa zostanie wyposażona  
w samoczynne urządzenia oddymiające, drogi ewakuacyjne zostaną wyposażone  
w instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Ponieważ powierzchnia strefy nie 
przekracza 200m² nie stwierdza się konieczności wyposażenia w hydranty wewnętrzne, 
a kubatura nie przekracza 1000m³ nie stwierdza się potrzeby wyposażenia w 
przeciwpożarowy wyłącznik prądu.  
Budynek zostanie wyposażony w instalację piorunochronną.  
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W odległości do 75m od objętej niniejszym opracowaniem części budynku, 
zlokalizowany jest istniejący hydrant zewnętrzny, który spełnia wymagania dotyczące 
zewnętrznego gaszenia pożaru. 
 

4.9. Wyposa żenie w ga śnice 
 
Budynek należy wyposażyć w gaśnice proszkowe przeznaczone do gaszenia grup 
pożarów ABC, w ilości określonej wg wskaźnika 2kg środka w gaśnicy na 100m² 
powierzchni, przy zachowaniu długości dojścia poniżej 30m. Sprzęt należy umieścić  
w tych samych miejscach na każdej kondygnacji a miejsca lokalizacji należy oznakować 
tablicą bezpieczeństwa wg PN. 

4.10. Zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żaru 
 
Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnione jest z sieci 
hydrantowej. 

4.11. Drogi po żarowe 
 
Układ dróg pożarowych stanowią istniejące dwie drogi zlokalizowane wzdłuż budynku 
szkoły po stronie południowo zachodniej i północno wschodniej.  Wjazd i wyjazd na 
drogę pożarową znajdują się na przeciwległych granicach działki od strony zachodniej  
i wschodniej .Szerokość drogi pożarowej wynosi 4,0m.  
 
 

5. UWAGI KOŃCOWE 
 
Wszystkie rozwiązania techniczne przedstawione w niniejszym opracowaniu należy 
wykonać łącznie z projektami branżowymi, tj. instalacji wod-kan i wentylacji, instalacji 
elektrycznej i konstrukcji.  
 
 
 


