
ZAWARTO ŚĆ OPRACOWANIA:

1. Załączniki:

• Wypis z rejestru gruntów 

• Wyrys z mapy ewidencyjnej 

2. Opis techniczny do projektu robót budowlanych.

3. Plan sytuacyjny terenu (kopia mapy).

4. Rysunki techniczne.



2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 

Niniejsze opracowanie wykonano w celu dokonania zgłoszenia na podstawie art. 30, ust.

1,  pkt  2  w  związku  z  art.  29,  ust.  2  pkt  4  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) 

Podstawa opracowania:

• Zlecenie Inwestora

• Wizja w terenie

• Dokumentacja fotograficzna obiektu

• Ustawa Prawo budowlane

Opis 

Projekt  obejmuje  zadanie  p.n.  „Remont  sali  gimnastycznej  przy  Szkole  Podstawowej  

w Czernikowie na potrzeby Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimpijczyk”.

Wykonane  zostaną  prace  remontowe  polegające  na  wymianie  istniejącego  parkietu  na

podłogę  sportową,  wymianie  drzwi,  wykonanie  prac  stolarskich,  malarskich,  wymiana

instalacji  c.o.  oraz  opraw oświetleniowych  awaryjnych.   W ramach  przewidzianych  prac

należy  również  wykonać  remont  magazynu  sprzętu   sportowego  oraz  wywóz,  utylizację

materiałów pochodzących z rozbiórek oraz uporządkowanie terenu.

Opis projektowanych robót

  

         Roboty podłogowe

 Należy usunąć  istniejące  warstwy parkietu,  a  następnie  ułożyć  podłogę  o  następujących

warstwach:

-izolacja z folii przeciwwilgociowej

-legary dolne 10cm x 3cm co 50cm na podkładkach kauczukowych o gr.1cm

-legary górne 10cm x 3cm co 25cm

-wełna gr. 3cm pomiędzy legarami w dwóch warstwach

-2x płyta OSB 12mm

-podłoga sportowa winylowa rulonowa przeznaczona do obiektów sportowych o parametrach:



     Montaż wykładziny

W przypadku nierównego podłoża należy wykonać jego szpachlowanie. Podłoże powinno być

gładkie, odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń

i  przygotowane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  wykładziny.  Do  przygotowania  podłoża

używać należy tylko mas wodoodpornych.

Przy  podkładach  cementowych  zaleca  się  stosowanie  mas  wygładzających

(samopoziomujących) przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne.

Należy  pamiętać,  że  resztki  asfaltu,  tłuszczy,  środków  impregnujących,  atrament

z długopisów  itp.  mogą  powodować  odbarwienia  wykładziny.  Wszelkie  oznaczenia  na

wykładzinie mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi.

Wilgotność  podłoża nie powinna być  wyższa niż  2% dla  cementu  i  0,5% dla  anhydrytu

(gipsu).



Przygotowanie wykładziny

Przed  instalacją  należy  sprawdzić  rolki  wykładziny  pod  kątem  numerów  fabrycznych.

Zachować należy etykiety fabryczne wszystkich rolek, aż do chwili zakończenia instalacji.

W  celu  uniknięcia  różnicy  w  odcieniach,  do  jednego  pomieszczenia  należy  dobrać

wykładzinę  pochodzącą  z  tej  samej  serii  produkcyjnej.  Zaleca  się  również  układanie

wykładziny kolejno sąsiednimi numerami rolek.

W miarę  możliwości  rolki  należy przewijać  przed instalacją.  Rolki  należy przechowywać

w pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie.

Przed  ułożeniem wykładzina  powinna  przyjąć  temperaturę  pomieszczenia  (nie  niższą  niż

180C). Dopiero wtedy można przycinać  arkusze wykładziny.  W miarę  możliwości  należy

rozłożyć  je  na  płaskim  podłożu,  by  materiał  pozbył  się  naprężeń  i  przyjął  temperaturę

pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuższych arkuszy.

Odwracanie  rolek.  W  przypadku  wykładzin,  w  których  wzór  powstaje  metodą  nadruku

kolejny arkusz należy odwrócić  w stosunku do ułożonego poprzednio.  Uniknie się  w ten

sposób różnic w odcieniach pomiędzy sąsiednimi arkuszami. 

Należy  unikać  marszczenia  i  zaginania  materiału,  gdyż  może  to  doprowadzić  do

nieodwracalnych zmian (uszkodzeń).

Układanie wykładziny

Należy używać  tylko  klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych,  stosować  się  do

wskazań producenta klejów. W przypadku klejenia wykładzin w płytkach i panelach należy

stosować kleje o podwyższonej odporności na działanie wilgoci.

Po przyklejeniu do podłoża i zespawaniu brzegów wykładzina powinna tworzyć  jednolitą,

wodoszczelną posadzkę. 

Arkusze  wykładziny  należy  łączyć  termicznie  przy  pomocy  systemowego  sznura

spawalniczego.

Jako  wykończenie  posadzek  należy  stosować  listwy  przypodłogowe  z  PCW  w  kolorze

zbliżonym do posadzki.

Płyty drewnopochodne OSB

Projektuje  się,  jako  warstwę  poszycia  podłogi,  będące  produktem  drzewnym,

płaskoprasowane płyty trójwarstwowe typ OSB SF-B, które posiadają klasyfikację ogniową

wg Euroklasy min:



− B  (niezapalne,  bardzo  ograniczony  udział  w  pożarze,  wyroby  nie  powodują

rozgorzenia ognia),

− s2 (średnia ilość i gęstość dymu),

− d0 (brak płonących kropli).

Należy zastosować dwie płyty o gr. 12mm, razem 24mm. Płyty ułożyć w dwóch warstwach

mijankowo ze szpachlowaniem ich połączeń na górnej warstwie. 

Legary

Projektuje się konstrukcję tej warstwy podłogi, jako ruszt zbudowany z drewnianych legarów

ułożonych podwójnie (dolne i górne).

Należy zastosować  deski  z  drewna liściastego w kl.  III,  o  szerokości  100mm i  grubości

30mm. Deski układać krzyżowo, jako ruszt o osiowym rozstawie, co 50cm.

Legary górne układać równolegle do osi podłużnej sali gimnastycznej co 25cm.

Pomiędzy legarami ułożyć 2 warstwy wełny mineralnej gr. 3 cm.

Materiały  trudno  zapalne  to  wyroby  z  drewna  liściastego  o  gęstości  nie  mniejszej  niż

800kg/m3 i grubości min. 12mm. 

Dopuszcza  się  użycia  na  legary  drewna  iglastego  pod  warunkiem  uzyskania  klasy

ogniochronnej, jako trudno zapalne w wyniku wykonania zabezpieczeń za pomocą środków

ogniochronnych.

Drewniane elementy podłogi (legary) należy wtedy poddać impregnacji ogniochronnej aby

uzyskać klasyfikację ogniową, jako trudno zapalne.

Podkładki amortyzujące 

Podkładki dystansowe, sprężyste z kauczukowej gumy porowatej o gęstości ok. 800kg/m3,

wymiarach min. 100x100x10mm.

Podkładki  należy przymocować  (przykręcić)  tylko do legarów w punktach ich podparcia.

Taki montaż elementów pozwoli na uzyskanie  efektu tzw. podłogi pływającej.

W celu wypoziomowania powierzchni podłogi można użyć podkładek o różnych grubościach.

Izolacja przeciwwilgociowa

Jako izolację przeciwwilgociową należy zastosować folię z PCW lub PP paroszczelną. Folię

należy układać na zakład (ok. 10cm), przykleić do podłoża w miejscach połączeń zgrzać.



Dopuszcza  się  wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowej  z  wyrobów  bitumicznych

posiadających atest do zastosowań wewnętrznych.

Warstwa ta również powinna mieć klasyfikację ze względu na reakcję na ogień, jako trudno

zapalna.

   Roboty malarskie

 Przygotowanie podłoża poprzez szpachlowanie nierówności i zagruntowanie. Ściany i sufity

malowanie dwukrotnie farbą  emulsyjną  wewnętrzną.  Lamperie do 2 m należy dwukrotnie

pomalować farbą olejną.

Roboty instalacji C.O

Roboty polegające na poprowadzeniu rur zasilających z istniejącej kotłowni oraz montażu

grzejników na sali gimnastycznej. Rurociągi zabudować płytą g-k.

    

Pozostałe roboty wewnętrzne

Należy oczyścić, oszlifować i zabezpieczyć lakierem drabinki gimnastyczne oraz pomalować

kraty w oknach. 

Zamontować drewniane osłony na grzejniki, oraz kratki ochronne z drutu 4 mm malowanych

proszkowo na lampy oświetleniowe i nagrzewnice.

W zakresie remontu należy ująć również wymianę wentylatorów dachowych.

Remont magazynu sprzętu sportowego

Należy  zdemontować  płyty  azbestowe  na  istniejącym  dachu  oraz  jednej  ze  ścian

szczytowych.  Roboty  związane  z  demontażem  płyt  azbestowych  wykonać  zgodnie   z

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 paździerika2005r. w sprawie zasad

bhp  przy  zabezpieczeniu  i  usuwaniu  wyrobów  zawierających  azbest.  Konstrukcję  nośną

magazynu sprzętu sportowego oczyścić, zagruntować farbą miniową oraz pomalować farbą

nawierzchniową.  Ścianę  murowaną  łączącą  salę  gimnastyczną  z  magazynem  sprzętu

sportowego  również  należy  oczyścić,  zagruntować  i  pomalować.   Wszystkie  ściany

zewnętrzne oraz dach zostaną obłożone blachą trapezową TRB-18 na łatach. Docieplone od

strony wewnętrznej warstwą wełny gr.15cm. Stosować membranę od strony zewnętrznej a od

strony wewnętrznej folię. Ściany od wewnątrz obłożyć blachą trapezową TRB-6. Od strony

wejścia głównego do budynku zamontować  drzwi stalowe.



          Materiały z rozbiórki i pozostałości nowych zostaną przekazane przez wykonawcę

robót do utylizacji.

        Warunki ochrony przeciwpożarowej.

        Rozwiązania konstrukcyjne i elementów robót wykończeniowych przedstawione w

opisie  projektowanych  robót  spełniają  wymagania  ochrony  ppoż..  Wszystkie  elementy

wykończeniowe powinny być w klasie słabo lub nierozprzestrzeniającej ognia.

       Uwagi końcowe. 

       Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie doświadczenie

i uprawnienia. Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, sztuką

budowlaną i przy zachowaniu podstawowych przepisów BHP.

Piotrków Kuj., marzec 2016 r.                                             Opracował: 


