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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodnicy

1. INFORMACJE OGÓLNE.
1.1 Przedmiot i zakres opracowania
- Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy
budynku ochotniczej remizy strażackiej w Kłodnicy przy ul. Kłodnickiej 23
- lokalizacja : Kłodnica ul. Kłodnicka, dz.nr 1199, 1200/1, 2804/3
−
Inwestor : Gmina Kędzierzyn Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
47 – 200 Kędzierzyn Koźle.
1.2 Podstawa opracowania
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Pomiary inwentaryzacyjne
- Uzgodnienia branżowe
- Mapa zasadnicza
- Normy i przepisy obowiązujące przy projektowaniu obiektów użyteczności
publicznej
1.3 Lokalizacja
Budynek zlokalizowany jest w Kłodnicy przy ulicy Kłodnickiej 23 na działkach nr 1199,
1200/1, 2804/3. Rozbudowa będzie realizowana na działce nr 2804/3.

2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
2.1 PROGRAM UŻYTKOWY
Projekt zakłada:
− Wykonanie poszerzenia wejścia do budynku – poszerzenie wewnętrznego
korytarza poprzez założenie układu belek stalowych.
− Wykonanie szatni dla JOT osobno dla mężczyzn i kobiet wraz z węzłem
sanitarnym.
− Wydzielenie i dostęp bezpośrednio z zewnątrz pomieszczenia porządkowego (
dla suszenia węży ).
− Likwidacja wejścia do piwnicy z istniejącego garażu.
− Wykonanie nowego budynku na samochody gaśnicze
− Wykonanie połączenia starego budynku z nowym poprzez wykucie otworu.
− Wykonanie wyłazu w istniejącym stropie wieży.
− Wydzielenie sanitariatu z przedsionkiem oraz biura
− Wykonanie nowego dachu nad istniejącym budynkiem
− Remont pomieszczeń w istniejącym budynku ( wykończenie posadzek, ścian,
sufitów).
− Wykonanie zjazdu z dogi publicznej.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTER POZIOM + 0,00 m
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

Komunikacja
/ płytki gresowe /
15,18 m2
Pomieszczenie porządkowe
/ płytki gresowe/
5,12 m2
Przedsionek
/ płytki gresowe /
1,87 m2
Wc
/ płytki gresowe /
1,87 m2
Biuro
/ płytki gresowe /
6,22 m2
Klatka schodowa
/ płytki gresowe /
2,04 m2
Zaplecze
/ płytki gresowe /
10,57 m2
Sala spotkań
/ płytki gresowe /
34,76 m2
Szatnia damska
/ płytki gresowe /
6,06 m2
Łazienka damska
/ płytki gresowe /
4,33 m2
Łazienka męska
/ płytki gresowe /
4,40 m2
Szatnia męska
/ płytki gresowe /
13,64 m2
Magazyn
/ posadzka betonowa z powłoką
36,07 m2
poliuretanową do betonu /
1.13 Pom. na samochody
/ posadzka betonowa powłoką 152,27m2
poliuretanową do betonu/
RAZEM:
294,40 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - ISTNIEJĄCA
POWIERZCHNIA ZABUDOWY – PROJEKTOWANA
RAZEM
KUBATURA NETTO

183,37 m2
167,26 m2
350,63 m2
1729,99 m3

2.2 ROZWĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
2.2.1 FORMA
Do istniejącego budynku parterowego zaprojektowano nowy ze stanowiskami na
samochody gaśnicze. Istniejąca forma dachów wielospadowych została zastąpiona
nowym dachem o niewielkim nachyleniu. Formę budynku stanowią dwie bryły: remizy
oraz wieży. Budynek posiada zwartą bryłę o kubicznej formie. Dominantę stanowi
istniejąca wieża zakończona płaskim dachem. Budynek nakrywa dach o niewielkim
nachyleniu.
2.2.2 FUNKCJA
Budynek pełni funkcję remizy dla OSP. Składa się on z części garażowej oraz
pomieszczeń gospodarczych i zaplecza socjalno-sanitarnego. Od strony wschodniej
zaprojektowano bramy wjazdowe do budynku dla samochodów gaśniczych
Główne wejście do budynku zlokalizowano od wschodu i prowadzi do części
komunikacji. Z komunikacji jest bezpośredni dostęp do pomieszczeń szatni z częścią
sanitarną. Z pomieszczenia szatni poprzez magazyn dostępne jest pomieszczenia na
samochody gaśnicze.
3. PRACE W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU
3.1 PIWNICA:
Wykonanie remontu pomieszczeń piwnicy:

- Skucie posadzek i wykonanie nowych warstw łącznie z warstwą konstrukcyjną
( chudy beton ).
- Skucie okładzin ściennych ( płytki ceramiczne w klatce schodowej do piwnicy wys.
2,00 m ), zdarcie powłok malarskich 100% oraz skucie tynków na ścianach 50 %
- Wykonanie izolacji poziomej istniejących ścian – iniekcja krystaliczna jednostronna,
dwurzędowa.
- Zamurowanie otworów zsypowych
- Wykonanie izolacji pionowej z mas bitumicznych oraz ze szlamu mineralnego,
- Tynkowanie tynkami renowacyjnymi
- Wykonanie posadzek z warstwą konstrukcyjną oraz izolacjami
- Wykonanie okładziny z płytek ceramicznych
- Malowanie farbami do tynków renowacyjnych
- poszerzenie otworu drzwiowego oraz wykucie nowego wraz z montażem nadproży
3.2 PARTER, PODDASZE:
Wykonanie przeróbek budowlanych w istniejącym budynku:
−
Wykonanie wyburzeń części ścian nośnych – zabezpieczenie konstrukcji
stalowymi podciągami.
−
Wykonanie otworów w ścianach nośnych – wykonanie stalowych nadproży i
podciągów (wraz ze słupami)
−
Wykonanie wyburzeń części ścian działowych.
−
Skucie posadzek.
−
Likwidacja jednego zejścia do piwnicy – zasypanie oraz wykonanie posadzki.
−
Demontaż istniejących okładzin ściennych - panele PVC
−
Wykonanie nowo-projektowanych ścian działowych wg rzutu parteru.
−
Wykończenie ścian i sufitów – uzupełnienie ( naprawa ) tynków 30%
tynki cem-wap.
−
Wykonanie gładzi cem-wap na całości
−
Malowanie
−
Wykonanie sufitu podwieszanego systemowego EI 60 w części nad
poszerzanym korytarzem od góry i od spodu.
−
Montaż zewnętrznej stolarki drzwiowej
−
Montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej
−
Wykonanie nowych posadzek
−

3.3 WEJŚCIE NA WIEŻĘ
- Wykonanie otworu w stopie na wieżę i zabezpieczenie istniejącego
- Wykonanie plomby żelbetowej ( zaślepienie istniejącego otworu )
- Montaż stalowej drabiny szer 52 cm, wysokość 200 cm
- Montaż podciągu stalowego obok projektowanego otworu
- Wykonanie remontu pokrycia dachowego wieży – wymiana papy, wymiana obróbek,
montaż nowego wyłazu. Remont istniejących drewnianych okiennic, wymiana
uszkodzonych oraz impregnacja. W ramach przebudowy i rozbudowy przewidziano
malowanie z zewnątrz ścian wieży.
3.4 DACH:
−
Demontaż istniejącego dachu
−
Wykonanie nowej konstrukcji dachowej
−
Wykonanie pokrycia dachowego

3.5 ELEWACJE:
- Montaż zadaszenia nad wejściem
- Montaż zewnętrznych żaluzji w otworach na wieży
- Montaż napisu OSP KŁODNICA
- Montaż gabloty informacyjnej na elewacji
4.0 PODSTAWOWE MATERIAŁY BUDOWLANE
Beton w konstrukcjach żelbetowych
monolitycznych
Stal zbrojeniowa
Pustaki ceramiki poryzowanej
Bloczki żwirobetonowe
Styropian ekstrudowany
(ściany fundamentowe)
Styropian w systemie
(ściany zewnetrzne)
Styropian EPS 200 (posadzki)
Wełna mineralna
Płyty warstwowe pokryte membrana PVC

B 25 (C20/25),
A-O (StOS) - gładka
A-IIIN (RB 500W) żebrowana
25cm
25cm
12cm
15cm
5cm, 15cm,
15cm,
20 cm

5.0 Opis konstrukcji
5.1 Założenia wyjściowe
Dane materiałów konstrukcyjnych:
−
−

−

Beton
Stal zbrojeniowa
−
lub wyższa
Stal strzemion

B25
34GS
RB500W
St0S

fcd = 13,3MPa,
fyd = 350MPa,
fyd = 420MPa,
fyd = 190MPa,

Zestawienie obciążeń działających na budynek wykonano o następujące normy:
− zasady ustalania obciążeń wg PN- 82/B- 02000,
− obciążenia stałe wg PN- 82/B- 02001,
− obciążenia zmienne technologiczne wg PN- 82/B- 02003,
− obciążenie śniegiem wg PN- 80/B- 02009/Az1:2006,
− obciążenie wiatrem wg PN- 77/B- 02011,
Obliczenia nośności wykonano w oparciu o normy:
− konstrukcje żelbetowe wg PN- B- 03264:2 002,
− konstrukcje murowe wg PN-B-03002: 1999
− konstrukcje stalowe wg PN-90/B-03200
Oprogramowanie inżynierskie:
− Autodesk Robot Structural Analysis 2012
− Auto CAD 2011 LT
Literatura:
•Poradnik

inżyniera i technika budowlanego. Tom 3. Arkady, Warszawa 1998.
•Wiłun Z. Zarys geotechniki. Wyd. 4, WKŁ, Warszawa 2000 r.

•Kobiak J. Stachurski W. Konstrukcje żelbetowe. Arkady, Warszawa 1984 – 1991 r.
•Michalak H., Pyrak ST. Domy jednorodzinne. Konstruowanie i obliczanie. Arkady,
Warszawa 2000r.
•Pierzchlewicz J. Jarmontowicz R. Budynki murowane – materiały i konstrukcje.
Arkady, Warszawa 1993 r.
•Niżyński W. Przykłady obliczeń konstrukcji budowlanych z drewna. WSiP,
Warszawa 1994 r.
5.2 Warunki posadowienia oraz kategoria geotechniczna obiektu
•Budynek należy do pierwszej kategorii geotechnicznej. Występują proste warunki
gruntowe.
•Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania określono że podłoże gruntowe jest
jednorodne a warunki gruntowe proste. Występujące grunty stanowią podłoże o
wystarczającej nośności i ściśliwości.
•Do głębokości 60-70cm p.p.t. Występują nasypy niebudowlane
•W przypadku stwierdzenia na poziomie posadowienia fundamentów innego gruntu
niż podano powyżej należy wezwać projektanta celem ustalenia sposobu wykonania
fundamentów.
•Prace ziemne należy prowadzić z szczególną starannością oraz nie dopuścić do
zalania wodami opadowymi.
5.3 Zastosowane schematy statyczne
W projektowanym budynku występują proste schematy statyczne
rozwiązaniach oraz statycznie wyznaczalne.

o znanych

5.4 FUNDAMENTY
Fundamenty nowego budynku
Stopy fundamentowe pod słupy stsloe: SF 1 - 100x100cm, SF 2 – 100x80cm. Stopy
zazbroić dołem prętami #12 co 18cm.
Ława obwodowa – szerokość 70 cm
Ława przy budynku istniejącym – szerokość 40cm
Ławy łączące stopy fundamentowe – szerokość 40cm
Zbrojenie ław:
− główne 4 #12,
− strzemiona fi 8 co 25cm – w narożach oraz w miejscu łączenia zbrojenia
głównego na zakład (na odcinku 70cm) co 12cm.
Z uwagi na istniejące piwnice oraz spadek terenu zaprojektowano ławy schodkowe.
Fundamenty należy posadowić na gruncie nośnym lecz nie płyciej niż:
− 100cm p.p.t.
− 50cm poniżej istniejącego terenu.
Poziom projektowanych fundamentów należy dostosować do poziomu istniejących
fundamentów.
Fundamenty układać na warstwie chudego betonu gr. 10cm.
W ławie pod bramą garażową zastosować dodatkowo po 1#12 (górą i dołem).
Zbrojenie to przedłużyć po 80cm poza obrys bramy.
Zbrojenie ław wg rysunków konstrukcyjnych.

BETON C 20/25 (B25), zbrojenie główne STAL AIIIN (RB 500W) strzemiona A0
(St0S-b).
Fundamenty w istniejącym budynku
Wykonać fundament pod projektowaną ścianą nośną o szerokości 70 cm i długości
303 cm.
Poziom projektowanych fundamentów należy dostosować do poziomu istniejących
fundamentów.
Fundamenty układać na warstwie chudego betonu gr. 10cm.
Do zasypki wykopu należy użyć pospółki. Ziemia z wykopu (glina) się nie
nadaje!
5.5 ŚCIANY
Ściany fundamentowe gr.37 cm - z bloczków betonowych gr.25cm na zaprawie
cem.-wap., ocieplone styropianem ekstrudowanym, gr.12cm;
Ściany zabezpieczyć przeciwwilgociowo.
Ściany zewnętrzne parteru gr. 40 cm - pustaki ceramiki poryzowanej gr. 25cm na
zaprawie cem.-wap. ocieplone styropianem lub wełną gr. 15cm.
Ściany w istniejącym budynku
Ściany nośne: pustaki ceramiki poryzowanej - gr. 25 cm
Ściany wewnętrzne działowe gr. 11,5 cm – pustaki ceramiki poryzowanej.
Przemurowania – cegła pełna
5.6 NADPROŻA OKIENNE I DRZWIOWE ORAZ PODCIAGI
Nadproża prefabrykowane, żelbetowe wylewane na budowie.
W ścianach istniejących (które nie zostaną nadmurowane) wykonać nadproża
stalowe wykonane ze stali St3Sx.
Nadproża stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie i ogniowo.
Nadproża stalowe na parterze oraz podciągi Pst 1 - Pst 3 zabezpieczyć pożarowo do
REI 120. Podciągi Pst 4 i Pst 5 oraz nadproża na poddaszu i w piwnicy zabezpieczyć
pożarowo do REI 30.
Zbrojenie wg rysunków konstrukcyjnych.
Wykucie otworu należy prowadzić techniką cięć diamentowych – zakazuje się
stosowania młotów udarowych.
BETON C 20/25 (B25), zbrojenie główne STAL AIIIN (RB 500W) strzemiona A0
(St0S-b).
5.7 SŁUPY
Słupy stalowe oraz żelbetowe w pomieszczeniu na samochody gaśnicze.
Słupy stalowe (2 C180 zespawane w rurę) osadzić na podlewce betonowej grubości
min 3cm.
Słupy stalowe wykonać ze stali St3Sx oraz zabezpieczyć antykorozyjnie i ogniowo
(jak podciągi stalowe).
Słupy stalowe poniżej poziomu posadzki obetonować betonem grubości min. 10cm.
Zbrojenie
− pionowe
4#12 (RB500W)
− strzemiona
∅8 co 15cm (St0S-b)

Słupy w częśći istniejącej wykonać na stopie żelbetowej wysokości min 20cm poza
blachę stopy słupa. Zbrojonej dołem #8 co 15cm.
Zbrojenie słupów i trzpieni żelbetowych wg rysunków konstrukcyjnych.
BETON C 20/25 (B25), zbrojenie główne STAL AIIIN (RB 500W) strzemiona A0
(St0S-b).
5.8 WIEŃCE ŻELBETOWE
Monolityczne, wykonywane na budowie.
Wykonać wieniec obwodowy wysokości 25cm (na całą szerokość ściany), zbrojenie
− główne 4 #12,
− strzemiona fi 6 co 25cm – w narożach oraz w miejscu łączenia zbrojenia
głównego na zakład (na odcinku 70cm) co 12cm.
Na ścianach attykowych wykonać wieniec 25x12cm (do mocowania obróbek
blacharskich).
Zbrojenie
− główne 2 #12,
− strzemiona ”eski” fi 6 co 25cm.
W części istniejącej pod rurami prostokątnymi wykonać wieniec 25x14cm (zbrojenie
jak powyżej). Wieniec ten kotwić do stropu (ściany) za pomocą kotew średnicy 12mm
w rozstawie co max 80cm.
W ścianie oddzielającej pomieszczenie magazynowe od zaplecza socjalnego należy
wykonać wieniec w poziomie +2,20 oraz u góry ściany. Wieniec o wymiarach
12x25cm służy do usztywnienia ściany. Zbrojnie:
− główne 4 #12,
− strzemiona fi 6 co 25cm – w narożach oraz w miejscu łączenia zbrojenia
głównego na zakład (na odcinku 70cm) co 12cm.
BETON C 20/25 (B25), zbrojenie główne STAL AIIIN (RB 500W) strzemiona A0
(St0S-b).
5.9 KONSTRUKCJA DACHU
Dach budynku zaprojektowano jako jednospadowy o nachyleniu połaci - 3 stopni
( 5,24%) oraz 4 stopnie (6,99%)
Pokrycie dachu - płyty warstwowe pokryta membraną PVC.
Konstrukcja dachu: dźwigary stalowe oparte na wieńcach ścian nośnych oraz
elementy pomocnicze (rury prostokątne oraz kątowniki) służące do zamocowania płyt
na ścianach zewnętrznych.
Konstrukcję stalową łączyć na montażu poprzez spawanie.
Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie.
Przekroje i wymiary wg rysunków konstrukcyjnych.
POKRYCIE
grubość rdzenia izolacyjnego - 100 mm

grubość mierzona na fałdzie - 208 mm
Okładzina zewnętrzna:
Blacha stalowa, powlekana cynkiem, klasa minimum S220GD + Z275 o grubości
0,7 mm z 5 µm przejrzystą warstwą wiążącą do klejenia membrany.
Membrana PCV – pojedyncza warstwa wodoszczelnej folii wykonanej ze
zmiękczonego PCV o grubości 1,2mm lub 1,5mm na osnowie z włókniny. Kolor
zewnętrzny - RAL7035
Rdzeń izolacyjny - Izolacja cieplna stosowana w rdzeniu płyty - sztywna pianka
poliizocyjanurowa (IPN) nie zawierająca HCFC, gęstość nominalna 40kg/m3
5.10 KOMINY
W budynku zaprojektowano wentylację mechaniczną, przewody systemowe
prowadzone w pod sufitem. Opracowanie wg odrębnego opracowania.
5.11 ZAMKNIĘCIE OTWORÓW W POSADCE
Likwidacja jednego zejścia do piwnicy oraz otworów zsypów – zasypanie pospółką
(wraz z zagęszczeniem do ID= min0,70).
Chudy beton nad zasypanym zsypem i schodami zazbroić dołem i górą # 8 co 15cm
(w siatkę), zbrojenie to przedłużyć poza obrys zsypu po 100 cm. Minimalna grubość
otulenia zbrojenia – 40mm (od spodu) oraz 25mm (od góry)
BETON C 20/25 (B25), zbrojenie główne STAL AIIIN (RB 500W) strzemiona A0
(St0S-b).
5.12 STROP W WIEŻY
istniejący otwór w wieży należy zamknąć poprzez wykonanie plomby żelbetowej
zbrojonej (górą i dołem) prętami #8 co 15cm. Zbrojenie to należy wkleić do istniejącej
płyty żelbetowej.
W miejscu wykonania nowego otworu w stropie należy wykonać podciąg stalowy (jak
opisano na rysunku konstrukcyjnym).
Wykucie otworu należy prowadzić techniką cięć diamentowych – zakazuje się
stosowania młotów udarowych.
BETON C 20/25 (B25), zbrojenie główne STAL AIIIN (RB 500W) strzemiona A0
(St0S-b).
6. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW BUDYNKU
6.1 TYNKI
tynki wewnętrzne - tynki cem-wap
tynki zewnętrzne - na styropianie/wełnie tynki cienkowarstwowe malowane farbą
silikonową.
6.2 PODŁOGI i POSADZKI

W pomieszczeniu na samochody gaśnicze wykonać posadzkę z powłoką
poliuretanową do betonu. Warstwy posadzki wg przekroju A - A
W pozostałych pomieszczeniach płytki gresowe na kleju ( niepowodujące
niebezpieczeństwa poślizgu R10).
W pomieszczeniu na samochody gaśnicze należy zastosować odwodnienie liniowe.
W pomieszczeniach mokrych - wpusty podłogowe. Wg opracowania branży
sanitarnej.
Wylewka cementowa zbrojona zbrojeniem stalowym rozproszonym w ilości 25kg/m3
6.3 STOLARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA
Okna PCV U=1,1
6.4 STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA
Stolarka aluminiowa.
Drzwi zewnętrzne aluminiowe pełne oraz niesymetryczne z doświetleniem bocznym
- wykonane z profili aluminiowych z przegrodą termiczną
- szyba zespolona jednokomorowa ( szkło bezpieczne ), panel z blach stalowych
ocynkowanych, ocieplony izolacją 30 [mm],
- zamek trzypunktowy hakowy,
- klamka w kolorze nikiel szczotkowany,
- uszczelnienie gumowe na całym obwodzie
- cztery zawiasy nawierzchniowe
- malowane proszkowo na kolor z palety RAL 3000 ( w kolorze jak bramy
segmentowe )
Bramy garażowe:
− materiał skrzydła – aluminium
− z szybą podwójną
− wodoszczelność – klasa 2
− segmentowe z panelem aluminiowym przeszklonym x2
− prowadzenie standardowe
− sterowana elektrycznie
− otwieranie awaryjne – przekładnia łańcuchowa
− zasilanie 230V
− malowane proszkowo na kolor z palety RAL 3000
− ocieplone - współczynnik U 1,5 [W/m2K]
6.5 STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA
Drzwi wewnętrzne płycinowe:
- skrzydło standardowe
- wypełnienie płyta wiórowa
- pełne
- drzwi Dw1 -zamek na klucz
Drzwi Stalowe EI 60 z samozamykaczem, zamek na klucz
Drzwi wewnętrzne o zwiększonej odporności na wilgoć.

6.6 ROBOTY BLACHARSKIE I ODWODNIENIE
Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej, gr. 0,5mm.
Rynny i rury spustowe z blachy tytan - cynk
6.7 WENTYLACJA
W budynku przewidziano wentylację mechaniczną. W pomieszczeniach na
samochody gaśnicze zaprojektowano odsysacz spalin. W pomieszczeniach biura,
wc, zaplecza i sali spotkań zastosowano nawiewniki (wg projektu branży sanitarnej).
6.8 KOLORYSTYKA ELEWACJI I ZASTOSOWANE MATERIAŁY
WYKOŃCZENIOWE.
- ściany zewnętrzne - tynki cienkowarstwowe malowane farbą silikonową
- dach – płyta warstwowa z membraną PVC
- rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk
- obróbki blacharskie - blacha ocynkowana powlekana w kolorze szarym RAL 7045
- parapety zewnętrzne – z blachy ocynkowanej, powlekane.
Kolorystyka:
Ściany główne w odcieniach szarości.
Obróbki blacharskie – kolor RAL 7045
Stolarka okienna – kolor szary
Drzwi zewnętrzne – kolor czerwony Ral 3000Bramy garażowe segmentowe elektryczne – kolor czerwony Ral 3000
Istniejące elewacje budynku należy przemalować w całości.
- Montaż zadaszenia nad wejściem.
- Montaż zewnętrznych żaluzji w otworach na wieży ( zewnętrzne żaluzje w otworach
pionowych otwierane -4 szt, w otworach poziomych – stałe – 4 szt.
Konstrukcja stalowa ocynkowana, malowane proszkowe w kolorze obróbek
blacharskich RAL 7045).
- Montaż napisu ze styroduru licowany płytą pleksi w kolorze czerwonym odsunięta
od elewacji, wys. liter 50 cm
- Montaż gabloty informacyjnej na elewacji:
Malowana
H1000x1350
Szkło
RAL 3000
bezpieczne
6.9. PARAPETY
Parapety zewnętrzne - z blachy ocynkowanej, powlekane.
Parapety wewn - granitowe
6.10 OKŁADZINY ŚCIENNE
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych - płytki ceramiczne ścienne do wys. 2,00
m; nad umywalkami i zlewozmywakami fartuchy z pł. ceramicznych do wys.1,60m.
Ściany w garażu - płytki gresowe ścienne do wys. 2,00m.
W pomieszczeniu na korytarzu i w sali spotkań – ściany wykończone tynkiem
żywicznym.

7. INSTALACJE
Instalacje sanitarne:
− Przebudowa wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej
− Wykonanie odwodnienie liniowego w pomieszczeniu magazynowym i w
pomieszczeniu na samochody gaśnicze.
− Wykonanie instalacji deszczowej budynku.
− Wykonanie wentylacji mechanicznej.
− Montaż odsysacza spalin w pomieszczeniu na samochody gaśnicze.
Wg odrębnego opracowania branżowego
Instalacje elektryczne:
− Wykonanie tablicy rozdzielczej
− Wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych 230V/400V
− Wykonanie oświetlenia
− Wykonanie ochrony przepięciowej
− Wykonanie instalacji odgromowej
− Przebudowa instalacji alarmowej
Wg odrębnego opracowania branżowego
8. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
− Wykonanie wycinki istniejących drzew na działce nr 2804/3 wg rysunku
− Demontaż istniejącego ogrodzenia od strony ulicy Kłodnickiej
− Przebudowa istniejących słupów oświetleniowych i teletechnicznych wg
wydanych warunków
− Wykonanie zjazdu z drogi publicznej ul. Kłodnicka
− Wykonanie utwardzenia zjazdu i miejsc postojowych.
9. WYPOSAŻENIE
− Biuro: biurko, krzesło, szafa
− Montaż urządzeń ( wyciągarki do węży)
− Zaplecze: umywalka, zlew dwukomorowy, szafki z blatem, szafki wiszące,
lodówka, kuchenka mikrofalowa
− Szatnie: 30 szafek ubraniowych 40 x 50 cm
− Magazyn: Regał otwarty w konstrukcji stalowej – szer: 40cm, dł 400cm, wys:
220
− Wieża: wyciągarka do węży
10. ZGODNOŚĆ Z PLANEM
Teren, na którym leży przedmiotowa działka w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kędzierzyn Koźle, zatwierdzonego
uchwałą Nr IX/98/2003 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia22 maja 2003 r
(Dz.Urz.Woj. Opolskiego Nr 50, poz.1038 z późn. Zm.) wschodzą w skład
obszaru oznaczonego symbolem:
MWNU stanowiącego tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej i usług
nieuciążliwych,
KZ-2 stanowiącego tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej,
Projektowana zabudowa – zgodna z planem.

11. DANE DOTYCZĄCE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE
WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO I OKREŚLENIE OBSZARU
ODDZIAŁYWANIA.
1.Zapotrzebowanie wody i sposobu odprowadzenia ścieków:
Zużycie wody wynosi: 0,50m³/dobę.
− Odprowadzenie ścieków deszczowych do projektowanej instalacji
deszczowej
− Odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącej sieci kanalizacyjnej
2. Emisja zanieczyszczeń gazowych:
Nie występuje.
3. Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów:
Odpady komunalne gromadzone w kontenerach w zamykanym śmietniku.
Wywóz śmieci według umowy z przedsiębiorstwem komunalnym.
4. Bezpieczeństwo pożarowe
– usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe – zgodnie z
§271.
5. Zabudowa i zagospodarowanie działki
− miejsca postojowe dla samochodów osobowych – zgodnie z §18 i 19.
6. Budynki i pomieszczenia
- oświetlenie i nasłonecznienie – zgodnie z §60
7. Wysokość przysłaniania:
– przesłanianie – zgodnie z §13.1
8. Odległość budynku od granic działki:
Usytuowanie budynku – odległości od granicy z sąsiednią działką – zgodnie z §12
9. Miejsca gromadzenia odpadów stałych – zgodnie z §23.1
Obszar oddziaływania projektowanego obiektu wynosi 4 m od ścian
zewnętrznych budynku,
10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA- WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE
PRZEGRÓD.
Ze względu na to, że budynek jest użytkowany okresowo – nie można wyznaczyć
wartości wskaźnika EP.kWh/(m²rok)], określającego roczne obliczeniowe
zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji,
chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
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