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1. Opis 

Lokalizacja oraz stan istniejący 

Projektowany budynek hali widowiskowo- sportowej zlokalizowany jest w miejscowości Tczów 
Średni, na działce o numerze ewid. 493/6. Działka stanowi teren szkolny. Teren działki ze lekkim 
spadkiem w kierunku południowym, zabudowany budynkiem szkoły. Przedmiotowa działka nr 
ewid. 493/6 posiada dostęp do drogi publicznej. Granicę wschodnią działki stanowi droga. 
Pozostałe granice stanowią sąsiednie działki. 
  
Projektowane zagospodarowanie działki 
Projektuje się usytuowanie budynku sali widowiskowo- sportowej, po południowo–wschodniej 
stronie istniejącego budynku szkoły, wzdłuż istniejącego boiska sportowego. Budynek 
nowoprojektowany planuje się połączyć z istniejącym budynkiem szkoły za pomocą łącznika.  
Nowoprojektowany budynek zarówno formą jak i użytymi materiałami wpisuje się w sposób 
zrównoważony w zastane otoczenie.  
Rzędną poziomu budynku ustalono na poziomie: 
+/- 0,00 m = 171,60 m n.p.m.  
 
Drogi dojazdowe i dojścia na działce projektuje się jako nawierzchnie utwardzone w technologii 
kostki brukowej, z zachowaniem minimalnych szerokości. Pozostały teren projektuje się jako zieleń 
ozdobną w postaci nasadzeń krzewów żywopłotowych, zimozielonych.  
Wjazd na teren posesji istniejący. 
Wody opadowe z połaci dachowych odprowadzić na teren działki za pomocą systemu rynien i rur 
spustowych do kanalizacji deszczowej. Odprowadzanie ścieków sanitarnych do istniejącej 
kanalizacji sanitarnej. Dostawa wody z istniejącego przyłącza. Składowanie odpadów bytowo- 
gospodarczych do istniejących szczelnych, zamykanych i systematycznie opróżnianych 
pojemników. Przyłącze elektryczne z WLZ. Dostawa ciepła z własnej kotłowni z kotłem na paliwa 
lekkie ekologiczne. Kotłownia zlokalizowana w kompleksie   istn. budynków. 
 
Wpływ projektowanych budynków na obiekty sąsiednie 
Funkcja obiektu nie generuje zanieczyszczeń i odpadów mogących w znaczący sposób wpływać 
na środowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. Obiekt nie powoduje uciążliwych hałasów. 
Obiekt generuje nieznaczny dodatkowy ruch samochodowy. Nie sprawi to uciążliwości dla 
otaczającego terenu.  

2.Bilans terenu 

Bilans terenu dla działki nr 493/6 w miejscowości Tczów Średni: 
Powierzchnia działki (w granicach oprac.):    

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku:   1473,7 m2  
Powierzchnia biologicznie czynna:       
 

opracował: 
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1. Opis techniczny 

Dane charakterystyczne budynku: 
Wysokość budynku:      
   Hala główna:      10,5 m 
   Nawy boczne:     5,3 m 
Powierzchnia zabudowy:    1473,7 m2 

Powierzchnia użytkowa:    1313,7 m2 

Kubatura:       12543,5 m3 

 

Rozwiązania architektoniczno- budowlane 
Zaprojektowano budynek sali widowiskowo- sportowej, parterowy. Budynek, w czytelny sposób 
został podzielony na trzy części (dominująca hala sportowa oraz niższe nawy boczne) połączone 
funkcjonalnie. Budynek przykryty dachami płaskimi o minimalnym nachyleniu połaci 6%=3,430, 
pokrycie płyta warstwowa w kolorze jasnym oraz papa termozgrzewalna. Bryła budynku nawiązuje 
do tradycyjnej architektury, jest dostosowana do zastanego krajobrazu oraz wpisana w teren. 
 
Układ konstrukcyjny 
Budynek w technologii mieszanej, ściany konstrukcyjne wewnętrzne i zewnętrzne gr. 24/25cm z 
pustaków gazobetonowych, oraz żelbetowe słupy, wieńce, podciągi i nadproża. Posadowienie na 
żelbetowych ławach i stopach fundamentowych. Dach w konstrukcji wiązara stalowego (hala 
główna), płyt warstwowych na płatwiach oraz żelbetowej (części niższe). 
 
Warunki posadowienia 
Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 24 września 1998 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. Nr 126/98 dla projektowanego budynku i 
podłoża pod budynkiem ustalono: 
kategoria 1 - warunki gruntowe proste – piaski gliniaste 
W trakcie prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych należy dokonać makroskopowej oceny 
rodzaju i stanu gruntu w obrębie całego wykopu i przeanalizować zgodność występujących 
warunków z założeniami przyjętymi do projektowania. W przypadku pojawienia się rozbieżności 
należy skontaktować się z projektantem. Dla celów projektowania przyjęto przeciętne warunki 
gruntowe – dopuszczalny poziom naprężeń przekazywanych z fundamentów na podłoże określono 
na poziomie 150 KPa. 
W razie stwierdzenia odmiennego stanu warunków gruntowych po wykonaniu wykopów, 
należy poinformować projektanta w celu ewentualnego przeprojektowania fundamentów. 

 
Fundamenty   
Pod ściany nośne należy wykonać ławy fundamentowe żelbetowe z betonu kl. B-20 zbrojone 
podłużnie stalą żebrowaną AIIIN (RB 500) oraz strzemionami ze stali A-0 (St0S): 
Poz. Ł1 – wym. 40x80cm, zbrojenie 4Ø14 dołem i 2 Ø 14    górą, strzemiona     Ø 6 co 25 cm 
Poz. Ł2 – wym. 40x70cm, zbrojenie 4 Ø 12 dołem i 2 Ø 12 górą, strzemiona Ø 6 co 25 cm 
Poz. Ł3 – wym. 40x60cm, zbrojenie 2 Ø 12 dołem i 2 Ø 12 górą, strzemiona Ø 6 co 25 cm 
Poz. Ł4 – wym. 40x65cm, zbrojenie 4 Ø 12 dołem i 2 Ø 14 górą, strzemiona Ø 6 co 25 cm 
Poz. Ł5 – wym. 40x60/66cm, zbrojenie 4 Ø 14 dołem i 2 Ø 14 górą, strzemiona Ø 6 co 25 cm 
Poz. Ł6 – wym. 40x25cm, zbrojenie 2 Ø  

Ø 12 dołem i 2 Ø 12 górą, strzemiona Ø 6 co 25 cm 
 
Posadowienie budynku należy realizować na gruncie nośnym, nienasypowym, poniżej  strefy  
przemarzania – min. 100cm p.p.t. 
 
 



 

     

Stopy fundamentowe 
Stopy fundamentowe S1 - żelbetowe z betonu kl. B-20 zbrojone siatką o rozstawie oczek 15x15 ze 
stali żebrowanej AIIIN (RB 500) oraz górą i dołem. 
Ze stopy należy wypuścić startery słupów (poz. S1). 
Stopy fundamentowe S2 - żelbetowe z betonu kl. B-20 zbrojone siatką o rozstawie oczek 15x15 ze 
stali żebrowanej AIIIN (RB 500) oraz górą i dołem. 
Ze stopy należy wypuścić startery słupów. 
 
Słupy 
Słupy S1 wykonać jako żelbetowe z betonu B-20 w szalunkach typowych, zbroić prętami 4 Ø 14 ze 
stali A-IIIN, strzemiona Ø6 ze stali A–0 co 25cm. Strzemiona do wys. słupa 1,5m należy zagęścić 
co 10cm oraz przy głowicy co 15cm. 
Słupy fundamentowe łącznika 30x30cm wykonać jako żelbetowe z betonu B-20 w szalunkach 
typowych, zbroić prętami 4 Ø 14 ze stali A-IIIN, strzemiona Ø6 ze stali A–0 co 20cm. W słupie 
zabetonować markę stalową gr. 12mm. 
Słupy łącznika stalowe z rury kwadratowej  RK120x120x6 spawane do marki stalowej. 
 
Wieńce 
Wykonać jako żelbetowe wylewane monolitycznie z betonu B-20. Zbroić prętami ze stali A-IIIN, 
strzemiona ze stali A–0. 
 
W1 - wym. 25x30cm, zbrojenie 2 Ø 12 dołem i 2 Ø 12 górą, strzemiona Ø 6 co 25 cm 
W2 - wym. 25x30cm, zbrojenie 2 Ø 16 dołem i 2 Ø 12 górą, strzemiona Ø 8 co 25 cm 
W3 - wym. 38x38 cm, zbrojenie 4 Ø 16 dołem i 3 Ø 16 górą, strzemiona Ø 8 co 25 cm 
 
Ściany  
Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych typu M6 na zaprawie cementowej marki 
M8, zabezpieczone poprzez dwukrotne malowanie masą dyspersyjną. Od zewnątrz należy 
wykonać ocieplenie gr. 5 cm (np. Styrodur) Opcjonalnie można wykonać sciankę dociskową gr. 
12cm z bloczków bet. (cokół budynku). 
Projektowane ściany osłonowe: 
Trójwarstwowe - gr. 47 cm z wewnętrzną warstwą nośną wykonaną z bloczków gazobetonowych 
ułożonych na zaprawie cem-wap. marki M5, ocieplenie z wełny mineralnej gr. 8cm oraz 
zewnętrzna warstwa z cegły klinkierowej klasy przynajmniej 25MPa na zaprawie cementowej lub 
gotowej do klinkieru. Klinkier mocować do ściany konstrukcyjnej co sześć warstw w pionie i co 
dwie cegły w poziomie (na każdy m2 muru powinny przypadać 4 kotwy. Dodatkowe kotwy należy 
zastosować wzdłuż naroży ścian, górnej krawędzi ściany, przy szczelinach dylatacyjnych oraz 
otworach okiennych i drzwiowych. W warstwie klinkierowej ściany należy wykonać otwory górą i 
dołem ułatwiające przepływ powietrza. 
Dwuwarstwowe - z bloczków gazobetonowych ułożonych na zaprawie cem-wap. marki M5, 
ocieplenie stanowi styropian EPS 70-040 gr. 12 cm .  
Ściany nośne wewnętrzne z bloczków gazobetonowych grubości 25cm na zaprawie cem-wap. M5. 
Uwaga: Pod wieńcem ściany nośne należy podmurować dwoma warstwami cegły pełnej na 
zaprawie j.w.  
Ściany łącznika z płyt warstwowych na konstrukcji stalowej, typowej. 
Ściany działowe należy wykonać z bloczków gazobetonowych grubości 12 i 24 cm ułożonych na 
zaprawie cementowo - wapiennej marki M5 lub jako systemowe w suchej zabudowie z płyty GK na 
ruszcie stalowym z wypełnieniem wełna mineralną 
 
Wentylacja 
Wentylacja budynku grawitacyjna za pomocą systemowych przewodów wentylacyjnych, główna 
sala sportowa poprzez wentylatory dachowe typu WD 20 oraz mechaniczna wg projektu wentylacji 
mechanicznej. 
 



 

     

Strop 
Zaprojektowano strop żelbetowy, monolityczny zbrojony dwukierunkowo. Beton B-20, stal A-III i 
A-0. Płyta stropowa gr. 20cm 
 

Nadproża, podciągi, zawiesia 
W budynku projektuje się nadproża monolityczne z betonu B-20 zbrojone podłużnie stalą 
żebrowaną AIIIN (RB 500), strzemionami ze stali A-0 (St0S) oraz prefabrykowane typu L19. 
Ułożony beton należy zawibrować! 
Poz. 1 - wym. 25x40cm, zbrojenie 4 Ø 16 dołem i 4 Ø 16 górą, strzemiona Ø 6 co 20 cm 
Poz. PW1.1 - wym. 25x30cm, zbrojenie 3 Ø 16 dołem i 2 Ø 16 górą, strzemiona Ø 6 co 20 cm 
Poz. PW1.2 - wym. 25x30cm, zbrojenie 4 Ø 16 dołem i 2 Ø 16 górą, strzemiona Ø 6 co 20 cm 
Poz. PNW3.1 - wym. 38x45cm, zbrojenie 6 Ø 20 dołem i 4 Ø 20 górą, strzemiona czterocięte  
Ø 8 co 20 cm 
Nadproża ceglane projektuje się na zawiesinach systemowych mocowanych bezpośrednio do 
ścian konstrukcyjnych, podciągów/nadproży 
 

Schody zewnętrzne 
Na gruncie wykończone płytkami z terakoty mrozodpornej, nie śliskiej w stanie suchym i podczas 
deszczu, z rowkami antypoślizgowymi na krawędzi stopnic. Spoczniki wykonać z odpowiednim 
spadkiem i dylatować. Wokół budynku zapewnić odpowiedni spływ wody od budynku.  
 

Konstrukcja dachu  
Zaprojektowano konstrukcję wiązara kratowego o przekrojach: 
- pas górny dwuteownik HEA160 
- pas dolny dwuteownik HEA 160 
- słupki rura kwadratowa RK 80x80x6 
- krzyżulce rura kwadratowa RK 80x80x6 
stężenia prostopadle do kratownicy rura kwadratowa RK 80x80x5.6 co 6 m czyli w kalenicy i  
co 6 m 
na głowicy słupa stopa stalowa - blacha gr. 16 mm  
kratownica mocowana do stopy stalowej za pomocą 4 kotew, dodatkowo wykonać żeberka 
usztywniające gr. 16 mm 
płatew IPE 180 z uwagi na worki śnieżne przy attykach h=1.0 m 
 
Pokrycie dachu 
Dach sali głównej zaprojektowano z płyt warstwowych PW120 z wypełnieniem z pianki 
poliuretanowej ew. styropianu. Kąt nachylenia połaci 6%. Odwodnienie zaprojektowano poprzez 
koryta dachowe przy attykach, jako systemowe obróbki dla płyt warstwowych. Obróbki blacharskie 
dachu Sali głównej typowe dla rozwiązań z płyt warstwowych. 
Dach części niższych zaprojektowano na stropie żelbetowym. Spadek (ok. 6%) z keramzytu 
urabianego w zalewie cementowej gr. 10-65cm. Izolacja termiczna ze styropianu EPS 100-038 gr. 
10cm. Pokrycie wierzchnie z papy termozgrzewalnej, modyfikowanej SBS na papie podkładowej 
j.w. ułożonej na zagruntowanej gładzi betonowej. 
Dach łącznika z płyt warstwowych układanych ze spadkiem na płatwiach. 
 
Izolacje wodochronne: 
Izolacje przeciwwilgociowe: 
- izolacja pozioma posadzki na gruncie – 2x papa termozgrzewalna SBS lub gruba folia bud. PE 
- izolacja pozioma ścian fundamentowych – masa dyspersyjna, papa termozgrzewalna SBS  
- izolacja pionowa ścian fundamentowych – masa dyspersyjna wg karty katalogowej produktu 
 
Uwaga:  
− Podłoża pod izolacje muszą być suche, równe i oczyszczone lub stosować preparaty 

odpowiednie do wilgotnego podłoża i osuszające. 
− Izolacje przeciwwilgociowe wykonać na wszystkich powierzchniach stykających się z gruntem. 
− Izolację należy każdorazowo dostosować do lokalnych warunków gruntowo- wodnych i do 

ukształtowania terenu.  
− W styku ze styropianem stosować lepiki nie powodujące rozpuszczania styropianu, bez 

wypełniaczy mineralnych.  



 

     

−  
− Izolacje termiczne: 
− ocieplenie ścian zewnętrznych – styropian EPS 70-040 gr. 12 cm szczelnie przyklejany do 

ściany 
− ocieplenie ściany fundamentowej – typu Styrodur gr. 5 cm   
− ocieplenie posadzki – styropian  EPS 100, gr.10cm 
− ocieplenie dachu – styropian  EPS 100, gr.10cm, keramzyt ze spadkiem, płyta warstwowa 
−  
− Izolacje termiczne: 
− ocieplenie ścian zewnętrznych – styropian EPS 70-040 gr. 12 cm szczelnie przyklejany do 

ściany 
− ocieplenie ściany fundamentowej – typu Styrodur gr. 5 cm   
− ocieplenie posadzki – styropian  EPS 100, gr.10cm 
− ocieplenie dachu – styropian  EPS 100, gr.10cm, keramzyt ze spadkiem, płyta warstwowa 
 
Uwaga: 
Płyty styropianu przyklejane do ściany konstrukcyjnej w sposób szczelny (wg wybranego systemu) 
tzn. przyklejane metodą „ramki i placków” (dookoła ramka: szer. 5cm, gr. do 1cm + ok. 6cm 
placków wewnątrz ramki), szczeliny powstałe pomiędzy płytami styropianu należy wypełnić trwale 
elastyczną masą uszczelniającą zapobiegająca penetracji wilgoci pod powierzchnie płyt oraz 
pianka polietylenową zapobiegającą powstawaniu mostków termicznych. Powierzchnia pod płyty 
styropianu powinna być czysta, sucha, dobrze związana, wolna od nalotów, wykwitów, środków 
utrudniających wiązanie.   
 
Elewacje 
Ściany budynku wykończone tynkiem mineralnym strukturalnym (rapowanym) lub silikonowym 
(alternatywnie pomalować farbami elewacyjnymi) w kolorze jasnym.  
Cegła klinkierowa w kolorze ceglanym 
 
Opierzenia i rynny 
Obróbki blacharskie wykonać z blachy tytan-cynk gr. 0,6 ÷ 0,7mm lub z blachy powlekanej w 
kolorze szarym zbliżonym do RAL 9006. 
Koryto odpływowe przy attyce sali głównej ułożyć ze spadkiem 0,5 - 1%. 
Rury spustowe Ø100 z blachy tytan-cynk oraz kosze spustowe tytan-cynk wg indywidualnych 
rozwiązań. 
 
Stolarka okienna i drzwiowa 
Stolarka okienna hali głównej zaprojektowano ze szklenia profilowanego np. Pilkington Profili K32 
w szkleniu podwójnym. 
Stolarka okienna części niskiej oraz łącznika, aluminiowa o współczynniku przenikania ciepła kmax 
< 2,0 W/(m2K). Szklenie zespolone o podwyższonej odporności na uderzenia np. klasy P2.  
Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem otwierane na zewnątrz, w systemie profili 
aluminiowych z przegrodą termiczną np. PONZIO NT 52. Profile lakierowane w kolorze zbliżonym 
do RAL 9006 mat., szklenie zespolone, laminowane folią PVB - 33.1 (klasa bezp. P2) 
Współczynnik przenikania ciepła zbliżony do kmax < 2,0 W/(m2K). Drzwi wyposażyć w 
samozamykacz. 
Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe (główne wejścia) – stolarka aluminiowa j.w. 
Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe (wejście na sale główną, magazyny etc.) Drzwi dwuskrzydłowe 
z profilem ryglujący. Płyta drzwiowa gr. 45mm, z blachy gr. 0,9mm, wzmocnienie stalowe, 
wypełnienie z wełny mineralnej, dwustronna przylga. Skrzydło w kolorze RAL 9006mat. lub 
zbliżonym. Ościeżnica - kątowa, wykonana z blachy  gr. 2mm. Malowana w kolorze j.w. Drzwi 
wyposażyć w przeszklenie okrągłe Ø300mm. Rama przeszklenia z aluminium w kolorze j.w.  
Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe - płyta drzwiowa gr. 40mm, trójstronnie falcowana, wykonana 
z ocynkowanej blachy stalowej o gr. 0,6mm, wypełnienie stanowi wkład węzłowy. Skrzydło w 
kolorze RAL 9006mat lub zbliżonym. Ościeżnica - kątowa, wykonana z blachy ocynkowanej, gr. 
1,5mm. Malowana w kolorze RAL 9006mat. Drzwi prowadzące do łazienek i pom. socjalnych 
zamontować z dolną kratką wentylacyjną o wym. 435 x 85mm. 
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Współczynnik przenikania ciepła zbliżony do kmax < 2,0 W/(m2K). Drzwi wyposażyć w 
samozamykacz. 
Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe (główne wejścia) – stolarka aluminiowa j.w. 
Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe (wejście na sale główną, magazyny etc.) Drzwi dwuskrzydłowe 
z profilem ryglujący. Płyta drzwiowa gr. 45mm, z blachy gr. 0,9mm, wzmocnienie stalowe, 
wypełnienie z wełny mineralnej, dwustronna przylga. Skrzydło w kolorze RAL 9006mat. lub 
zbliżonym. Ościeżnica - kątowa, wykonana z blachy  gr. 2mm. Malowana w kolorze j.w. Drzwi 
wyposażyć w przeszklenie okrągłe Ø300mm. Rama przeszklenia z aluminium w kolorze j.w.  
Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe - płyta drzwiowa gr. 40mm, trójstronnie falcowana, wykonana 
z ocynkowanej blachy stalowej o gr. 0,6mm, wypełnienie stanowi wkład węzłowy. Skrzydło w 
kolorze RAL 9006mat lub zbliżonym. Ościeżnica - kątowa, wykonana z blachy ocynkowanej, gr. 
1,5mm. Malowana w kolorze RAL 9006mat. Drzwi prowadzące do łazienek i pom. socjalnych 
zamontować z dolną kratką wentylacyjną o wym. 435 x 85mm. 
 
Tynki wewnętrzne 
Wykonać jako cem-wap. lub gipsowe, nakładane maszynowo. 
 
Posadzki 
Wykonane według opisów odnośników warstwowych.  
 
 
 
 
 



 

     

 Okładziny ścian 
W pomieszczeniach mokrych i socjalnych np. szatnie dla zawodników, ściany wyłożyć glazurą do 
wysokości minimum 200 cm od poziomu posadzki. 

 
 
Parapety 
Parapety zewnętrzne - podokienniki wykonać z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm lub blachy powlekanej 
w kolorze zbliżonym do RAL 9006. 
Parapety wewnętrzne alternatywnie - postformingowe. 
 
Malowanie i powłoki zabezpieczające 
Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.  
Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnętrznymi pokryć powłokami antykorozyjnymi. 
 
Inne roboty 
- Opaska betonowa: 

wokół budynku wykonać opaskę ochronną z kostki brukowej lub płyt chodnikowych 
szerokości 60-100cm, ze spadkiem 2% od budynku. 
- Uszczelnić miejsca wejścia przewodów przyłączy do budynku  
- Izolacje przeciwwilgociowe wykonać na wszystkich powierzchniach stykających się z gruntem. 
 
 

UWAGA: 
 
- Roboty budowlane winny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy pod nadzorem osób 
uprawnionych, zgodnie ze sztuką budowlaną, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych”, niniejszą dokumentacją oraz przepisami BHP.   
- Stosowane materiały winny posiadać odpowiednie atesty, aprobaty techniczne oraz 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski.  
- Wszelkie zmiany projektowe i materiałowe winny być uzgodnione z projektantem w ramach 
nadzoru autorskiego. 
- Wykopy pod fundamenty należy wykonywać w porze o najmniejszej ilości opadów 
atmosferycznych. Ostatnią warstwę gruntu należy zdjąć ręcznie i tuż po wykonaniu wykopu ułożyć 
warstwę chudego betonu grubości 10cm. 
- Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie. W przypadku niejasności należy 
kontaktować się z projektantem. 
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