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INWENTARYZACJA BUDOWLANA

Obiekt:

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kpt. Więckowskiego w Kargowej
ul. Marchlewskiego 45
66-120 Kargowa

Właściciel:

Gmina Kargowa

Oznaczenie nieruchomości:

Księga Wieczysta KW 11397
Działka nr ewidencyjny 355 o powierzchni 2,8865 ha
Trwały zarząd:
- Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kpt. Więckowskiego
ckowskiego w Kargowej; udział: 1/1

Opracował:

mgr inż. Sławomir Białas
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1. Dane ogólne
1.1. Przedmiot opracowania
Opracowanie niniejsze wykonano na podstawie zlecenia Urzędu Gminy
w Kargowej.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków
Szkoły Podstawowej im. Kpt. Więckowskiego w Kargowej, zlokalizowanych przy ulicy
Marchlewskiego 45.
1.2. Cel opracowania
Inwentaryzację budowlaną zlecono do opracowania w związku z planowanymi
pracami modernizacyjnymi, rozbudową, nadbudową i przebudową przedmiotowego
obiektu.
1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje inwentaryzację budowlaną budynków Szkoły
Podstawowej w Kargowej składającą się z:
- opisu technicznego
- dokumentacji rysunkowej
UWAGA:
W zakresie przedmiotowej inwentaryzacji:
- nie wykonano odkrywek wszystkich fundamentów
- nie zbadano warunków gruntowo-wodnych i posadowienia obiektu
- nie określono szczegółowej budowy wszystkich przegród budowlanych
Dla potrzeb konkretnych inwestycji projektant (wykonawca) winien we własnym zakresie
dokonać szczegółowej analizy warunków posadowienia, gruntowo-wodnych, budowy
przegród budowlanych i innych, niezbędnych do prawidłowej realizacji założonego
przedsięwzięcia inwestycyjnego.
1.4. Ograniczenia
Treść opracowania nie może być opublikowana w części lub w całości
w jakimkolwiek dokumencie bez zgody autora oraz bez uzgodnienia z nim formy i treści
takiej publikacji.
1.5. Podstawa opracowania, źródła informacji
1.5.1. Zlecenie inwestora.
1.5.2. Dane ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej nieruchomości.
1.5.3. Wizja lokalna, inwentaryzacja obiektu przeprowadzona we wrześniu 2011 r.

2. Istniejący stan zagospodarowania
2.1. Położenie nieruchomości
Nieruchomość zabudowana budynkami Szkoły Podstawowej w Kargowej położona jest
przy ulicy Marchlewskiego 45.
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Nieruchomość obejmuje:
- działkę nr ewidencyjny 355, obręb 1 miasta Kargowa o powierzchni 2,8865 ha;
- budynek Szkoły Podstawowej
Układ komunikacji drogowej i dostęp do nieruchomości - dobry.
Działka ogrodzona, połączona komunikacyjnie z siecią dróg publicznych poprzez uzgodniony
zjazd.
Teren działki stosunkowo płaski o średniej rzędnej 57,00 m n.p.m.
2.2. Ustalenie przyłączy
W oparciu o wywiad terenowy oraz analizę opracowań kartograficznych ustalono, że
budynek posiada przyłącza:
- wodociągowe,
- kanalizacyjne,
- elektroenergetyczne,
- gazowe,
- telefoniczne,
2.3. Stan prawny nieruchomości
Właściciel nieruchomości: Gmina Kargowa
Nieruchomość zabudowana budynkami oświaty, nauki i kultury oraz sportowymi
posiada urządzoną księgę wieczystą
KW 11397
w
Sądzie Rejonowym
w Świebodzinie Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczvstych w Sulechowie.

3. Opis techniczny stanu istniejącego – inwentaryzacja.
3.1 Dane ogólne
Obiekt oświaty, nauki i kultury oraz sportowy, w części podpiwniczony,
o zróżnicowanej liczbie kondygnacji (1-4), wykonane w technologii tradycyjnej, ściany
zewnętrzne i wewnętrzne murowane, stropy z prefabrykowanych płyt żelbetowych
(kanałowych), w części wylewki oraz gęstożebrowe typu DZ-3, przekrycie: dachy jednoi dwuspadowe płaskie stropodachy wentylowane o konstrukcji wykonanej z płyt korytkowych
kryte papą, oraz w części obiektu z salą gimnastyczną dach kryty płytami PW-8 na ruszcie
stalowym i typowych wiązarach kratowych, stalowych. Posadowienie obiektu bezpośrednie na
ławach i stopach fundamentowych.
Zasadniczy układ konstrukcyjny budynków tworzą dachy oraz stropy oparte na ścianach
nośnych.
Zabudowa uporządkowana, regularna, zbudowana z prostokątów tworzących w planie literę „H”.
Charakterystyczne parametry techniczne przedmiotowej zabudowy:
- długość maksymalna:
- szerokość maksymalna:
- wysokość maksymalna:
- powierzchnia zabudowy:
- powierzchnia całkowita:
- powierzchnia użytkowa:
3

73,42 m
54,86 m
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- poziom „0,00”:
- kubatura brutto:

0,00=57,40 m n.p.m.
17457,45 m3

Obiekt wyposażony w instalacje:
- wodną
- kanalizacyjną
- elektryczną
- centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
- gazową
- telefoniczną
- wentylację mechaniczną
- odgromową
Przedmiotowy obiekt Szkoły Podstawowej w Kargowej można podzielić pod względem
czasu powstania, ukształtowania przestrzennego oraz zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnomateriałowych na sześć części:
1) segment „A” - łącznik
2) segment „B”
3) segment „C”
4) segment „D” – budynek sali gimnastycznej z zapleczem
5) segment „E”
6) budynek gospodarczy
Charakterystykę oraz parametry techniczne poszczególnych części obiektu przedstawiono w
dalszej części opracowania.
Opracował:
mgr inż. Sławomir Białas
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1.0

Charakterystyka ogólna.

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej,
ściany zewnętrzne nośne murowane, strop z prefabrykowanych płyt żelbetowych, stropodach
płaski, wentylowany, jednospadowy o kącie nachylenia 3°, kryty papą. Główny układ
konstrukcyjny tworzy stropodach wentylowany oraz strop wsparty na zewnętrznych ścianach
nośnych, a ponadto podciągi, nadproża oraz ławy fundamentowe. Bryła budynku regularna,
zbudowana na planie dwóch połączonych ze sobą prostokątów.
2.0

Zestawienie powierzchni pomieszczeń stanu istniejącego.
Parter:
1.1 komunikacja
1.2 wiatrołap
1.3 portiernia
1.4 wiatrołap
1.5 wiatrołap
1.6 portiernia
1.7 wc
1.8 magazynek

3.0

250,03 m2
2,36 m2
8,91 m2
5,11 m2
2,36 m2
5,62 m2
2,49 m2
9,66 m2
Razem: 286,54 m2

Charakterystyczne parametry techniczne.
Długość max. segmentu
Szerokość max. segmentu
Wysokość max. segmentu
Wysokość pomieszczeń przyziemia
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia całkowita
Powierzchnia użytkowa
Poziom „0”:
Kubatura brutto

48,86 m
9,06 m
4,64 m
~3,20 m
328,31 m2
328,31 m2
286,54 m2
57,40 m n.p.m.
1457,02 m3

4.0 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe.
a) Fundamenty
Ławy fundamentowe betonowe zbrojone.
b) Ściany fundamentowe
Betonowe.
c) Ściany nadziemia
- Filarki międzyokienne zbudowane z (układ warstw od zewnątrz):
• tynk 2 cm
• cegła kratówka 12 cm
• styropian 3 cm
• cegła kratówka 25 cm
2
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• tynk 1,5 cm
Podokienniki (układ warstw od zewnątrz):
• tynk 2 cm
• gazobeton odmiany „600” 12 cm
• styropian 3 cm
• cegła kratówka 6,5 cm
• tynk 1,5 cm
Ściany szczytowe - z dyli gazobetonowych zbrojonych oraz z bloczków
gazobetonowych odmiany „600”
Ściany przedsionka przy wejściu głównym - z gazobetonu odmiany „600” grubości
37 cm

d) Stropy
Prefabrykowane, kanałowe, w części wylewki.
e) Stropodach wentylowany w następującym układzie warstw:
• płyty korytkowe 10 cm
• pustka powietrzna 26-60 cm / murki ażurowe z cegły dziurawki
• wełna mineralna 10 cm
• 1x papa - paroizolacja
• strop kanałowy 24 cm
• tynk cementowo – wapienny 1,5 cm
f) Schody zewnętrzne
Betonowe, wylewane na gruzie.
g) Nadproża okienne i drzwiowe
Prefabrykowane, żelbetowe, typowe.
h) Podciągi – żelbetowe.
i) Daszki nad wejściami – żelbetowe, wylewane.
j) Podłogi i posadzki – wg dokumentacji rysunkowej.
k) Tynki wewnętrzne – cementowo-wapienne.
l) Tynki zewnętrzne – cementowo-wapienne w kolorze szarym, cyklinowane,
średnioziarniste.
m) Cokół – lastriko płukane.
n) Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie – blacha stalowa ocynkowana w kolorze
naturalnym.
o) Stolarka okienna i drzwiowa.
PCV oraz drewniana w kolorze białym, brązowym.
Metalowa w kolorze brązowym.
p) Kominy ponad dachem - tynkowane.
q) Czapy kominowe - betonowe.
Opracował:
mgr inż. Sławomir Białas
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1.0

Charakterystyka ogólna.

Budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej,
ściany zewnętrzne nośne murowane, wewnętrzne nośne z płyt kanałowych oraz częściowo
murowane i betonowe, stropy z prefabrykowanych płyt żelbetowych, stropodach płaski,
wentylowany, jednospadowy o kącie nachylenia 3°, kryty papą. Główny układ konstrukcyjny
budynku tworzy stropodach wentylowany oraz strop wsparty na zewnętrznych i wewnętrznych
ścianach nośnych, a ponadto podciągi, nadproża oraz ławy fundamentowe. Bryła budynku
regularna, zbudowana na planie prostokąta.
2.0

Zestawienie powierzchni pomieszczeń stanu istniejącego.
Piwnica:
0.1 pomieszczenie gospodarcze
0.2 komunikacja
0.3 pomieszczenie gospodarcze
0.4 komunikacja
0.5 pomieszczenie gospodarcze
0.6 pokój konserwatora
0.7 archiwum
0.8 pomieszczenie gospodarcze
0.9 komunikacja
0.10 pomieszczenie gospodarcze
0.11 zaplecze sali lekcyjnej
0.12 sala lekcyjna
0.13 komunikacja
0.14 sala lekcyjna
0.15 pomieszczenie gospodarcze

50,08 m2
46,87 m2
2,67 m2
15,60 m2
1,52 (6,90) m2
16,39 m2
16,36 m2
16,36 m2
15,48 m2
1,58 (6,85) m2
16,88 m2
49,85 m2
28,30 m2
50,11 m2
50,17 m2
Razem: 378,22 (388,87) m2
Uwaga: W nawiasach podano powierzchnię pomieszczeń mierzoną po obrysie podłogi.

Parter:
1.1 sala lekcyjna
1.2 komunikacja + rekreacja + klatka schodowa
1.3 wc chłopców
1.4 umywalnia chłopców
1.5 pomieszczenie gospodarcze
1.6 wc personelu
1.7 umywalnia dziewcząt
1.8 wc dziewcząt
1.9 gabinet pielęgniarki / lekarski
1.10 sala lekcyjna
1.11 sala lekcyjna
1.12 sala lekcyjna

2

51,05 m2
148,78 m2
7,54 m2
6,34 m2
1,62 m2
1,91 m2
5,76 m2
7,21 m2
14,94 m2
50,23 m2
50,11 m2
50,34 m2
Razem: 395,83 m2

INWENTARYZACJA BUDOWLANA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Kpt. WIĘCKOWSKIEGO W KARGOWEJ,
GMINA KARGOWA, dz. nr 355
- SEGMENT „B”

1. piętro:
2.1 pokój nauczycielski
2.2 komunikacja + rekreacja + klatka schodowa
2.3 wc chłopców
2.4 umywalnia chłopców
2.5 pralnia
2.6 wc personelu
2.7 umywalnia dziewcząt
2.8 wc dziewcząt
2.9 zaplecze sali lekcyjnej
2.10 sala lekcyjna
2.11 sala lekcyjna
2.12 sala lekcyjna
2.13 gabinet logopedy
2. piętro:
3.1 sala lekcyjna
3.2 komunikacja + rekreacja + klatka schodowa
3.3 wc chłopców
3.4 umywalnia chłopców
3.5 pomieszczenie gospodarcze
3.6 wc personelu
3.7 umywalnia dziewcząt
3.8 wc dziewcząt
3.9 komunikacja + rekreacja + klatka schodowa
3.10 pomieszczenie gospodarcze / biuro
3.11 sala lekcyjna
3.12 sala lekcyjna
3.13 sala lekcyjna

3.0

34,53 m2
148,30 m2
7,41 m2
5,96 m2
1,71 m2
1,89 m2
5,49 m2
7,12 m2
14,44 m2
50,95 m2
50,72 m2
50,75 m2
15,63 m2
Razem: 394,90 m2
50,70 m2
67,14 m2
7,38 m2
6,06 m2
1,79 m2
1,92 m2
5,62 m2
6,93 m2
83,99 m2
15,11 m2
49,76 m2
49,88 m2
50,16 m2
Razem: 396,44 m2

Charakterystyczne parametry techniczne.
Długość max. segmentu
Szerokość max. segmentu
Wysokość max. segmentu
Wysokość pomieszczeń piwnicy
Wysokość pomieszczeń kondygnacji nadziemnych
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia całkowita
Powierzchnia użytkowa
Poziom parteru:
Kubatura brutto

3

36,56 m
12,56 m
12,48 m
~2,50 m
~3,20 m
459,19 m2
1835,78 m2
1565,39 m2
+0,90=58,30 m n.p.m.
5647,05 m3
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4.0 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe.
a) Fundamenty
Ławy fundamentowe betonowe zbrojone.
b) Ściany fundamentowe
Betonowe.
c) Ściany zewnętrzne piwnic
Betonowe, wylewane, ocieplone styropianem i ścianką dociskową z cegły.
d) Ściany wewnętrzne piwnic
Z płyt kanałowych, częściowo murowane, częściowo betonowe.
e) Ściany nadziemia
- Filarki międzyokienne zbudowane z (układ warstw od zewnątrz):
• tynk 2 cm
• cegła kratówka 12 cm
• styropian 3 cm
• cegła kratówka 25 cm
• tynk 1,5 cm
- Podokienniki (układ warstw od zewnątrz):
• tynk 2 cm
• gazobeton odmiany „600” 12 cm
• styropian 3 cm
• cegła kratówka 6,5 cm
• tynk 1,5 cm
- Ściany szczytowe - z dyli gazobetonowych zbrojonych oraz z bloczków
gazobetonowych odmiany „600”
- Ściany wewnętrzne nośne - z płyt kanałowych „szkolnych”, murowane
i częściowo betonowe
f) Stropy
Prefabrykowane, kanałowe, w części wylewki.
g) Stropodach wentylowany w następującym układzie warstw:
• płyty korytkowe 10 cm
• pustka powietrzna 18-50 cm / murki ażurowe z cegły dziurawki
• wełna mineralna 10 cm
• 1x papa - paroizolacja
• strop kanałowy 24 cm
• tynk cementowo – wapienny 1,5 cm
h) Schody zewnętrzne
Betonowe, wylewane na gruzie.
i) Schody wewnętrzne
Żelbetowe prefabrykowane oraz wylewane.
j) Podciągi – żelbetowe.
k) Nadproża okienne i drzwiowe
Prefabrykowane, żelbetowe, typowe.
4
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l) Przewody wentylacyjne w otworach płyt kanałowych oraz z pustaków ceramicznych
obudowanych cegłą.
m) Daszki nad wejściami – żelbetowe, wylewane.
n) Podłogi i posadzki – wg dokumentacji rysunkowej.
o) Balustrady schodów – typowe.
p) Tynki wewnętrzne – cementowo-wapienne.
q) Tynki zewnętrzne – cementowo-wapienne w kolorze szarym, cyklinowane,
średnioziarniste.
r) Cokół – lastriko płukane.
s) Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie – blacha stalowa ocynkowana w kolorze
naturalnym.
t) Stolarka okienna i drzwiowa.
PCV oraz drewniana w kolorze białym, brązowym.
Metalowa w kolorze brązowym.
u) Kominy ponad dachem - tynkowane.
v) Czapy kominowe - betonowe.
Opracował:
mgr inż. Sławomir Białas
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ
lp

nr
pomieszcze
nia

nazw a pomieszczenia

1

2.1

2

pow ierzchnia

rodzaj posadzki

pokój nauczycielski

34,53

linoleum

2.2

komunik.+rekre.+kl. schod.

148,30

lastriko

3

2.3

wc chłopców

7,41

lastriko

4

2.4

umywalnia chłopców

5,96

lastriko

5

2.5

pralnia

1,71

lastriko

6

2.6

wc personelu

1,89

lastriko

7

2.7

umywalnia dziwcząt

5,49

lastriko

8

2.8

wc dziewcząt

7,12

lastriko

1. piętro

9

2.9

zaplecze sali lekcyjnej

14,44

linoleum

10

2.10

sala lekcyjna

50,95

linoleum

11

2.11

sala lekcyjna

50,72

linoleum

12

2.12

sala lekcyjna

50,75

linoleum

13

2.13

gabinet logopedy

15,63

wykładzina dywanowa

razem piętro

394,90
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
CZĘŚĆ OPISOWA
1.
2.
3.
4.

str. 2 - 4

Charakterystyka ogólna.
Zestawienie powierzchni pomieszczeń stanu istniejącego.
Charakterystyczne parametry techniczne.
Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

str. 5 - 10

I/1) Rzut parteru
I/2) Rzut piętra
I/3) Rzut dachu
I/4) Przekrój A-A
I/5) Elewacja wschodnia (E) i północna (N)
I/6) Elewacja zachodnia (W) i południowa (S)

1

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
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1.0

Charakterystyka ogólna.

Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej,
ściany zewnętrzne nośne murowane, wewnętrzne nośne z płyt kanałowych oraz częściowo
murowane i betonowe, stropy z prefabrykowanych płyt żelbetowych, stropodach płaski,
wentylowany, jednospadowy o kącie nachylenia 3°, kryty papą. Główny układ konstrukcyjny
budynku tworzy stropodach wentylowany oraz strop wsparty na zewnętrznych i wewnętrznych
ścianach nośnych, a ponadto podciągi, nadproża oraz ławy fundamentowe. Bryła budynku
regularna, zbudowana na planie prostokąta.
2.0

Zestawienie powierzchni pomieszczeń stanu istniejącego.
Parter:
1.1 sala lekcyjna
1.2 komunikacja
1.3 komunikacja
1.4 pomieszczenie gospodarcze
1.5 gabinet terapeutyczny
1.6 sala lekcyjna
1.7 sala lekcyjna
1.8 umywalnia chłopców
1.9 wc chłopców
1.10 wc personelu
1.11 wc dziewcząt
1.12 umywalnia dziewcząt
1.13 sala lekcyjna

50,36 m2
135,91 m2
8,98 m2
2,08 (5,64) m2
16,19 m2
50,58 m2
50,76 m2
5,87 m2
7,67 m2
3,09 m2
7,33 m2
5,55 m2
49,88 m2
Razem: 394,25 (397,81) m2
Uwaga: W nawiasach podano powierzchnię pomieszczeń mierzoną po obrysie podłogi.

1. piętro:
2.1 sala lekcyjna
2.2 komunikacja
2.3 klatka schodowa
2.4 pokój nauczycielski
2.5 sala lekcyjna
2.6 sala lekcyjna
2.7 umywalnia chłopców
2.8 wc chłopców
2.9 wc personelu
2.10 wc dziewcząt
2.11 umywalnia dziewcząt
2.12 sala lekcyjna

50,57 m2
136,86 m2
15,76 m2
15,77 m2
50,42 m2
50,17 m2
6,06 m2
7,50 m2
3,22 m2
7,29 m2
5,58 m2
49,59 m2
Razem: 398,79 m2

2
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3.0

Charakterystyczne parametry techniczne.
Długość max. segmentu
Szerokość max. segmentu
Wysokość max. segmentu
Wysokość pomieszczeń kondygnacji nadziemnych
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia całkowita
Powierzchnia użytkowa
Poziom „0”:
Kubatura brutto

24,56 m
18,56 m
8,13 m
~3,20 m
455,83 m2
911,66 m2
793,04 m2
57,40 m n.p.m.
3575,94 m3

4.0 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe.
a) Fundamenty
Ławy fundamentowe betonowe zbrojone.
b) Ściany fundamentowe
Betonowe.
c) Ściany nadziemia
- Filarki międzyokienne zbudowane z (układ warstw od zewnątrz):
• tynk 2 cm
• cegła kratówka 12 cm
• styropian 3 cm
• cegła kratówka 25 cm
• tynk 1,5 cm
- Podokienniki (układ warstw od zewnątrz):
• tynk 2 cm
• gazobeton odmiany „600” 12 cm
• styropian 3 cm
• cegła kratówka 6,5 cm
• tynk 1,5 cm
- Ściany szczytowe - z dyli gazobetonowych zbrojonych oraz z bloczków
gazobetonowych odmiany „600”
- Ściany wewnętrzne nośne - z płyt kanałowych „szkolnych”, murowane
i częściowo betonowe
d) Stropy
Prefabrykowane, kanałowe, w części wylewki.
e) Stropodach wentylowany w następującym układzie warstw:
• płyty korytkowe 10 cm
• pustka powietrzna 18-65 cm / murki ażurowe z cegły dziurawki
• wełna mineralna 7 cm
• 1x papa - paroizolacja
• strop kanałowy 24 cm
• tynk cementowo – wapienny 1,5 cm
3
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f) Schody zewnętrzne
Betonowe, wylewane na gruzie.
g) Schody wewnętrzne
Żelbetowe prefabrykowane oraz wylewane.
h) Podciągi – żelbetowe.
i) Nadproża okienne i drzwiowe
Prefabrykowane, żelbetowe, typowe.
j) Przewody wentylacyjne w otworach płyt kanałowych oraz z pustaków ceramicznych
obudowanych cegłą.
k) Daszki nad wejściami – żelbetowe, wylewane.
l) Podłogi i posadzki – wg dokumentacji rysunkowej.
m) Balustrady schodów – typowe.
n) Tynki wewnętrzne – cementowo-wapienne.
o) Tynki zewnętrzne – cementowo-wapienne w kolorze szarym, cyklinowane,
średnioziarniste.
p) Cokół – lastriko płukane.
q) Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie – blacha stalowa ocynkowana w kolorze
naturalnym.
r) Stolarka okienna i drzwiowa.
PCV oraz drewniana w kolorze białym, brązowym.
Metalowa w kolorze brązowym.
s) Kominy ponad dachem - tynkowane.
t) Czapy kominowe - betonowe.
Opracował:
mgr inż. Sławomir Białas
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ
lp

nr
pomieszcze
nia

nazw a pomieszczenia

1

1.1

2

pow ierzchnia

rodzaj posadzki

sala lekcyjna

50,36

linoleum

1.2

komunikacja

135,91

lastriko

3

1.3

klatka schodowa

8,98

lastriko

4

1.4

pom. gospodarcze

2,08 (5,64)

lastriko

5

1.5

gabinet terapeutyczny

16,19

linoleum

6

1.6

sala lekcyjna

50,58

linoleum

7

1.7

sala lekcyjna

50,76

linoleum

8

1.8

umywalnia chłopców

5,87

terakota

9

1.9

WC chłopców

7,67

terakota

10

1.10

WC personelu

3,09

terakota

11

1.11

WC dziewcząt

7,33

terakota

12

1.12

umywalnia dziewcząt

5,55

terakota

13

1.13

sala lekcyjna

49,88

linoleum

parter

394,25 (397,81)
razem parter
Uwaga: W nawiasach podano powierzchnię pomieszczeń mierzoną po
obrysie podłogi.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ
lp

nr
pomieszcze
nia

nazw a pomieszczenia

1

2.1

2

pow ierzchnia

rodzaj posadzki

sala lekcyjna

50,57

linoleum

2.2

komunikacja

136,86

lastriko

3

2.3

klatka schodowa

15,76

lastriko

4

2.4

pokój nauczycielski

15,77

linoleum

5

2.5

sala lekcyjna

50,42

linoleum

6

2.6

sala lekcyjna

50,17

linoleum

7

2.7

umywalnia chłopców

6,06

terakota

8

2.8

WC chłopców

7,50

terakota

piętro

9

2.9

WC personelu

3,22

terakota

10

2.10

WC dziewcząt

7,29

terakota

11

2.11

umywalnia dziewcząt

5,58

terakota

12

2.12

sala lekcyjna

49,59

linoleum

razem piętro

398,79

SEGMENT „D”
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
CZĘŚĆ OPISOWA
1.
2.
3.
4.

str. 2 - 4

Charakterystyka ogólna.
Zestawienie powierzchni pomieszczeń stanu istniejącego.
Charakterystyczne parametry techniczne.
Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

str. 5 - 10

I/1) Rzut parteru
I/2) Rzut na poziomie okien doświetlających
I/3) Rzut dachu
I/4) Przekrój A-A
I/5) Elewacja wschodnia (E) i południowa (S)
I/6) Elewacja zachodnia (W) i północna (N)

1

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
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1.0

Charakterystyka ogólna.

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej,
ściany zewnętrzne nośne murowane, wewnętrzne nośne częściowo murowane i betonowe,
strop z prefabrykowanych płyt żelbetowych, stropodach płaski, wentylowany, jednospadowy o
kącie nachylenia 3° kryty papą, oraz nad salą gimnastyczną dach jednospadowy o kącie
nachylenia 6°, kryty płytami korytkowymi układanymi na typowych wiązarach kratowych,
stalowych. Główny układ konstrukcyjny budynku tworzy stropodach wentylowany oraz strop
wsparty na zewnętrznych i wewnętrznych ścianach nośnych, a ponadto konstrukcja stalowa
dachu sali gimnastycznej przekryta płytami korytkowymi, jak również podciągi, nadproża oraz
ławy fundamentowe. Posadowienie budynku bezpośrednie na ławach i stopach
fundamentowych. Bryła budynku regularna, zbudowana na planie prostokąta.
2.0

Zestawienie powierzchni pomieszczeń stanu istniejącego.
Parter:
1.1 sala gimnastyczna
1.2 komunikacja
1.3 pokój nauczycielski
1.4 przedsionek
1.5 rozbieralnia
1.6 natryskownia
1.7 wc
1.8 przedsionek
1.9 wc
1.10 pomieszczenie gospodarcze
1.11 rozbieralnia
1.12 magazynek
1.13 sala ćwiczeń

3.0

274,21 m2
56,88 m2
14,81 m2
3,08 m2
16,72 m2
10,66 m2
1,71 m2
3,27 m2
1,45 m2
11,08 m2
16,16 m2
16,53 m2
32,69 m2
Razem: 459,25 m2

Charakterystyczne parametry techniczne.
Długość max. segmentu
Szerokość max. segmentu
Wysokość max. segmentu
Wysokość pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej
Wysokość pomieszczenia sali gimnastycznej
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia całkowita
Powierzchnia użytkowa
Poziom „0”:
Kubatura brutto

2

24,50 m
21,35 m
8,55 m
~3,20 m
6,70-7,90 m
520,11 m2
520,11 m2
459,25 m2
57,40 m n.p.m.
3373,94 m3
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4.0 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe.
a) Fundamenty
Ławy i stopy fundamentowe betonowe zbrojone.
b) Ściany fundamentowe
Betonowe.
c) Ściany nadziemia
- Filarki międzyokienne zbudowane z (układ warstw od zewnątrz):
• tynk 2 cm
• cegła kratówka 12 cm
• styropian 3 cm
• cegła kratówka 25 cm
• tynk 1,5 cm
- Podokienniki (układ warstw od zewnątrz):
• tynk 2 cm
• gazobeton odmiany „600” 12 cm
• styropian 3 cm
• cegła kratówka 6,5 cm
• tynk 1,5 cm
- Ściany szczytowe - z dyli gazobetonowych zbrojonych oraz z bloczków
gazobetonowych odmiany „600”
- Ściany okienne sali gimnastycznej – słupy prefabrykowane, żelbetowe, ocieplone
styropianem 2 cm i siporeksem 12 cm
- Ściany wewnętrzne nośne - murowane i częściowo betonowe
d) Strop nad zapleczem sali gimnastycznej
Prefabrykowane, kanałowe, w części wylewki.
e) Stropodach nad salą gimnastyczną w następującym układzie warstw:
• papa
• płyty korytkowe 10 cm
• kratownice stalowe
f) Stropodach wentylowany nad zapleczem sali gimnastycznej w następującym układzie
warstw:
• papa
• płyty korytkowe 10 cm
• pustka powietrzna 25-70 cm / murki ażurowe z cegły dziurawki
• wełna mineralna 10 cm
• 1x papa - paroizolacja
• strop kanałowy 24 cm
• tynk cementowo – wapienny 1,5 cm
g) Schody zewnętrzne
Betonowe, wylewane na gruzie.
h) Podciągi – żelbetowe.

3
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i) Nadproża okienne i drzwiowe
Prefabrykowane, żelbetowe, typowe.
j) Przewody wentylacyjne z pustaków ceramicznych obudowanych cegłą.
k) Daszki nad wejściami – żelbetowe, wylewane.
l) Podłogi i posadzki – wg dokumentacji rysunkowej.
m) Tynki wewnętrzne – cementowo-wapienne.
n) Tynki zewnętrzne – cementowo-wapienne w kolorze szarym, cyklinowane,
średnioziarniste.
o) Cokół – lastriko płukane.
p) Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie – blacha stalowa ocynkowana w kolorze
naturalnym.
q) Stolarka okienna i drzwiowa.
PCV oraz drewniana w kolorze białym, brązowym.
Metalowa w kolorze brązowym.
r) Kominy ponad dachem - tynkowane.
s) Czapy kominowe - betonowe.
Opracował:
mgr inż. Sławomir Białas

4
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
CZĘŚĆ OPISOWA
1.
2.
3.
4.

str. 2 - 5

Charakterystyka ogólna.
Zestawienie powierzchni pomieszczeń stanu istniejącego.
Charakterystyczne parametry techniczne.
Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

str. 6 - 13

I/1) Rzut piwnicy
I/2) Rzut parteru
I/3) Rzut piętra
I/4) Rzut dachu
I/5) Przekrój A-A
I/6) Elewacja północna (N) i południowa (S)
I/7) Elewacja zachodnia (W)
I/8) Elewacja wschodnia (E)

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
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1.0

Charakterystyka ogólna.

Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany
zewnętrzne nośne murowane, wewnętrzne nośne z płyt kanałowych oraz częściowo murowane
i betonowe, stropy z prefabrykowanych płyt żelbetowych, stropodach płaski, wentylowany,
jednospadowy o kącie nachylenia 3°, kryty papą. Główny układ konstrukcyjny budynku tworzy
stropodach wentylowany oraz strop wsparty na zewnętrznych i wewnętrznych ścianach
nośnych, a ponadto podciągi, nadproża oraz ławy fundamentowe. Bryła budynku regularna,
zbudowana na planie prostokąta.
2.0

Zestawienie powierzchni pomieszczeń stanu istniejącego.
Piwnica:
0.1 pomieszczenie gospodarcze
0.2 komunikacja
0.3 komunikacja
0.4 pomieszczenie gospodarcze
0.5 pomieszczenie gospodarcze
0.6 wc
0.7 komunikacja
0.8 pomieszczenie gospodarcze
0.9 kotłownia
0.10 pomieszczenie gospodarcze
0.11 pomieszczenie gospodarcze
0.12 pomieszczenie techniczne
0.13 pomieszczenie gospodarcze
0.14 komunikacja
0.15 pomieszczenie gospodarcze
0.16 pomieszczenie techniczne
0.17 pomieszczenie gospodarcze
0.18 wc
0.19 natrysk
0.20 pomieszczenie gospodarcze
0.21 wentylatornia
0.22 pomieszczenie gospodarcze
0.23 pomieszczenie gospodarcze
0.24 umywalnia
0.25 dźwig towarowy

8,16 m2
9,21 m2
6,95 m2
1,60 (6,76) m2
4,64 (9,38) m2
2,46 m2
2,77 m2
33,06 m2
32,89 m2
8,52 m2
57,35 m2
15,32 m2
3,45 (8,33) m2
9,62 m2
3,13 m2
8,10 m2
10,38 m2
2,54 m2
1,83 m2
32,72 m2
31,39 m2
5,85 m2
5,21 m2
1,35 m2
0,90 m2
Razem: 299,40 (314,18) m2
Uwaga: W nawiasach podano powierzchnię pomieszczeń mierzoną po obrysie podłogi.

Parter:
1.1 magazyn żywności
1.2 dźwig towarowy
1.3 komunikacja

7,96 m2
0,90 m2
23,38 m2
2
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15,99 m2
4,35 m2
4,79 m2
5,26 m2
48,71 m2
105,87 m2
15,30 m2
15,94 m2
15,39 m2
8,34 m2
1,44 m2
2,95 m2
2,74 m2
13,96 m2
8,57 m2
1,41 m2
2,69 m2
6,26 m2
10,85 m2
Razem: 323,05 m2

1.4 klatka schodowa
1.5 pomieszczenie gospodarcze
1.6 spiżarnia podręczna
1.7 pomieszczenie gospodarcze
1.8 kuchnia
1.9 jadalnia
1.10 sklepik
1.11 klatka schodowa
1.12 komunikacja
1.13 schowek
1.14 umywalnia chłopców
1.15 wc chłopców
1.16 wc dziewcząt
1.17 zmywalnia
1.18 pokój personelu
1.19 schowek
1.20 wc personelu
1.21 biuro
1.22 obieralnia-oczyszczalnia

1. piętro:
2.1 klatka schodowa
2.2 biuro
2.3 wc
2.4 komunikacja
2.5 biblioteka
2.6 biblioteka
2.7 pokój dyrektora
2.8 sekretariat
2.9 klatka schodowa
2.10 komunikacja
2.11 umywalnia
2.12 wc
2.13 umywalnia
2.14 wc
2.15 wc
2.16 biuro
2.17 biuro
2.18 biuro
2.19 świetlica
2.20 świetlica
2.21 pomieszczenie gospodarcze

15,90 m2
7,78 m2
1,33 m2
5,12 m2
49,86 m2
32,97 m2
16,24 m2
15,25 m2
16,05 m2
47,68 m2
2,67 m2
4,65 m2
1,22 m2
3,34 m2
2,61 m2
16,64 m2
8,04 m2
7,21 m2
15,91 m2
38,29 m2
2,80 m2
3
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7,85 m2
Razem: 319,41 m2

2.22 świetlica

3.0

Charakterystyczne parametry techniczne.
Długość max. segmentu
Szerokość max. segmentu
Wysokość max. segmentu
Wysokość pomieszczeń piwnicy
Wysokość pomieszczeń kondygnacji nadziemnych
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia całkowita
Powierzchnia użytkowa
Poziom parteru:
Kubatura brutto

30,56 m
12,56 m
8,97 m
2,48-3,75 m
~3,20 m
383,83 m2
1150,63 m2
941,86 m2
+0,90=58,30 m n.p.m.
3372,36 m3

4.0 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe.
a) Fundamenty
Ławy fundamentowe betonowe zbrojone.
b) Ściany fundamentowe
Betonowe.
c) Ściany zewnętrzne piwnic
Betonowe, wylewane, ocieplone styropianem i ścianką dociskową z cegły.
d) Ściany wewnętrzne piwnic
Z płyt kanałowych, częściowo murowane, częściowo betonowe.
e) Ściany nadziemia
- Filarki międzyokienne zbudowane z (układ warstw od zewnątrz):
• tynk 2 cm
• cegła kratówka 12 cm
• styropian 3 cm
• cegła kratówka 25 cm
• tynk 1,5 cm
- Podokienniki (układ warstw od zewnątrz):
• tynk 2 cm
• gazobeton odmiany „600” 12 cm
• styropian 3 cm
• cegła kratówka 6,5 cm
• tynk 1,5 cm
- Ściany szczytowe - z dyli gazobetonowych zbrojonych oraz z bloczków
gazobetonowych odmiany „600”
- Ściany wewnętrzne nośne - z płyt kanałowych „szkolnych”, murowane
i częściowo betonowe
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f) Stropy
Prefabrykowane, kanałowe, w części wylewki oraz gęsto żebrowe DZ-3.
g) Stropodach wentylowany w następującym układzie warstw:
• płyty korytkowe 10 cm
• pustka powietrzna 25-57 cm / murki ażurowe z cegły dziurawki
• wełna mineralna 10 cm
• 1x papa - paroizolacja
• strop kanałowy 24 cm
• tynk cementowo – wapienny 1,5 cm
h) Schody zewnętrzne
Betonowe, wylewane na gruzie.
i) Schody wewnętrzne
Żelbetowe prefabrykowane oraz wylewane.
j) Podciągi – żelbetowe.
k) Nadproża okienne i drzwiowe
Prefabrykowane, żelbetowe, typowe.
l) Przewody wentylacyjne w otworach płyt kanałowych oraz z pustaków ceramicznych
obudowanych cegłą.
m) Daszki nad wejściami – żelbetowe, wylewane.
n) Podłogi i posadzki – wg dokumentacji rysunkowej.
o) Balustrady schodów – typowe.
p) Tynki wewnętrzne – cementowo-wapienne.
q) Tynki zewnętrzne – cementowo-wapienne w kolorze szarym, cyklinowane,
średnioziarniste.
r) Cokół – lastriko płukane.
s) Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie – blacha stalowa ocynkowana w kolorze
naturalnym.
t) Stolarka okienna i drzwiowa.
PCV oraz drewniana w kolorze białym, brązowym.
Metalowa w kolorze brązowym.
u) Kominy ponad dachem - tynkowane.
v) Czapy kominowe - betonowe.
Opracował:
mgr inż. Sławomir Białas
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
CZĘŚĆ OPISOWA
1.
2.
3.
4.

str. 2

Charakterystyka ogólna.
Zestawienie powierzchni pomieszczeń stanu istniejącego.
Charakterystyczne parametry techniczne.
Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

str. 3 - 6

I/1) Rzut przyziemia
I/2) Rzut dachu
I/3) Przekrój A-A
I/4) Elewacje

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
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1.0

Charakterystyka ogólna.

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, dobudowany do wschodniej ściany
segmentu „E”. Budynek o konstrukcji drewnianej, szkieletowej, utworzonej przez słupy i rygle,
element obudowy ścian stanowią deski, dach jednospadowy o kącie nachylenia 10°, kryty
blachą trapezową. Główny układ konstrukcyjny budynku tworzy drewniana konstrukcja
szkieletowa. Bryła budynku regularna, zbudowana na planie prostokąta.
2.0

Zestawienie powierzchni pomieszczeń stanu istniejącego.
Przyziemie:
1.1 pomieszczenie gospodarcze

3.0

12,03 m2
Razem: 12,03 m2

Charakterystyczne parametry techniczne.
Długość max. segmentu
Szerokość max. segmentu
Wysokość max. segmentu
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia całkowita
Powierzchnia użytkowa
Poziom posadzki przyziemia:
Kubatura brutto

4,74 m
2,60 m
2,75 m
12,32 m2
12,32 m2
12,03 m2
-0,40=57,00 m n.p.m.
31,14 m3

4.0 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe.
a) Fundamenty
Płyta betonowa.
b) Ściany nadziemia w następującym układzie warstw:
• deska 3cm
• słup drewniany
c) Dach w następującym układzie warstw:
• blacha trapezowa
• deski / płatewki drewniane
d) Nadproża drzwiowe
Drewniane.
e) Podłogi i posadzki – beton.
f) Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie – blacha stalowa ocynkowana w kolorze
naturalnym.
g) Stolarka drzwiowa.
Drewniana w kolorze ciemnobrązowym.
Opracował:
mgr inż. Sławomir Białas
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