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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY WRAZ Z DOCIEPLENIEM 

ORAZ KOLORYSTYKĄ ELEWACJI 
BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RAKOWIE 

1.  Podstawa opracowania

 zlecenie inwestora
 mapa zasadnicza w skali 1:500
 obowiązujące przepisy i wiedza techniczna.

2. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa działka o numerze ewidencyjnym 395 usytuowana jest w 
miejscowości Raków, położonej w gminie Baborów. Na przedmiotowej działce 
zlokalizowany jest budynek świetlicy wiejskiej, który objęty jest projektem 
przebudowy wraz z dociepleniem oraz kolorystyką elewacji.

3. Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje :
 przebudowę wnętrza budynku,mającą na celu dostosowanie obiektu do obecnych 

wymagań i norm, w tym przebudowa zaplecza kuchennego oraz sanitariatów
 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 docieplenie części stropodachów budynku,
 wykonanie kolorystyki elewacji,
 aranżację wnętrza sali,
 wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
 wymianę instalacji wody oraz kanalizacji sanitarnej,
 wymianę instalacji elektrycznej,
 wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz remont schodów 

zewnętrznych.

4. Przeznaczenie oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Budynek objęty opracowaniem można podzielić na kilka części spełniających różne 
funkcje. Projekt obejmuje część budynku gdzie znajduje się sala świetlicy wraz z 
zapleczem kuchennym oraz sanitariatami. Oprócz świetlicy w budynku mieści się 
również siedziba ochotniczej straży pożarnej oraz centrum kształcenia, które 
nie są objęte niniejszym opracowaniem.
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PARTER  STAN ISTNIEJĄCY

Zestawienie pomieszczeń parteru 
    L.P.      NAZWA POMIESZCZENIA   POW.[m²]          POSADZKA

1.1 wiatrołap 6,50 terakota
1.2 sala 23,70 PCW
1.3 komunikacja 11,40 terakota
1.4 pom.gosp. 4,30 terakota
1.5 pom.gospodarcze 2,70 terakota
1.6 WC 0,90 terakota
1.7 pom.gospodarcze 1,70 terakota
1.8 kuchnia 23,70 terakota
1.9 zmywalnia 7,80 terakota
1.10 sala 203,50 parkiet
1.11 scena 38,60 deski
1.12 garderoba 10,00 deski
1.13 komunikacja 18,60 terakota
1.14 WC damskie 7,30 terakota
1.15 WC męskie 8,10 terakota
1.16 sala 72,90 PCW
1.17 WC 2,50 terakota
1.18 WC 3,30 terakota
1.19 sala 75,60 pos.cem.
1.20 pom. socjalne 19,90 terakota
1.21 pom.gospodarcze 3,60 terakota

Powierzchnia użytkowa 543,20

PARTER  STAN PROJEKTOWANY

Zestawienie pomieszczeń parteru 
    L.P.      NAZWA POMIESZCZENIA   POW.[m²]          POSADZKA

1.1 wiatrołap 10,00 płytki ceramiczne
1.2 sala 23,70 PCW
1.3 pom. socjalne 8,40 płytki ceramiczne
1.4 WC 1,70 płytki ceramiczne
1.5 przygotowalnia 27,60 płytki ceramiczne
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1.6 magazyn 2,60 płytki ceramiczne
1.7 zmywalnia 10,00 płytki ceramiczne
1.8 sala 203,50 parkiet
1.9 scena 38,60 deski
1.10 garderoba 10,00 deski
1.11 komunikacja 15,40 płytki ceramiczne
1.12 WC damskie 8,10 płytki ceramiczne
1.13 WC dla niepełnosprawnych 3,70 płytki ceramiczne
1.14 WC męskie 7,60 płytki ceramiczne
1.15 sala 72,90 PCW
1.16 WC 2,50 płytki ceramiczne
1.17 WC 3,30 płytki ceramiczne
1.18 sala 75,60 pos.cem.
1.19 pom. socjalne 19,90 płytki ceramiczne
1.20 pom. gospodarcze 3,60 płytki ceramiczne

Powierzchnia użytkowa 548,70

5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposób jego dopasowania do 
krajobrazu i otaczającej zabudowy

5.1. Forma architektoniczna budynku

Budynek objęty opracowaniem jest budynkiem jednokondygnacyjnym. 
Podpiwniczenie znajduje się jedynie pod częścią zaplecza kuchennego. W 
piwnicy zlokalizowana jest kotłownia, która nie stanowi przedmiotu 
opracowania. Budynek przekryty jest dachami jedno- oraz dwuspadowymi o 
kątach nachylenia połaci dachowej 8, 3 oraz 2º. Pokrycie dachu stanowi  papa 
termozgrzewalna.  

5.2. Funkcja obiektu

Część budynku objęta opracowaniem pełni funkcję świetlicy wiejskiej, w której 
odbywają się imprezy okolicznościowe. Świetlica wyposażona jest w zaplecze 
kuchenne oraz sanitariaty.
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5.3. Sposób dopasowania obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy

Projektowane elewacje są neutralne i pozbawione regionalnych stylizacji.
Przewiduje się malowanie elewacji w kolorach Kreisel 29986, Kreisel 26620, 
Kreisel 26612. 

5.4. Zapewnienie spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1

Budynek objęty opracowaniem zaprojektowano tak aby spełniał wymagania
podstawowe. Budynek spełniać będzie warunki użytkowe zgodnie ze swoim 
przeznaczeniem.

5.4.1.  Spełnienie wymagań odnośnie bezpieczeństwa konstrukcji
 
 Niniejszy projekt nie zakłada zmian w konstrukcji budynku.

5.4.2. Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego

Przedmiotowy budynek został zaprojektowany w sposób zapobiegający 
powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru. Projektowane rozwiązania 
materiałowe spełniają wymagania dotyczące ochrony p.poż. Materiały mogące 
stwarzać zagrożenie pożarowe należy zabezpieczyć w sposób właściwy lub 
zastosować inne odpowiadające obecnym przepisom.
Takie rozwiązania projektowe zapewniają w razie pożaru: nośność konstrukcji, 
ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia oraz nośność konstrukcji w założonym 
czasie przewidzianym na ewakuację ludzi.

5.4.3. Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania

Budynek objęty opracowaniem został zaprojektowany z uwzględnieniem 
warunków bezpiecznego użytkowania. Elementy budynku zostały 
zaprojektowane w sposób nie stanowiący uciążliwości oraz zagrożenia 
bezpieczeństwa dla użytkowników budynku i osób trzecich. Projektowane okna 
w budynku zaopatrzono w skrzydła otwierane do wewnątrz. Górną krawędź 
parapetów wewnętrznych zaprojektowano na wysokości min.85cm nad podłogą. 
Nawierzchnię podłóg zaprojektowano z materiałów nie powodujących 
niebezpieczeństwa poślizgu.   
 

5.4.4. Spełnienie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych
 

Przedmiotowy budynek został zaprojektowany z materiałów i 
wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia 
użytkowników lub sąsiadów, w szczególności w wyniku: wydzielania się gazów
toksycznych, obecności szkodliwych gazów i pyłów w powietrzu, 
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 
nieprawidłowego usuwania spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci 
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stałej lub ciekłej, występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich 
powierzchniach, niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 
przedostawania gryzoni do wnętrza.

5.4.5. Spełnienie odpowiednich warunków ochrony środowiska

Budynek objęty opracowaniem został zaprojektowany tak, aby w 
pomieszczeniach zawartość w powietrzu stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych, wydzielanych przez grunt, materiały i stałe wyposażenie oraz 
powstających w trakcie użytkowania, nie przekraczała wartości 
dopuszczalnych określonych w przepisach szczególnych i Polskich Normach.

5.4.6. Spełnienie odpowiednich warunków ochrony przed hałasem i drganiami

Budynek objęty opracowaniem oraz urządzenia z nimi związane zaprojektowano 
w taki sposób, aby poziom hałasu nie stanowił zagrożenia dla użytkowników 
oraz sąsiadów. Projektowane przegrody zewnętrzne i wewnętrzne posiadają 
izolacyjność akustyczną nie mniejszą niż wymagana w Polskich Normach.

5.4.7. Spełnienie odpowiednich warunków oszczędności energii i odpowiedniej 
izolacyjności cieplnej przegród

Projektowane przegrody zewnętrzne odpowiadają wymaganiom izolacyjności 
cieplnej oraz innym wymaganiom związanym z oszczędzaniem energii. 

5.4.8. Spełnienie niezbędnych warunków korzystania z obiektu przez osoby 
niepełnosprawne 

Budynek objęty opracowaniem zostanie dostosowany dla osób 
niepełnosprawnych poprzez wykonanie pochylnie na zewnątrz budynku 
umożliwiającej wejście do głównej sali. Drzwi w budynku nie będą posiadały 
progów. Dodatkowo projektuje się wykonanie toalety przystosowanej do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 

5.4.10.  Spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy

W budynku objętym opracowaniem nie zakłada się stałej pracy pracowników.
Obsługa imprez okolicznościowych oraz uroczystości zapewniona będzie 
poprzez catering.

5.4.11. Spełnienie warunków ochrony ludności zgodnie z wymaganiami obrony 
      cywilnej

Przedmiotowy budynek nie jest obiektem o specjalnym znaczeniu w rozumieniu 
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wymogów obrony cywilnej, dlatego przy projektowaniu nie brano pod uwagę 
wymogów w tym zakresie.

5.4.12. Spełnienie wymagań ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
      oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską

Teren,  na  którym  zlokalizowany  jest  budynek  nie  jest  wpisany  do  rejestru  
zabytków.

5.4.13. Spełnienie wymagań odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej

 Projekt nie wprowadza zmian w lokalizacji obiektu na działce budowlanej.

5.4.14.  Poszanowanie,  występujących w obszarze  oddziaływania,  uzasadnionych  
       interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej

Przedmiotowy budynek nie narusza interesów osób trzecich w zakresie:
      - dostępu do drogi publicznej,

- ewentualnego pozbawienia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 
   elektrycznej oraz cieplnej, 

     - zakłóceń dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 
         ludzi,

- ochrony przed uciążliwościami jak hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 
   promieniowanie,

      -  ochrony przed zanieczyszczeniami wody i gleby.

6. Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe

6.1. Ściany działowe parteru

Ścianki działowe o gr. 12cm oraz 6cm należy wykonać z cegły pełnej, cegły 
dziurawki, betonu komórkowego lub innego materiału np. płyt kartonowo-
gipsowych.

6.2. Schody stalowe

Projektuje się schody stalowe wewnątrz budynku, prowadzące z sali na scenę. 
Schody posiadają konstrukcję stalową wykonaną z rur kwadratowych, okładzina 
stopnic wykonana będzie jako kamienna, np. z granitu. 

6.3. Świetlik dachowy

W celu zapewnienia doświetlenia światłem naturalnym pomieszczenia 
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socjalnego, należy zastosować w stropodachu świetlik dachowy o min. 
powierzchni 1,10m², według rozwiązań typowych np. firmy Aluco. Świetlik 
należy zamontować pomiędzy belkami stalowymi stropu WPS. 

6.4. Wentylacja 

W celu zapewnienia prawidłowej wentylacji pomieszczeń zaplecza kuchennego 
oraz sanitariatów zaprojektowano wentylację wywiewną w postaci rur 
ocynkowanych o średnicach 100 oraz 150 mm umieszczonych w stropodachu.  
W sali głównej zaprojektowano nawietrzaki podokienne GNP, montowane po 2 
sztuki pod każdym oknem. Wywiew zapewniony będzie dzięki 4 wentylatorom 
wywiewnym umieszczonym  w ścianie elewacji wschodniej.

 
6.5. Stolarka okienna i drzwiowa

 Według zaleceń umieszczonych w audycie energetycznym budynku 
współczynnik przenikania ciepła całego okna powinien wynosić U≤1,6 W/m²K. 
Projektuje się okna dwuszybowe,  PCV.  Dla stolarki drzwiowej zalecany 
współczynnik przenikania ciepła ma wynosić  U≤1,8 W/m²K. Szczegóły 
dotyczące specyfiki okien i drzwi znajdują się na rysunkach. 

      
UWAGA:
PRZED WYKONANIEM OKIEN I DRZWI WYKONAWCA JEST 
OBOWIĄZANY WYKONAĆ POMIARY OŚCIEŻY Z NATURY
ORAZ USTALIĆ Z INWESTOREM KIERUNEK OTWIERANIA SIĘ 
OKIEN.

6.6. Tynki zewnętrzne

Tynki zewnętrzne zostaną uzupełnione po podmurowaniu murków ogniowych 
oraz wykonane zostaną drobne naprawy istniejących tynków.

 

6.7. Docieplenie stropodachów

Projektuje się wykonanie docieplenia stropodachów w części objętej 
opracowaniem (szczegóły na „rzucie połaci dachowej”). Po oczyszczeniu i 
przygotowaniu podłoża należy rozłożyć na powierzchni całego dachu 
paroizolację w postaci np. folii PE,  następnie należy ułożyć styropapę 
składającą się z płyt styropianowych o gr.18cm o współczynniku przewodzenia 
ciepła λ ≤ 0,040 W/mK z wierzchnią warstwą papy podkładowej. Kolejną 
warstwę stanowi papa perforowana, a końcową papa asfaltowa termozgrzewalna 
SBS. Projektuje się użycie kominków wentylacyjnych rozmieszczanych wg 
instrukcji producenta. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe przeznaczone 
są do wymiany na nowe wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej w kolorze 
brązowym.
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6.8. Parapety
  

Parapety zewnętrzne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej 
pomalowanej na brązowo.

6.9. Pochylnie oraz schody zewnętrzne

         Projektuje się wykonanie z pochylni jako żelbetowych zbrojonych podłużnie 
         prętami ϕ12 co 15cm. Szczegóły znajdują się na rysunkach.

6.10. Balustrady

Balustrady należy wykonać jako stalowe  z rur okrągłych. Malowanych na 
szaro. Szczegóły znajdują się na rysunkach.

6.11. Aranżacja sali głównej (wykończenie)

POSADZKA
Wskutek uszkodzenia części parkietu, projektuje się demontaż oraz ułożenie 
nowego parkietu wzdłuż okien na odcinku szerokości 250cm.
Dodatkowo projektuje się renowację (cyklinowanie oraz lakierowanie) 
pozostałej części parkietu na sali, oraz renowację desek na scenie oraz w 
garderobie.

                        SUFITY
Zakłada się pozostawienie istniejącego kształtu sufitu. Projektuje się 
wyrównanie powierzchni sufitów oraz położenie tynku akrylowego o 
strukturze baranka 1,5mm w kolorze białym.

ŚCIANY
Zakłada się demontaż osłon grzejników oraz samych grzejników oraz 
wszystkich drewnianych elementów dekoracyjnych na sali. Ściany należy 
wyrównać ,a następnie pomalować farbą lateksową (szczegóły na rysunku 
aranżacji).

SŁUPY 
Projektuje się wykonanie malowania w kolorze pokazanym na rysunku.  
Należy wykonać imitację głowic słupów z listw styropianowych np. firmy 
MARBET pomalowanych farbą emulsyjną.
Na słupach należy zamontować kinkiety ceramiczne np. omega 1160.
Szczegóły na rysunkach aranżacji sali.
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