
ERCAD Nadzory, Projekty, Budownictwo Piotr Scześniok
 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W BUDYNKU SP I GIMNAZJUM

                           
PROJEKT  BUDOWLANY

przebudowy pomieszcze ń sanitarnych w budynku szkoły
podstawowej i gimnazjum w Prószkowie przy ul. Szkol nej 6 
na p. gr. 991

Obręb ewidencyjny: Prószków

Inwestor : Urz ąd Miejski w Prószkowie
     adres : Prószków ul. Opolska 17

Projektant :  in ż. Jan  Wro ński
           zam:  Wisła  Mała  ul. Borsuków 2
            upr. bud. nr 236/81, 220 /91              ....................................

Projektant bran ży sanitarnej:
  mgr in ż. Seweryna Szymiczek

           zam:  Żory  ul. Kłapczyka 55
            upr. bud. Nr 575/78               ...... ..............................

Projektant bran ży elektrycznej:
  mgr in ż. Piotr Labus

           zam:  Opole  ul. Ludowa 33
            upr. bud. Nr 109/89/Op              ... .................................

Opracował :  mgr in ż. Piotr Scze śniok
        zam:  Tarnów Opolski

 ul. Koraszewskiego 19 ............................. .......

Opracował :  mgr in ż. Paweł Szymonek
        zam:  Strumie ń 

ul. Powsta ńców Śląskich 2A/8 .................................... 

Grudzień  2013



ERCAD Nadzory, Projekty, Budownictwo Piotr Scześniok
 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W BUDYNKU SP I GIMNAZJUM

 

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

 Karta tytułowa
 Spis zawartości projektu
 Mapa geodezyjna - zasadnicza 1:500
 Plan sytuacyjny działki - część opisowa
 Plan sytuacyjny działki SP-01
 Opis techniczny + Opinia techniczna
 Informacja BIOZ
   
 Rzut parteru - adaptacja B-01
 Rzut pietra I - adaptacja B-02
 Rzut piętra II - adaptacja B-03


 Rzut sanitariatów parteru - inwentaryzacja I-01
 Rzut sanitariatów piętra I - inwentaryzacja I-02
 Rzut sanitariatów piętra II - inwentaryzacja I-03


 Inwentaryzacja Fotograficzna


 Uprawnienia budowlane
 Przynależność do izby


 Projekt branży sanitarnej
 Projekt branży elektrycznej

Projekt  zawiera  zszytych  i ponumerowanych  stron  .............





ERCAD Nadzory, Projekty, Budownictwo Piotr Scześniok
 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W BUDYNKU SP I GIMNAZJUM

PLAN SYTAUCYJNY  DZIAŁKI

Część opisowa

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku
szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie przy ul. Szkolnej 6 na p. gr. 991

Stan zagospodarowania istniej ący : 

budynek SP i gimnazjum, budynek hali sportowej, budynek łącznika, drogi
dojścia, ogrodzenie działki, miejsca parkingowe utwardzone, przyłącza, zieleń,
brama wjazdowa z furtką

Stan zagospodarowania projektowany  – bez zmian 

Forma budynku dostosowana do otaczającego krajobrazu i otaczającej 
zabudowy.
Zasilanie w energię elektryczną – z sieci NN – bez zmian.
Zasilanie w wodę z wodociągu – bez zmian
Odprowadzenie ścieków  do kanalizacji ściekowej – bez zmian.
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji ściekowej – bez zmian.

Zestawienie powierzchni:

Budynek SP i gimnazjum 761,27 m2

Budynek łącznika 37,87 m2

Budynek hali sportowej 848,85 m2

Budynek zaplecza sportowego 79,79 m2

pozostała część działki przeznaczona na zieleń i place utwardzone.

Przedmiotowa działka nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

Nie projektuje się wycinki drzew podlegających ochronie przyrody.

Budynek nie wpłynie ujemnie na stan środowiska.

Odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji ściekowej.

Przedmiotowa działka nie podlega ochronie konserwatorskiej.
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1.OPIS   TECHNICZNY

1.1 Zakres opracowania i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest poprawa warunków sanitarnych
pomieszczeń toalet i projekt nie obejmuje na tym etapie zagadnień
związanych z dostępnością do obiektu dla  osób niepełnosprawnych.

Zakresem opracowania jest projekt budowlany przebudowy pomieszczeń
sanitarnych budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie przy
ul. Szkolnej 6 na parceli gruntowej  991.

Zlecenie przez inwestora opracowania PB.
Plan przestrzenny Miasta Prószków – teren zabudowy usług oświaty 29UO

1.2 Program funkcjonalny 

Budynek 4 kondygnacyjny podpiwniczony z dachem dwuspadowym
posiadającym pomieszczenia dydaktyczno-oświatowe z zapleczem na
kondygnacji parteru, piętra I i piętra II, pomieszczenia techniczne, kuchnię
z jadalnią i kotłownię w piwnicy.

1.3 Zestawienie powierzchni i kubatury
        

Istniejąca Projektowana

Kubatura: 8754,60 m3 bez zmian
Pow. zabudowy: 761,27 m2 bez zmian
Pow. użytkowa: 1905,73 m2 bez zmian

1.4 Część architektoniczna 

Część istniej ąca:
Budynek 4 kondygnacyjny podpiwniczony z dachem dwuspadowym
posiadającym pomieszczenia dydaktyczno-oświatowe z zapleczem na
kondygnacji parteru, piętra I i piętra II, pomieszczenia techniczne i
kotłownię w piwnicy. Kryty papą termozgrzewalną. Wejście od strony
zachodniej i północnej. Budynek w kształcie prostokąta .

Projektowana przebudowa:
Projektowana przebudowa ma na celu racjonalne zagospodarowanie
pomieszczeń sanitarnych. Przedsionki toalet uczniów zmniejszono do
racjonalnych rozmiarów. Wydzielono pomieszczenia sanitarne dla
sprzątaczek oraz pomieszczenia toalet dla nauczycieli.
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1.5 Część konstrukcyjna 

Część istniej ąca:
    Budowa w technologii tradycyjnej z cegły pełnej i pustaków

żużlobetonowych o układzie ścian konstrukcyjnych mieszanym,
posadowienie na ławach fundamentowych.
Schody wewnętrzne żelbetowe. Stropy gęstożebrowe DZ-3 i WPS.

Projektowana przebudowa:
    Projektowana przebudowa obejmuje jedynie utworzenie nowych ścianek

działowych a więc nie wprowadza nowych obciążeń wcześniej nie ujętych.

1.5.1 Zastosowane schematy statyczne

Stropy gęstożebrowe – jedno kierunkowo zbrojone.
Nadproża, belki – schemat belki jednoprzęsłowej.
Dach – stropodach

1.5.2 Założenia przyj ęte do oblicze ń konstrukcji

    Obciążenie  śniegiem wg – PN – 80/B -02010/Az1:2006
    Obciążenie wiatrem wg PN – 77/B – 02011/Az1:2009

    Posadowienie fundamentów PN-81/B-03020
    Obciążenie użytkowe wg PN – 82/B-02003
    Obciążenia stałe wg PN -82/B-02001

Projekt spełnia wymogi dostosowania do strefy śniegowej, wiatrowej i 
gruntowej w miejscu posadowienia.

 
    Warunki geotechniczne posadowienia

    Posadowienie fundamentów PN-81/B-03020 I strefa i I kat.
geotechniczna. Proste warunki gruntowe, glina piaszczysta, w
związku z powyższym nie zachodzi konieczność sporządzania
dokumentacji geotechnicznej.

1.5.3 Podstawowe wyniki oblicze ń

    Obliczeniowe obciążenia ze stropu q= 7.22 kN/m2

    
1.5.4 Rozwiązania budowlane konstrukcyjno-materiałowe

 ścianki działowe 12cm gazobetonowe
 okładziny ścian tynki cem. wap. lub gipsowe
 ściany do wys. 2m - płytki ceramiczne na kleju
 podłogi – płytki gresowe na kleju
 ścianki toalet z płyt HLP systemowe do wys. 2m
 nowe nadproża L19
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1.5.5 Wykończenia  wewn ętrzne 

• stolarka drzwiowa typowa drewniana
• ściany malować farbami zmywalnymi
• wyposażenie sanitariatów – toalety zabudowane na stelażu standardowe 

oraz dostosowane dla dzieci 6 letnich w zaznaczonych miejscach
• urządzenia elektryczne, oświetlenie i wentylacja mechaniczna 

automatyczne
•  umywalki na blatach
• przewody wentylacyjne doprowadzające do kominów – PCV

1.6   Bilans  mocy
         

Moc przyłączeniowa obiektu – bez zmian

1.7 Charakterystyka ekologiczna

   1.7.1 Zapotrzebowanie w wod ę i odprowadzenie ścieków

• przyłączenie wody z istniejącego przyłącza.
• odprowadzenie ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej

  1.7.2 Emisja zanieczyszcze ń gazowych, pyłowych i płynnych

         Budynek spełnia warunki ochrony atmosfery – ekokocioł  węglowy.

   1.7.3 Odpady  stałe
         

Gromadzone w pojemnikach na odpady i czasowo usuwane
         przez zakład oczyszczania.

   1.7.4 Emisja hałasów oraz wibracji
         

Obiekt jego przeznaczenie funkcjonalne oraz wyposażenie nie 
wprowadzają szczególnej emisji hałasów i wibracji.

1.7.5 Wpływ na istniej ący drzewostan, powierzchni ę ziemi, gleb ę, wody 
powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie wpłynie na istniejący drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i
podziemne z uwagi na płytkie posadowienie.

1.8 Warunki ochrony  przeciwpo żarowej

         Obiekt zaliczany do zagrożenia pożarowego kategorii ZL III
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1.9 Część sanitarna.

         Instalacje wod-kan z rur PCV,  CO miedziane.
         Ogrzewanie pomieszczeń CO z kotła grzewczego. 

Ciepła woda użytkowa z kotła grzewczego.
Odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej.

1.10  Instalacje sanitariatów
  

Instalacja elektryczna –  za odrębnym opracowaniem
Instalacja CO miedziana –  za odrębnym opracowaniem
Instalacja wod-kan PCV –  za odrębnym opracowaniem

 
1.11  Kolorystyka obiektu
        

Ściany zewnętrzne w gamie kolorów pastelowych, cokół klinkier brąz, dach
brąz, stolarka biała, kominy klinkier.

1.12 Charakterystyka  energetyczna – parametry 

Bilans mocy urządzeń elektrycznych
 Oświetlenie - bez zmian
 Sprzęt komputerowy - bez zmian
 Piece kuchenne - bez zmian
 inne - bez zmian

       Razem energia elektryczna - bez zmian

Bilans mocy urządzeń, zużywających inne rodzaje energii 
  Ekokocioł węglowy 2x CRE-URZOŃ-150 300 kW

Właściwości cieplne przegród zewnętrznych: 
Ściana zewnętrzna 0,250  W/m2K
Dach 0,178  W/m2K
Podłoga na gruncie 0,226  W/m2K
Okno zewnętrzne 1,100  W/m2K
Drzwi zewnętrzne 2,600  W/m2K

Sprawności układu ogrzewania:
Sprawność wytwarzania 95%
Sprawność przesyłu 98%
Sprawność regulacji i wykorzystania 96%

Oświadczam, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania
budowlane spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii, zawarte w
paragrafach 328 i 329 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie.
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1.13  Oświadczenie projektanta
        

Oświadczam że projekt budowlany sporządzony został zgodnie z
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Opinia techniczna

Istniejący budynek oświatowy wybudowany metodą tradycyjną znajduje się w
dobrym stanie technicznym umożliwiającym projektowaną przebudowę. 
Projekt nie wprowadza dodatkowego obciążenia na istniejące stropy.

Posadowienie fundamentów PN-81/B-03020 I strefa i I kat. geotechniczna.
Proste warunki gruntowe, glina piaszczysta, w związku z powyższym nie
zachodzi konieczność sporządzania dokumentacji geotechnicznej.

Stan techniczny fundamentów murów podziemia i nad ziemia, stropów umożliwia
projektowaną przebudowę budynku.

Stropy budynku w dobrym stanie technicznym, nie wykazuje pęknięć i ugięć.

Budynek w obecnym stanie można poddać pracom objętym projektem.
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INFORMACJA  BIOZ

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych budynku szkoły podstawowej i
gimnazjum w Prószkowie przy ul. Szkolnej 6 na parceli gruntowej  991.

2. Inwestor:
Urząd Miejski w Prószkowie
Prószków ul. Opolska 17

3.     Projektant:
inż. Jan Wroński

        Wisła Mała ul. Borsuków 2

4.     Część opisowa

4.1 Zakresem robót jest przebudowa pomieszczeń sanitarnych budynku szkoły
podstawowej i gimnazjum.

4.2    Działka zagospodarowana:
budynek SP i gimnazjum, budynek hali sportowej, budynek łącznika,
budynek zaplecza sportowego, drogi i dojścia, utwardzone place,
ogrodzenie.

4.3    Brak elementów zagospodarowania działki które mogą
         stwarzać zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4.4 W czasie prowadzenia prac przy przebudowie przewiduje się roboty na
wysokości z rusztowań.

4.5 Przed prowadzeniem prac kierownik budowy przeszkoli pracowników
w  zakresie BHP.

4.6 Dostarczanie materiałów budowlanych na wszystkie kondygnacje
prowadzić od strony wjazdu.
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INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Elewacja Północna

Elewacja Południowa
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Elewacja Wschodnia

Elewacja Zachodnia


















