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OPIS  TECHNICZNY  

do projektu Adaptacji Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  

na Świetlicę Wiejską w Łączanach 

- część architektoniczno-budowlana - 

 

1.  Przedmiot opracowania: 

Przedmiotem opracowania jest adaptacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na Świetlicę 

Wiejską w miejscowości Łączany gm. Wierzbica.  

 

2.  Podstawa opracowania: 

-  umowa z Inwestorem z dnia 02.02.2011r.  

-  inwentaryzacja architektoniczno – budowlana dla potrzeb projektowych 

-  mapa geodezyjna do celów projektowych w skali 1: 500 

 

3.  Stan istniejący: 

Istniejący budynek OSP jest budynkiem dwu kondygnacyjnym niepodpiwniczonym. Wykonany 

jest w technologii tradycyjnej murowanej, stropy prefabrykowane kanałowe, dach konstrukcji 

drewnianej kryty eternitem – kopertowy. Ściany zewnętrzne – elewacja  budynku - docieplone 

metodą „lekką mokrą” styropianem z wyprawą tynkarską. Budynek wyposażony w instalację 

elektryczną i wod-kan., ogrzewanie - elektrycznymi grzejnikami akumulacyjnymi. 

 

3.1.  Podstawowe dane techniczne 

 Kubatura budynku    2.568,00 m³ 

 Powierzchnia użytkowa      525,92 m²  

 w tym: 

 -  powierzchnia świetlicy      392,82 m² 

 -  powierzchnia garażu OSP        44,00 m² 

 -  powierzchnia Ośr. Zdrowia       89,10 m² 

4.  Cel i zakres opracowania 

Projektowane prace mają na celu adaptację budynku OSP dla potrzeb Świetlicy Wiejskiej. W 

tym celu projektowane jest wykonanie centralnego ogrzewania budynku i wykonanie robót 

remontowych budowlanych. 
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5.  Projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe robót budowlanych 

5.1. Ściany 

Dla potrzeb lokalizacji pomieszczenia kotłowni w budynku projektuje się połączenie pom. nr 

3, 4 i 5 poprzez wyburzenie ścianek działowych między tymi pomieszczeniami. Wejście do 

pomieszczenia kotłowni bezpośrednio z zewnątrz poprzez wykucie w ścianie otworu 

drzwiowego i zamontowanie drzwi otwieranych na zewnątrz o odporności ogniowej 60 min. 

Istniejące wc w pom. nr  3 „przenosi się” do pom. nr 7. Pomieszczenie gospodarcze nr 5 

„przenosi się” do nowo wydzielonej części podschodówki pom. nr 5’. Pomieszczenie 

gospodarcze  nr 4 „przenosi się” do pomieszczenia podschodówki pom. nr 4’. Ściany 

wydzielające kotłownię należy wykonać z cegły pełnej kl. 10 grubości 25 cm na zaprawie 

cementowo – wapiennej M-4 na pełną spoinę. 

Ściany do wymurowania oraz przebicia w istniejących ścianach zaznaczono na rys. 2 i 3. Tynki 

wewnętrzne obustronne cementowo – wapienne grubości 1,5 cm, powierzchnia równa i gładka. 

5.2.  Roboty budowlane w kotłowni 

Wykonać nową posadzkę (łącznie z warstwami podposadzkowymi ) z płytek gres na zaprawie 

klejowej. Posadzkę wykonać ze spadkami w kierunku kratki wentylacyjnej nawiewno-

wywiewnej o wym. 20x30cm zlokalizowanej w poziomie posadzki.  

W celu uzyskania gładkiej niepylącej powierzchni ścian skuć tynk ze ścian i ściany wyłożyć 

płytkami ceramicznymi na pełną wysokość. Drzwi do kotłowni otwierane na zewnątrz o 

odporności ogniowej EI30, nad drzwiami naświetle wysokości 1,00m.  Na suficie w 

pomieszczeniu kotłowni wykonać okładzinę z płyty gipsowo-kartonowej ognioodpornej gr. 

12,5mm na pojedynczej konstrukcji z kształtowników metalowych. 

Przejścia kominów i instalacji  przez ściany i stropy muszą posiadać klasę odporności ogniowej 

EI60 i powinny być zabezpieczone kołnierzami zaciskowymi o klasie odporności EI tych 

przejść.  

Wentylację nawiewno – wywiewną oraz kominy spalinowy i wentylacyjny wykonać wg 

projektu technologicznego kotłowni. 

5.2.  Nadproża drzwiowe 

Nadproża drzwiowe w istniejących ścianach w nowo projektowanych otworach - stalowe 

2xC180mm. 

5.3.  Drzwi 

Drzwi wewnętrzne do wymiany na drzwi drewniane typowe, drzwi drewniane wewnętrzne 

dwuskrzydłowe wymienić na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  przymykowe półpełne. 
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5.4. Kominy 

- spalinowy koncentryczny 110/160 mm 

- wentylacyjny z elementów systemu MK 180 

Kominy wykonać wg projektu technologicznego kotłowni. 

W celu wyprowadzenia kominów - spalinowego i wentylacyjnego z kotłowni, należy wykuć 

otwory w stropie nad parterem i I piętrem. Przejścia przez stropy wykonać w miejscach 

otworów płyt kanałowych.  Na I piętrze kominy obudować płytami g-k ogniochronnymi gr. 

12,5mm – jednostronnie dwuwarstwowo na pojedynczej konstrukcji nośnej (75-02). Przejścia 

kominów przez strop nad parterem zabezpieczyć kołnierzami ogniochronnymi (np. Pyroplex 

PPC4) o klasie odporności ogniowej EI 60. 

Na poddaszu, w miejscu przejścia kominów przez dach, do konstrukcji więźby dachowej 

przymocować śrubami stalowe wymiany z rur kwadratowych 50x50x3mm do których 

obejmami przykręcić kominy.  

Na dachu na kominach zamontować systemowe obróbki. 

5.5.  Więźba dachowa 

Więźba dachowa istniejąca drewniana wielospadowa o konstrukcji krokwiowo-kleszczowej. 

Kąt nachylenia połaci dachowej 60º i 25°.  

Należy dokonać przeglądu istniejącej więźby i wymienić elementy osłabione. 

Więźbę dachową zabezpieczyć impregnatem ogniochronnym. 

5.6.  Dach 

Projektuje się wymianę pokrycia dachu. Nowe pokrycie wykonać z blachy trapezowej 

powlekanej powłoką poliestrową gr. 0,7mm, profil T-35 na nowych łatach drewnianych. Obróbki 

blacharskie wykonać z blachy płaskiej powlekanej w kolorze blachy trapezowej. Rynny i rury 

wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej. 

5.7. Roboty wykończeniowe 

Okładziny ścienne i podłogowe w pom. 101,102,106 (boazeria drewniana i deski na legarach) 

przewidziano do demontażu. Powierzchnie po zdemontowaniu okładzin ściennych należy 

wyrównać poprzez wykonanie tynku i gładzi gipsowych oraz pomalować farbami emulsyjnymi i 

wykonać lamperie z dekoracyjnego tynku mozaikowego.  

Podłoża pod posadzki,  po zdemontowaniu desek wyrównać twardym styropianem EPS 100-

038 (FS 20), wykonać wylewki miksokretem gr. 5 cm. 

Posadzki z płytek gress 30x30 cm 

Roboty wykończeniowe wg poniższego zestawienia: 
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              Rodzaj wykończenia  
 

 
Nr 
pom. 

 
 
Funkcja pomieszczenia 

 
Pow. 
m² 

 
Posadzki 

 
Ściany 

 
Sufity 

  
PARTER 

    

f. emuls.  
0.1 

 
Świetlica 

 
      

93,23 

 
- lamp.marm. 

 
f.emuls. 

0.2 w.c. - świetlica         
6,12 

- f.em./ j.w. 

0.3 Kotłownia         
9,94 

gres płytki płyty GKF 

0.4’ Pomieszczenie gospodarcze Ośr. Zdr.         
3,60 

- f.olej f.emuls. 

0.5’ Pomieszczenie gospodarcze  Świetlicy         
3,60 

- f.em./f.olej. j.w. 

0.6 Wiatrołap - świetlica         
4,13 

gres j.w. j.w. 

0.7 w.c. personelu Ośr. Zdr.         
3,38 

gres f.em./płytki j.w. 

0.8 Garaż OSP       
44,00 

- f.em./f.olej. j.w. 

0.9 Wiatrołap Ośr. Zdr.         
1,56 

- j.w. j.w. 

0.10 Komunikacja Ośr. Zdr.         
7,58 

- j.w. j.w. 

0.11 Pomieszczenie socjalne Ośr. Zdr.         
9,10 

- j.w. j.w. 

0.12 w.c. pacjentów  Ośr. Zdr.         
4,64 

- f.em./ j.w. 

0.13 Rejestracja Ośr. Zdr.         
4,95 

- f.em./f.olej j.w. 

0.14 Poczekalnia  Ośr. Zdr.       
18,10 

- j.w. j.w. 

0.15 Gabinet Lekarski       
12,00 

- j.w. j.w. 

0.16 Gabinet Zabiegowy         
8,55 

- j.w. j.w. 

0.17 Gabinet Lekarski       
19,30 

- j.w. j.w. 

0.18 Klatka schodowa - świetlica         
5,20 

- j.w. j.w. 

                  RAZEM  PARTER   
258,98 

   

      
  

PIĘTRO 
    

1.01 Świetlica       
36,05 

gres f.em/lamp. 
tynk mozaik 

f.olejna 

1.02 Świetlica       
77,00 

gres f.em/lamp. 
tynk mozaik 

f.em. 

1.03 w.c. św.         
1,96 

- f.em j.w. 
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1.04 w.c. św.         
1.96 

- j.w. j.w. 

1.05 Komunikacja św. 
 

        
4,46 

gres f.em/f.olej j.w. 

1.06 Świetlica       
91,57 

gres f.em/lamp. 
tynk mozaik 

j.w. 

1.07 Kuchnia - świetlica       
26,10 

gres f.em/płytk j.w. 

1.08 Pom. Gospodarcze - świetlica         
3,69 

gres j.w. j.w. 

1.09 Pom. Gospodarcze - świetlica         
4,28           

gres j.w. j.w. 

1.10 Komunikacja  - świetlica         
7,80 

gres j.w. j.w. 

1.11 Klatka schodowa - świetlica       
12,07         

- j.w. j.w. 

                     
                    RAZEM  PIĘTRO 

 
266,94 

   

 
Poddasze nieużytkowe           -         257,23 m²    
 
Powierzchnia użytkowa      525,90 m²  

 w tym: 

 -  powierzchnia świetlicy      392,80m² 

 -  powierzchnia garażu OSP        44,00 m² 

 -  powierzchnia Ośr. Zdrowia       89,10 m² 

5.8. Izolacje 

5.8.1.  Przeciwwilgociowa  

pozioma z folii polietylenowej izolacyjnej gr. 0,3mm pod nowymi posadzkami, 

5.8.2.Termiczna 

- w warstwach posadzkowych (nowe posadzki)  - z płyt styropianu twardego EPS 100-038 gr. 5 

cm , 

- poddasze nieużytkowe na stropie wełna mineralna gr. 20 cm, 

5.9.  Roboty zewnętrzne 

Przed wejściem do pomieszczenia kotłowni wykonać schodki betonowe i obłożyć je płytkami 

gresowymi antypoślizgowymi i mrozoodpornymi. 

 

Uwagi końcowe 

Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać dokumenty stwierdzające dopuszczenie do 

obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 
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Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlane, zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” i normami, pod nadzorem 

osób uprawnionych. 

 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


