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Podstawa i cel opracowania nowego budynku  
Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych  

im. Jana Kochanowskiego

Na terenie miejscowości rekreacyjno-wypoczynkowej jaką jest 
Garbatka-Letnisko, funkcjonuje szkoła średnia jako Zespół Szkół 
Drzewnych i Leśnych, zwany potocznie Szkołą Drzewną. Wiedzę 
i umiejętności praktyczne zdobywają uczniowie tutejszej gminy 
i powiatu jak również Ci, z odległych zakątków województwa 
mazowieckiego i lubelskiego.

Priorytetowe zawody jakie zdobywają uczniowie związane 
są przemysłem drzewnym i branżą leśną. W szkole wykształcenie 
zdobyło wielu  fachowców, wśród nich są dyrektorzy fabryk, 
właściciele zakładów produkcyjnych, pracownicy firm stolarskich, 
zakładów meblowych, pracownicy Lasów Państwowych. 
Początki szkoły sięgają roku 1948, kiedy potrzeby rynku w okresie 
powojennym skłoniły wielu mieszkańców o rozpoczęcie starań 
, mających na celu zorganizowanie na terenie Garbatki   szkoły 
zawodowej o kierunku stolarskim. Szkoła przez lata cały czas się 
rozwijała i powiększała infrastrukturę techniczną. Budowano nowe 
parterowe budynki tj warsztaty, budynki gospodarcze, schronisko 
młodzieżowe. Przez cały czas rozbudowywano profil zawodowy 
związany z obróbka drewna i leśnictwem. 

Mimo dużego zainteresowania jakim cieszyła się szkoła w 
środowisku lokalnym  i poza nim, wciąż istniały problemy, które 
przede wszystkim dotykały bazy lokalowej szkoły, internatu, a także 
warsztatów, które mimo że dość dobrze prosperowały odczuwały 
ciasnotę  i brak nowoczesnych maszyn. Pomimo tego produkowane 
dobrej jakości wyroby, cieszyły się zainteresowaniem nabywców.

Obecnie w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych funkcjonują 
następujące typy szkół: 

1) Technik technologii drewna, 

2) Technik leśnik,

3) Technik renowacji elementów architektury – symbol zawodu,

4) Szkoła Branżowa I stopnia,

5) Szkoła Branżowa II stopnia.

Cykl kształcenia w szkole trwa: od 2 do 5 lat.

Zawody i specjalności, w których kształci szkoła są zgodne 
z klasyfikacją zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego. 
W szkole działają: warsztaty praktycznej nauki zawodu,  biblioteka 
i czytelnia, internat i stołówka szkolna,  szkolne schronisko 
młodzieżowe,  siłownia sportowa,  sklepik uczniowski. Szkoła realizuje 
cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wynikające 
ze szkolnego programu wychowawczoprofilaktycznego. 
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Nieodłącznym elementem pejzażu kulturowego i najlepiej z nim zintegrowanym, jest 
architektura drewniana współtworząca go od zarania dziejów. Niemal do XX wieku drewno 
stanowiło główny materiał budulcowy. Powstawały zeń budynki mieszkalne, przemysłowe 
i obiekty sakralne. Dziś wiele z nich, ze względu na swój unikatowy wygląd i styl, budzi 
zainteresowanie na turystycznych szlakach, w miastach i na wsiach. Atrakcyjność takich 
miejsc spowodowała utworzenie wielu szlaków architektury drewnianej.

Z drugiej strony użycie drewna jako budowlanego materiału konstrukcyjnego ma 
swoje zalety, ale też ograniczenia. Zaletą jest dość duża swoboda i łatwość obróbki tego 
materiału, wadą zaś jego stosunkowo mała trwałość, duża łatwopalność i ograniczona 
wytrzymałość mechaniczna. 

Negatywne przemiany w ostatnich dziesięcioleciach spowodowały zanik lokalnej 
kultury ciesielskiej jak również tradycji lokalnego budownictwa drewnianego. U podstaw 
działań edukacyjnych szkoły jest między innymi troska o zachowanie budynków 
drewnianych w jak największej liczbie wraz z zachowaniem jak największej ilości substancji 
oryginalnej – zgodnie z programami ochrony i odbudowy poszczególnych obiektów.

Warto zwrócić uwagę również na to, że w ostatnim dwudziestoleciu powstała 
moda na budynki drewniane. Powstaje coraz więcej projektów domów wykonywanych 
z drewna lub z wykorzystaniem drewna jako jednego z budulców, nawiązujących do 
tradycyjnych, ukształtowanych przez stulecia form regionalnych przywracających 
harmonię i równowagę w naszym krajobrazie. Powyższe działania są możliwe  
w przypadku powstania wykwalifikowanej grupy wykonawców prac.

Projekt elewacji szkoły w Garbatce Letnisko wskazuje już na samym początku 
kierunek działań przyjętych jako ideę działania placówki – stworzenie wykwalifikowanych 
w szerokim zakresie specjalistów od drewna.

Elewacja budynku szkoły z elementami 
drewnianymi jako element edukacyjny

szczyt skrzydła szkoły

Okno z zastrzałami
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Wykorzystany w projekcie elewacji styl architektury drewnianej zwany stylem 
nadświdrzańskim (świdermajerem) pełni funkcję edukacyjną. Tak nazywana architektura 
drewnianej charakterystyczna jest dla budowli letniskowych, posiada w sobie elementy 
budownictwa mazowieckiego o lekkiej konstrukcji i bogato zdobionych pawilonów  
z piękną formą, sztukaterią, rzeźbieniami i  tapicerskimi ozdobami.

Jest to pewnego rodzaju ekspozycja połączenia możliwości człowieka z budulcem 
jakim jest drewno w prawdziwym wymiarze, czyli z nieudawanymi przekrojami, detalami 
i wiązaniami ciesielskimi.

Projekt elewacji na etapie projektu budowlanego i wykonawczego należy 
szczegółowo opracować i uzyskać akceptację Użytkownika, czyli Szkoły. Dzięki 
działaniom edukacyjnym szkoły dziedzictwo drewnianej architektury w Polsce będzie 
miało swoją kontynuację w nowym wymiarze i nowej przestrzeni ukazując nam zarówno 
piękno i plastyczność tego materiału, jak i jego walory techniczne, nie do końca jeszcze 
w pełni doceniane i uświadamiane.

Płycina wypełniająca tympanon w głównym 
wejściu do szkoły

Tympanon

Rzeźbiona płycina

Główne wejście do szkoły

Balkon nad głównym wejściem
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Stan obecny i projektowane 
elementy zagospodarowania

Teren opracowania zajmuje część zadrzewionego kompleksu 
między ulicami Zofi Sztobryn, Kolejową, Drzewiarzy, z dostępem od strony  
ul. Kolejowej i Zofii Sztobryn. Od strony południowo-wschodniej 
sąsiaduje z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i dalej ze stacją 
kolejową, od strony zachodniej z kompleksem sportowym, od północy  
i zachodu z obszarem leśnym.

Teren niezabudowany z wyjątkiem budynku gospodarskiego 
w głębi działki, płaski – o różnicy rzędnych ok. 1 m. Usytuowanie 
projektowanego obiektu wynika z programu Zespołu Szkoły Drzewnych 
i Leśnych oraz uwarunkowań lokalizacyjnych. 

Zaprojektowano bryłę podzieloną w planie na skrzydła mieszczące 
odrębne funkcje: szkołę, warsztaty, halę sportową i internat. Budynki 
szkoły, hali i internatu są ze sobą połączone kubaturowo, na dwóch 
kondygnacjach, zaś budynek warsztatów, o odmiennej bryle jest 
odseparowany i dostępny z pozostałych skrzydeł łącznikiem. Między 
skrzydłami budynku mieszczą się dziedzińce – zewnętrzny wejściowy  
i wewnętrzny rekreacyjny. 
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Projektuje się cztery wjazdy na teren działki – dwa od strony 
ul. Kolejowej (wjazd publiczny), od strony ul. Zofii Sztobryn (wjazd 
gospodarczy z dostawami do warsztatów) oraz wjazd zapleczowy od 
strony ul. Drzewiarzy. 

Drogi wewnętrzne oprócz pieszego wejścia głównego pełnią rolę 
ciągów pieszo-jezdnych o szerokości 6m. Wzdłuż dróg wewnętrznych 
zaprojektowano 113 miejsc postojowych + 2 miejsca dla osób 
niepełnosprawnych. 

Proponuje się wydzielenie części działki od strony zachodniej 
(głównego wejścia do kompleksu) jako publicznej ze swobodnym 
dostępem do miejsc postojowych.

Główne wejście do szkoły znajduje się od strony ul. Zofii Sztobryn. 
Od strony południowej – wejście do hali sportowej i internatu 
(pełniącego również funkcję hotelu) z parkingu wewnętrznego. Wejścia 
do warsztatów i internatu w głębi działki.

Planuje się pozostawienie istniejących drzew oraz nowe nasadzenia 
kompensujące konieczne wycinki powstałe podczas budowy kompleksu 
szkoły. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków.
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 Analiza terenu

Teren przeanalizowano pod względem zgodności z Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Na działce 
inwestycyjnej znajdują się tereny oznaczone w MPZP jako 1 UT/US/UK 
(większość działki) oraz 2 UP (północny kraniec działki).

teren 1 UT/US/UK
 − Przeznaczenie podstawowe – usługi upowszechniania kultury
 − obsługa komunikacyjna z dróg 2KDL (ul. Kolejowa), 2KDD (ul. Zofii 

Sztobryn)
 − linie zabudowy od strony granicy z działkami sąsiednimi zgodnie  

z obowiązującym Planem Miejscowym 
 − wskaźnik powierzchni zabudowy – 23% (<30%)
 − wskaźnik intensywności zabudowy – 0,45 (<1,0)
 − powierzchnia biologicznie czynna – 50,1% (>50%)
 − wysokość budynku – 12 m (<=12 m)
 − rodzaj dachu – wielospadowe, płaskie
 − kolorystyka – kolory zgodne z Planem Miejscowym
 − liczba miejsc postojowych – 110 + 1 (2m.p./100 m2 Pu + 1 miejsce  

dla niepełnosprawnych)
 − powierzchnia działki – 25 492 m2 (>3000 m2)
 − szerokość frontu działki – 111 m/132 m (>30 m)

 
 
 

Przewodniczący Rady: 
Włodzimierz Mazur 

 

teren 2 UP
 − Przeznaczenie podstawowe – usługi oświaty
 − obsługa komunikacyjna z działki (brak drogi 3KDD)
 − linie zabudowy od strony granicy z działkami sąsiednimi zgodnie  

z obowiązującym Planem Miejscowym 
 − wskaźnik powierzchni zabudowy – 7% (<40%)
 − wskaźnik intensywności zabudowy – 0,45 (<1,0)
 − powierzchnia biologicznie czynna – 83% (>30%)
 − wysokość budynku – 11 m (<=11 m)
 − rodzaj dachu – wielospadowe
 − kolorystyka – kolory zgodne z Planem Miejscowym
 − ilość miejsc postojowych – 3 + 1 (2 m.p./100 m2 Pu + 1 miejsce dla 

niepełnosprawnych)
 − powierzchnia działki – 5 660 m2 (>2000 m2)
 − szerokość frontu działki – 64 m/66 m (>20 m)
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Ochrona środowiska

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397) inwestycja nie kwalifikuje się do 
kategorii inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko. 

Zaprojektowane rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne  
i techniczne eliminują ujemny wpływ obiektu na środowisko 
przyrodnicze oraz zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, poprzez 
następujące elementy:

 − zaprojektowano budynek szkoły o charakterze bytowym, którego 
uciążliwość nie wykracza poza granice działki i nie będąca 
przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko , wymienionymi w obowiązujących przepisach prawa 
oraz nie zaliczane w myśl obowiązujących przepisów do inwestycji 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, nie 
powoduje wzrostu poziomu hałasu oraz zanieczyszczeń pyłowych 
i gazowych (w tym odorów) poza terenem, prowadzenie usług 
nieuciążliwych nie będzie powodować wprowadzenia ruchu 
transportu ciężkiego 

 − doprowadzenie wody do budynku z projektowanego przyłącza 
wodociągowego a ścieki bytowe odprowadzone będą do kanalizacji 
miejskiej. Ścieki z warsztatów zostaną poddane oczyszczeniu,

 − wody opadowe na terenie własnym w granicach działki do 
zbiorników retencyjnych i na teren w granicach opracowania

 − sposób funkcjonowania i użytkowania obiektu nie powoduje 
wytwarzania szkodliwych odpadów stałych,

 − zastosowanie oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności 
cieplnej przegród.

 − budynek warsztatów i zewnętrznych stanowisk obróbki drewna 
wyposażono w rozwiązania redukujące poziom hałasu do 
normowego dla zabudowy sąsiedzkiej.
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Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu szkolnego. Składać 
się będzie z czterech części funkcjonalnych: część o funkcji oświatowej, 
hali sportowej z zapleczem, internatu i warsztatów. 

Inwestycja obejmuje: 
 − budowę kompleksu szkolnego,
 − zagospodarowanie terenu w granicach opracowania obejmujące 

m.in. organizację niezbędnych ciągów komunikacyjnych, dojazdu, 
chodników, urządzenie  miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych oraz otaczającej zieleni i małej architektury, 

 − realizację niezbędnych urządzeń budowlanych, przyłączy i instalacji 
zapewniających możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem.

BILANS - CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Pdz -  powierzchnia działki 31 153 m2

Pz - powierzchnia zabudowy budynku szkoły 5 679 m2

Pz’ - powierzchnia zabudowy pozostała 
(tężnia, istn. budynki gospodarcze) 553 m2

Pjp - powierzchnia terenu utwardzonego - jezdnie 3 672 m2

Pch - powierzchnia terenu utwardzonego - chodniki, 
dojazd, place 2 371 m2

Pp- powierzchnia terenu utwardzonego - parkingi  
(50% pow. biol. czynnej) 1 455 m2

Pbc - Powierzchnia biologicznie czynna (50%-parkingi) 699 m2

Pbc - Powierzchnia biologicznie czynna (100%) 17 418 m2

Powierzchnia budynku netto 10 029 m2

Powierzchnia użytkowa podstawowa 5 500 m2

Pow. całkowita 11 957 m2

Kubatura 53 870 m3

Długość 123 m

Szerokość 96 m

Wysokość 12 m

Liczba kondygnacji 3

A
B

C

D E

F G

H

I

J

K
L

MNO

P
R

WJAZD
KOLEJOWA

WJAZD
SZTOBRYN

ARBORETUM

WIATA OGNISKO

STARODRZEW DO ZACHOWANIA

30 m.p.

25 m.p.

25
 m

.p
.

12
 m

.p
.

REZERWA

WEJŚCIE SPORT/HOTEL

WEJŚCIE INTERNAT

W
EJ

SC
IE
 S

ZK
OŁ

A

WEJSCIE WARSZTAT

WJAZD

tężnia solankowa

kapliczka

kapliczka

19 m.p.

STODOŁA
DO REMONTU

PZT, skala: 1:1500
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Program użytkowy  
i rozwiązania  

funkcjonalno-przestrzenne

SZ – budynek oświatowy (szkoła)
Wejście główne do obiektu zaprojektowano z dziedzińca ,,publicznego”. 

Hol wejściowy jest głównym węzłem komunikacyjnym oraz miejscem 
rozmieszczenia podstawowych funkcji. Komunikacja pionowa odbywa się 
klatką schodową i windą osobową - również dla osób niepełnosprawnych. 

a. Zespół oświatowy 

Zlokalizowany na parterze i I piętrze. W jego skład wchodzą:

 − 16  sal i pracowni zajęć lekcyjnych z przypisanymi schowkami,
 − sala tradycji łowieckiej, sala tradycji stolarskiej,
 − sala konferencyjna,
 − szatnie, sklepik szkolny,
 − toalety ogólnodostępnych, po 2 na każdej kondygnacji.

b. Zespół personelu i administracji 

Zespół administracji i personelu nauczycielskiego rozmieszczono na 
parterze budynku w prawym skrzydle budynku szkoły.

SP – hala sportowa
a. Hala sportowa

Zaprojektowano halę do zajęć sportowych, zawierającą boiska do 
koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej. Zakłada się możliwość podziału hali 
siatkami w celu prowadzenia zajęć na trzech boiskach. Hala wyposażona jest  
w scenę mobilną dla celów pozasportowych oraz widownie na 2 kondygnacjach 
(na parterze składana na 127 miejsc, na antresoli stała na 114 miejsc).

b. Zespół sanitarno-szatniowy

Na parterze znajduje się zespół zapleczowy sanitarno-szatniowy 
zlokalizowany jest na parterze budynku hali sportowej i dostępny z korytarza. 
Zaprojektowano dwa zespoły szatniowo-sanitarne w podziale na część 
damską, męską, oraz dla trenerów. Każdy zespół składa się z dwóch szatni, 
pomieszczenia natrysków oraz wc. 

A
B

C

D E

F G

HK
L

MNO

P
R

WJAZD
KOLEJOWA

WJAZD
SZTOBRYN

ARBORETUM

WIATA OGNISKO

STARODRZEW DO ZACHOWANIA

30 m.p.

25 m.p.

25
 m

.p
.

12
 m

.p
.

REZERWA

WEJŚCIE SPORT/HOTE
L

WEJŚCIE INTERNAT

W
EJ

SC
IE
 S

ZK
OŁ

A

WEJSCIE WARSZTAT

WJAZD

tężnia solankowa

kapliczka

kapliczka

19 m.p.

STODOŁA
DO REMONTU

PZT, skala: 1:1000
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Na parterze znajduje się szatnia okryć zewnętrznych oraz magazyn 
sprzętu sportowego.

c. aerobik, siłownia

Na piętrze zlokalizowana jest jednoprzestrzenna sala ćwiczeń  
z możliwością dowolnego podziału ścianką mobilną oraz toaleta damska 
i męska.

IN – internat

a. Internat

Segmenty mieszkalne znajdują się na 1 piętrze (22 segmenty) 
i 2 piętrze (21 segmentów) skrzydła internatu. Na piętrach znajdują 
się również aneksy kuchenne, magazyny podręczne, toalety 
ogólnodostępne i pomieszczenia opiekunów. Segment mieszkalny 
składa się z pokoju dwuosobowego, przedsionka z szafą oraz łazienki. 
Pomieszczenia administracji znajdują się na parterze. 

b. Zespół żywieniowy 

Na parterze mieści się stołówka przeznaczona dla uczniów szkoły 
i mieszkańców internatu. Zakłada się zmianowe korzystanie z jadalni. 
Ilość miejsc konsumenckich wynosi 120. Do jadalni przylega zespół 
kuchenny oparty na własnej kuchni. Przewidziano niezależne wejście 
do zaplecza kuchennego z zewnątrz budynku. 

c. Biblioteka i świetlica

Na parterze znajduje się szkolna biblioteka z czytelnią oraz świetlica.
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WR - Warsztaty

Zlokalizowane są w wydzielonym budynku i rozmieszczone  na 
dwóch kondygnacjach. Wejście do budynku od strony ciągu pieszo-
jezdnego. Zapewnia się również dostęp do pomieszczeń poprzez 
wrota garażowe. Zasadniczą część parteru zajmuje hala mechanicznej 
obróbki drewna o wysokości dwóch kondygnacji i hala magazynowa. 
Wokół rozlokowane są poszczególne pracownie. Na piętrze znajdują 
się pozostałe pracownie tematyczne związane ze specyfiką szkoły 
oraz sala wykładowa.  Na obydwu kondygnacjach zaprojektowano 
zespół szatniowo-sanitarny damski i męski, Zaplecze socjalne i pokój 
nauczycielski z zapleczem. Na tyłach warsztatów znajduje się dostawa 
drewna, wiata na kajaki oraz urządzenie do obróbki drewna- TRAK.

Pomieszczenia techniczne

Pomieszczenia techniczne (hydrofornia, rozdzielnia, kotłownia 
gazowa, serwerownia) zlokalizowane są na obydwu piętrach kompleksu. 
Na poddaszu umieszczone są wentylatornie. Kanały wprowadzone 
przez strop do budynku i rozprowadzone szachtem głównym na 
poszczególne kondygnacje.

Liczba użytkowników
Zakłada się, że z budynku korzystać będzie 100 uczniów 

(z możliwością rozszerzenia do 150) oraz 90 uczniów w ramach 
weekendowych kursów Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

Przyjęto, że w budynku, może przebywać max. 150 uczniów oraz 
29 osób personelu korzystających z sal lekcyjnych, warsztatów, sali 
sportowej.  Przede wszystkim są to stali użytkownicy budynku. W tym 
samym czasie nie wszystkie sale będą w pełni użytkowane. Zajęcia będą 
odbywać się na 1 zmianie tylko w kilku jednocześnie w zależności od 
harmonogramu ustalonego przez Inwestora.  W hali sportowej  projektuje 
się na trybuny dla publiczności na 241 osób. Stołówka zapewnia 120 
miejsc konsumenckich. W internacie zapewniono 86 łóżek.
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 Bilans powierzchni – parter

W
IDOW

NIA MOBILNA 120os.

suszarnia
kontener.

SZ.0.09

SZ.0.01

SZ.0.03

SZ.0.04

SZ.0.18

SZ.0.19

SZ.0.20

SZ.0.21

SZ.0.24
SZ.0.23

SZ.0.22

SZ.0.28
SZ.0.29

SZ.0.34

SZ.0.36

SZ.0.35

SZ.0.37
SZ.0.32

SZ.0.33

SZ.0.30

SZ.0.38

SZ.0.40 SZ.0.39

SZ.0.44
SZ.0.45

SZ.0.47
SZ.0.48

SZ.0.46

SZ.0.41
SZ.0.42

SZ.0.43
SZ.0.49

SZ.0.50

SZ.0.17

SZ.0.16

SZ.0.05

SZ.0.06SZ.0.07

SZ.0.08 SZ.0.12

SZ.0.15

SZ.0.14

SZ.0.13

SZ.0.10SZ.0.11

SZ.0.25
SZ.0.27

SZ.0.26

SZ.0.02

SZ.0.31

WR.0.01

WR.0.02

WR.0.03
WR.0.04

WR.0.05

WR.0.06

WR.0.08

WR.0.09

WR.0.10

WR.0.11

WR.0.12

WR.0.13 WR.0.14

WR.0.15

WR.0.16

WR.0.30

WR.0.18

WR.0.17

WR.0.19

WR.0.31WR.0.32

WR.0.33

WR.0.20

WR.0.29

WR.0.28

WR.0.27

WR.0.26

WR.0.25

WR.0.24

WR.0.23

WR.0.22

WR.0.21

WR.0.07

IN.0.08

IN.0.07

IN.0.02

IN.0.11

IN.0.10

IN.0.09

IN.0.12 IN.0.13 IN.0.14 IN.0.15 IN.0.16 IN.0.17

IN.0.18 IN.0.01

IN.0.03IN.0.04
IN.0.05

IN.0.06

SP.0.03

SP.0.05

SP.0.02

SP.0.14

SP.0.13

SP.0.11

SP.0.12

SP.0.09

SP.0.08

SP.0.07

SP.0.06

SP.0.10

SP.0.04

SP.0.15 SP.0.01SP.0.16

rzut parteru, skala: 1:400

przekrój przez bursę, skala: 1:400

przekrój przez szkołę i halę sportową, skala: 1:400

przekrój przez warsztaty i szkołę, skala: 1:400

szkoła

warsztaty

hala sportowa

bursa
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SZ.0.09

SZ.0.01

SZ.0.03

SZ.0.04

SZ.0.18

SZ.0.19

SZ.0.20

SZ.0.21

SZ.0.24
SZ.0.23

SZ.0.22

SZ.0.28
SZ.0.29

SZ.0.34

SZ.0.36

SZ.0.35

SZ.0.37
SZ.0.32

SZ.0.33

SZ.0.30

SZ.0.38

SZ.0.40 SZ.0.39

SZ.0.44
SZ.0.45

SZ.0.47
SZ.0.48

SZ.0.46

SZ.0.41
SZ.0.42

SZ.0.43
SZ.0.49

SZ.0.50

SZ.0.17

SZ.0.16

SZ.0.05

SZ.0.06SZ.0.07

SZ.0.08 SZ.0.12

SZ.0.15

SZ.0.14

SZ.0.13

SZ.0.10SZ.0.11

SZ.0.25
SZ.0.27

SZ.0.26

SZ.0.02

SZ.0.31

IN.0.11

IN.0.10

IN.0.09

IN.0.12

W
IDOW

NIA MOBILNA 120os.

SZ.0.21

SZ.0.24
SZ.0.23

SZ.0.22

SZ.0.28
SZ.0.29

SZ.0.34

SZ.0.36

SZ.0.35

SZ.0.37
SZ.0.32

SZ.0.33

SZ.0.30
SZ.0.25

SZ.0.27

SZ.0.26

SZ.0.31

IN.0.08

IN.0.07

IN.0.11

IN.0.10

IN.0.09

IN.0.12

SP.0.03

SP.0.05

SP.0.02

SP.0.14

SP.0.13

SP.0.11

SP.0.12

SP.0.09

SP.0.08

SP.0.07

SP.0.06

SP.0.10

SP.0.04

SP.0.15 SP.0.01SP.0.16

PIĘTRO BUDYNEK SYMBOL NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m2]

PA
RT

ER

SZ
KO

ŁA

SZ.0.01 WIATROŁAP 20,98
SZ.0.02 OCHRONA 21,17
SZ.0.03 SCHODY 28,11
SZ.0.04 KOMUNIKACJA 361,86
SZ.0.05 WINDA 2,86
SZ.0.06 SALA TRADYCJI ŁOWIECKIEJ 77,13
SZ.0.07 SALA TRADYCJI STOLARSKIEJ 158,90
SZ.0.08 SCHODY 26,83
SZ.0.09 SALA KONFERENCYJNA 237,08
SZ.0.10 SALA LEKCYJNA 1 47,88
SZ.0.11 SCHOWEK 6,93
SZ.0.12 SCHOWEK PORZĄDKOWY 4,29
SZ.0.13 TOALETA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5,51
SZ.0.14 TOALETA MĘSKA 13,00
SZ.0.15 TOALETA DAMSKA 14,60

SZ.0.16 PRACOWNIA KOMPUTEROWA 103,06
SZ.0.17 SCHOWEK 6,93
SZ.0.18 SZATNIA 1 88,81
SZ.0.19 SZATNIA 2 24,02
SZ.0.20 SZATNIA 3 56,13
SZ.0.21 SCHOWEK PORZĄDKOWY 4,29
SZ.0.22 TOALETA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5,51
SZ.0.23 TOALETA MĘSKA 13,00
SZ.0.24 TOALETA DAMSKA 14,60
SZ.0.25 KORYTARZ 6,42
SZ.0.26 ZESPÓŁ SZATNIOWO-SANITARNY 8,13
SZ.0.27 ZAPLECZE SOCJALNE 8,38
SZ.0.28 MAGAZYN TECHNICZNY 24,57
SZ.0.29 SERWEROWNIA 17,06
SZ.0.30 KONSERWACJA 9,09
SZ.0.31 KORYTARZ 7,55
SZ.0.32 ZAPLECZE SOCJALNE 8,38
SZ.0.33 ZESPÓŁ SZATNIOWO-SANITARNY 8,13
SZ.0.34 ARCHIWUM 16,93
SZ.0.35 KSIĘGOWOŚĆ 20,98
SZ.0.36 CKU 16,55
SZ.0.37 PEDAGOG 16,55
SZ.0.38 SCHODY 26,83
SZ.0.39 POCZEKALNIA 24,61
SZ.0.40 RECEPCJA 11,79
SZ.0.41 POKÓJ DYREKTORA 27,55
SZ.0.42 SEKRETARIAT-KADRY 12,81
SZ.0.43 SEKRETARIAT-KIER. GOSPODARCZY 12,68
SZ.0.44 ZAPLECZE SOCJALNE 5,55
SZ.0.45 TOALETA 4,76
SZ.0.46 KORYTARZ 6,66
SZ.0.47 TOALETA 4,76
SZ.0.48 TOALETA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5,56
SZ.0.49 POKÓJ NAUCZYCIELSKI 84,86
SZ.0.50 POKÓJ SOC. Z ANEKSEM KUCH. 26,06

RAZEM 1766,68

 Bilans powierzchni – parter, szkoła

rzut parteru szkoły, skala: 1:250
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PIĘTRO BUDYNEK SYMBOL NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m2]

PA
RT

ER

W
AR

SZ
TA

TY

WR.0.01 WIATROŁAP 10,73
WR.0.02 KOMUNIKACJA 149,46
WR.0.03 SCHODY 32,67
WR.0.04 POKÓJ NAUCZYCIELSKI 28,22
WR.0.05 ZAPLECZE SOCJALNE 8,38
WR.0.06 ZESPÓŁ SZATNIOWO-SANITARNY 8,13
WR.0.07 WIATROŁAP 8,75
WR.0.08 PRACOWNIA MECHANIKA 34,20
WR.0.09 OSTRZALNIA 54,13
WR.0.10 KLEJARNIA 70,95
WR.0.11 PRACOWNIA OBRÓBKI CNC 80,41
WR.0.12 SCHODY 22,08
WR.0.13 HALA MAGAZYNOWA 241,33
WR.0.14 PRACOWNIA CIESIELSKA 103,17
WR.0.15 MAGAZYNEK 14,04
WR.0.16 PRACOWNIA DEKARSKA 168,84
WR.0.17 SCHODY 43,46
WR.0.18 WINDA 4,19
WR.0.19 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 42,14
WR.0.20 HALA MECH. OBRÓBKI DREWNA 482,86
WR.0.21 MAGAZYN NARZĘDZI 26,10
WR.0.22 TOALETA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5,53
WR.0.23 TOALETA MĘSKA 12,89
WR.0.24 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 2,94
WR.0.25 TOALETA DAMSKA 12,86

WR.0.26
ZESPÓŁ SZATNIOWO-SANITARNY 
MĘSKI

11,19

WR.0.27
ZESPÓŁ SZATNIOWO-SANITARNY 
DAMSKI

11,19

WR.0.28 POKÓJ SOCJALNY 13,41
WR.0.29 ZESPÓŁ SZATNIOWO-SANITARNY 8,13

RAZEM 1712,38

PA
RT

ER

W
AR

SZ
TA

TY
 

(N
A 

ZE
W

N
ĄT

RZ
) WR.0.30 STANOWISKA NA KAJAKI 30,96

WR.0.31 SUSZARNIA/KONTENER 73,74
WR.0.32 DOSTAWY 84,77
WR.0.33 TRAK 87,52

 Bilans powierzchni – parter, warsztaty

SZ.0.20

SZ.0.23

SZ.0.22

IN.0.08

IN.0.07

IN.0.02

IN.0.11

IN.0.10

IN.0.09

IN.0.12 IN.0.13 IN.0.14 IN.0.15 IN.0.16 IN.0.17

IN.0.18 IN.0.01

IN.0.03IN.0.04
IN.0.05

IN.0.06

SP.0.03

SP.0.08

SP.0.07

SP.0.06

suszarnia
kontener.

WR.0.01

WR.0.02

WR.0.03
WR.0.04

WR.0.05

WR.0.06

WR.0.08

WR.0.09

WR.0.10

WR.0.11

WR.0.12

WR.0.13 WR.0.14

WR.0.15

WR.0.16

WR.0.30

WR.0.18

WR.0.17

WR.0.19

WR.0.31WR.0.32

WR.0.33

WR.0.20

WR.0.29

WR.0.28

WR.0.27

WR.0.26

WR.0.25

WR.0.24

WR.0.23

WR.0.22

WR.0.21

WR.0.07

rzut parteru warsztatów, skala: 1:250
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SZ.0.20

SZ.0.23

SZ.0.22

IN.0.08

IN.0.07

IN.0.02

IN.0.11

IN.0.10

IN.0.09

IN.0.12 IN.0.13 IN.0.14 IN.0.15 IN.0.16 IN.0.17

IN.0.18 IN.0.01

IN.0.03IN.0.04
IN.0.05

IN.0.06

SP.0.03

SP.0.08

SP.0.07

SP.0.06

suszarnia
kontener.

WR.0.01

WR.0.02

WR.0.03
WR.0.04

WR.0.05

WR.0.06

WR.0.08

WR.0.09

WR.0.10

WR.0.11

WR.0.12

WR.0.13 WR.0.14

WR.0.15

WR.0.16

WR.0.30

WR.0.18

WR.0.17

WR.0.19

WR.0.31WR.0.32

WR.0.33

WR.0.20

WR.0.29

WR.0.28

WR.0.27

WR.0.26

WR.0.25

WR.0.24

WR.0.23

WR.0.22

WR.0.21

WR.0.07

PIĘTRO BUDYNEK SYMBOL NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m2]

PA
RT

ER

IN
TE

RN
AT

 (B
U

RS
A)

IN.0.01 WIATROŁAP 20,76
IN.0.02 KOMUNIKACJA 164,47
IN.0.03 SCHODY 22,08
IN.0.04 MAGAZYN TECHNICZNY 22,08
IN.0.05 ZAPLECZE KUCHNI 109,54
IN.0.06 STOŁÓWKA 157,74
IN.0.07 SCHODY 22,08
IN.0.08 WIATROŁAP 27,56
IN.0.09 TOALETA MĘSKA 4,75
IN.0.10 TOALETA DAMSKA 4,75
IN.0.11 WINDA 2,86
IN.0.12 BIBLIOTEKA I CZYTELNIA 63,55
IN.0.13 ŚWIETLICA 69,27
IN.0.14 ANEKS KUCHENNY 22,08
IN.0.15 POKÓJ KIEROWNIKA 22,08
IN.0.16 POKÓJ WYCHOWAWCÓW 22,08
IN.0.17 DEPOZYT 22,08
IN.0.18 RECEPCJA 16,14

RAZEM 795,95

 Bilans powierzchni – parter, hala sportowa Bilans powierzchni – parter, bursa
SZ.0.09

SZ.0.01

SZ.0.03

SZ.0.04

SZ.0.18

SZ.0.19

SZ.0.20

SZ.0.21

SZ.0.24
SZ.0.23

SZ.0.22

SZ.0.28
SZ.0.29

SZ.0.34

SZ.0.36

SZ.0.35

SZ.0.37
SZ.0.32

SZ.0.33

SZ.0.30

SZ.0.38

SZ.0.40 SZ.0.39

SZ.0.44
SZ.0.45

SZ.0.47
SZ.0.48

SZ.0.46

SZ.0.41
SZ.0.42

SZ.0.43
SZ.0.49

SZ.0.50

SZ.0.17

SZ.0.16

SZ.0.05

SZ.0.06SZ.0.07

SZ.0.08 SZ.0.12

SZ.0.15

SZ.0.14

SZ.0.13

SZ.0.10SZ.0.11

SZ.0.25
SZ.0.27

SZ.0.26

SZ.0.02

SZ.0.31

IN.0.11

IN.0.10

IN.0.09

IN.0.12

W
IDOW

NIA MOBILNA 120os.

SZ.0.21

SZ.0.24
SZ.0.23

SZ.0.22

SZ.0.28
SZ.0.29

SZ.0.34

SZ.0.36

SZ.0.35

SZ.0.37
SZ.0.32

SZ.0.33

SZ.0.30
SZ.0.25

SZ.0.27

SZ.0.26

SZ.0.31

IN.0.08

IN.0.07

IN.0.11

IN.0.10

IN.0.09

IN.0.12

SP.0.03

SP.0.05

SP.0.02

SP.0.14

SP.0.13

SP.0.11

SP.0.12

SP.0.09

SP.0.08

SP.0.07

SP.0.06

SP.0.10

SP.0.04

SP.0.15 SP.0.01SP.0.16

PIĘTRO BUDYNEK SYMBOL NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m2]

PA
RT

ER

H
AL

A 
SP

O
RT

O
W

A

SP.0.01 KORYTARZ 19,18
SP.0.02 KORYTARZ 16,06
SP.0.03 POKÓJ TRENERA Z ZAPLECZEM 19,58
SP.0.04 SZATNIA OKRYĆ ZEWNĘTRZNYCH 25,74
SP.0.05 WC OGÓLNODOSTĘPNY 3,12
SP.0.06 PRZEBIERALNIA 1 13,60
SP.0.07 NATRYSKI 1 12,21
SP.0.08 PRZEBIERALNIA 2 13,60
SP.0.09 PRZEBIERALNIA 3 13,60
SP.0.10 NATRYSKI 2 12,21
SP.0.11 PRZEBIERALNIA 4 13,60
SP.0.12 KOMUNIKACJA 71,85
SP.0.13 MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO 36,19
SP.0.14 SALA GIMNASTYCZNA 517,19
SP.0.15 SCENA ROZKŁADANA 29,09
SP.0.16 ZAPLECZE 10,98

RAZEM 827,80

PARTER RAZEM 5102,81rzut parteru bursy, skala: 1:250

rzut parteru hali sportowej, skala: 1:250
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 Bilans powierzchni – I piętro

przeszklenie ściany

SZ.1.01

SZ.1.02

SZ.1.04

SZ.1.03

SZ.1.04SZ.1.06

SZ.1.05

SZ.1.07

SZ.1.08

SZ.1.09 SZ.1.11

SZ.1.10
SZ.1.12

SZ.1.13

SZ.1.14
SZ.1.16

SZ.1.17

SZ.1.15

SZ.1.21
SZ.1.20

SZ.1.22

SZ.1.24

SZ.1.23

SZ.1.25

SZ.1.30

SZ.1.32

SZ.1.31

SZ.1.33

SZ.1.35

SZ.1.34 SZ.1.36 SZ.1.38

SZ.1.39

SZ.1.26

SZ.1.29
SZ.1.28

SZ.1.27

SP.1.01

SP.1.02

SP.1.04

SP.1.05

SP.1.06

IN.1.01

IN.1.02

IN.1.03IN.1.04IN.1.05IN.1.06IN.1.07IN.1.08IN.1.09IN.1.10IN.1.11IN.1.12IN.1.13IN.1.14IN.1.15

IN.1.29IN.1.28IN.1.27IN.1.26IN.1.25IN.1.24IN.1.23IN.1.22IN.1.21IN.1.20 IN.1.30IN.1.19IN.1.18IN.1.17

IN.1.16

WR.1.01

WR.1.03

WR.1.02

WR.1.17

WR.1.18

WR.1.05

WR.1.06

WR.1.07

WR.1.08

WR.1.09

WR.1.10

WR.1.12 WR.1.13

WR.1.14

WR.1.15

WR.1.16

WR.1.19

WR.1.20

WR.1.21

WR.1.22

WR.1.23

WR.1.24

WR.1.25

WR.1.26

SZ.1.18

SZ.1.19

SZ.1.37

WR.1.11

SP.1.03

rzut I piętra, skala: 1:400

szkoła

warsztaty

hala sportowa

bursa
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SZ.1.01

SZ.1.02

SZ.1.03

SZ.1.04SZ.1.06

SZ.1.05

SZ.1.07

SZ.1.08

SZ.1.09 SZ.1.11

SZ.1.10
SZ.1.12

SZ.1.13

SZ.1.14
SZ.1.16

SZ.1.17

SZ.1.15

SZ.1.21
SZ.1.20

SZ.1.22

SZ.1.24

SZ.1.23

SZ.1.25

SZ.1.30

SZ.1.32

SZ.1.31

SZ.1.33

SZ.1.35

SZ.1.34 SZ.1.36 SZ.1.38

SZ.1.39

SZ.1.26

SZ.1.29
SZ.1.28

SZ.1.27
IN.1.21IN.1.20IN.1.19IN.1.18IN.1.17

IN.1.16

SZ.1.18

SZ.1.19

SZ.1.37

SZ.1.30

SZ.1.32

SZ.1.31

SZ.1.26

SZ.1.29
SZ.1.28

SZ.1.27

SP.1.01

SP.1.02

SP.1.04

SP.1.05

SP.1.06

IN.1.13IN.1.14IN.1.15

IN.1.19IN.1.18IN.1.17

IN.1.16

SP.1.03

 Bilans powierzchni – I piętro, szkoła

rzut I piętra szkoły, skala: 1:250

PIĘTRO BUDYNEK SYMBOL NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m2]

1 
PI

ĘT
RO

SZ
KO

ŁA

SZ.1.01 SCHODY 28,11
SZ.1.02 KOMUNIKACJA 428,70

SZ.1.03
PRACOWNIA SPECJALIST.  
SPRZĘT LEŚNY I

104,58

SZ.1.04 SCHOWEK 6,93

SZ.1.05
PR. SPECJALIST. RYSUNKU TECHN. I 
KOMPUTEROWEGO

112,99

SZ.1.06 SCHOWEK 6,93
SZ.1.07 SCHODY 26,83

SZ.1.08
PR. SPECJALIST. TECHNOLOGII 
DREWNA I MASZYN

112,99

SZ.1.09 SCHOWEK 6,93

SZ.1.10
PRACOWNIA SPECJALIST.  
SPRZĘT LEŚNY II

104,58

SZ.1.11 SCHOWEK 6,93
SZ.1.12 KLASA HODOWLI I OCHRONY LASU 45,50
SZ.1.13 SCHOWEK 6,93
SZ.1.14 SCHOWEK PORZĄDKOWY 4,29
SZ.1.15 TOALETA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5,51
SZ.1.16 TOALETA MĘSKA 13,00
SZ.1.17 TOALETA DAMSKA 14,60
SZ.1.18 PRACOWNIA CIESIELSKO-DEKARSKA 102,85
SZ.1.19 SCHOWEK 6,93
SZ.1.20 PRACOWNIA CHEMICZNA 45,50
SZ.1.21 SCHOWEK 6,93

SZ.1.22
PRACOWNIA  
GEOGRAFICZNO-BIOLOGICZNA

45,50

SZ.1.23 SCHOWEK 6,93
SZ.1.24 SALA LEKCYJNA 2 45,50
SZ.1.25 SCHOWEK 6,93
SZ.1.26 SCHOWEK PORZĄDKOWY 4,29
SZ.1.27 TOALETA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5,51
SZ.1.28 TOALETA MĘSKA 13,00
SZ.1.29 TOALETA DAMSKA 14,60
SZ.1.30 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 113,31
SZ.1.31 PRACOWNIA JĘZYKOWA 53,72
SZ.1.32 SCHOWEK 9,30
SZ.1.33 SCHODY 26,83
SZ.1.34 PRACOWNIA JĘZYKOWA 53,72
SZ.1.35 SCHOWEK 9,30
SZ.1.36 PRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO 45,50
SZ.1.37 SCHOWEK 6,93

SZ.1.38
PRACOWNIA  
MATEMATYCZNO-FIZYCZNA

103,06

SZ.1.39 SCHOWEK 6,93

RAZEM 1769,40
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 Bilans powierzchni – I piętro, warsztaty

SZ.1.24
SZ.1.25

SZ.1.26

SZ.1.28

SZ.1.27

SP.1.03

SP.1.02 IN.1.01

IN.1.02

IN.1.03IN.1.04IN.1.05IN.1.06IN.1.07IN.1.08IN.1.09IN.1.10IN.1.11IN.1.12IN.1.13IN.1.14IN.1.15

IN.1.29IN.1.28IN.1.27IN.1.26IN.1.25IN.1.24IN.1.23IN.1.22IN.1.21IN.1.20 IN.1.30IN.1.19IN.1.18IN.1.17

IN.1.16

przeszklenie ściany

WR.1.01

WR.1.03

WR.1.02

WR.1.17

WR.1.18

WR.1.05

WR.1.06

WR.1.07

WR.1.08

WR.1.09

WR.1.10

WR.1.12 WR.1.13

WR.1.14

WR.1.15

WR.1.16

WR.1.19

WR.1.20

WR.1.21

WR.1.22

WR.1.23

WR.1.24

WR.1.25

WR.1.26

WR.1.11

rzut I piętra warsztatów, skala: 1:250

PIĘTRO BUDYNEK SYMBOL NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m2]

1 
PI

ĘT
RO

W
AR

SZ
TA

TY

WR.1.01 SCHODY 22,08
WR.1.02 KOMUNIKACJA 256,76
WR.1.03 SALA WYKŁADOWA 92,24
WR.1.04 ŁĄCZNIK 93,32
WR.1.05 SALA RENOWACJI I SNYCERSTWA 71,01
WR.1.06 MODELARNIA 61,32
WR.1.07 MAGAZYNEK 24,31

WR.1.08
RENOWACJA ELEMENTÓW 
ARCHITEKTURY 93,72

WR.1.09 SCHODY 22,08
WR.1.10 LAKIERNIA 64,44
WR.1.11 MAGAZYN WYROBÓW 54,06

WR.1.12
PRACOWNIA RĘCZNEJ OBRÓBKI 
DREWNA 1 103,23

WR.1.13
PRACOWNIA RĘCZNEJ OBRÓBKI 
DREWNA 2 108,81

WR.1.14 SCHODY 43,35
WR.1.15 PRACOWNIA TAPICERSKA 112,75
WR.1.16 MAGAZYN TAPICERSKI 16,13
WR.1.17 TARAS WIDOKOWY 23,46
WR.1.18 MAGAZYN WYROBÓW 53,98
WR.1.19 TOALETA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5,53
WR.1.20 TOALETA MĘSKA 12,89
WR.1.21 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 2,94
WR.1.22 TOALETA DAMSKA 12,86

WR.1.23
ZESPÓŁ SZATNIOWO-SANITARNY 
MĘSKI 11,19

WR.1.24
ZESPÓŁ SZATNIOWO-SANITARNY 
DAMSKI 11,19

WR.1.25 POKÓJ KIEROWNIKA Z ŁAZIENKĄ 16,49
WR.1.26 ZESPÓŁ SZATNIOWO-SANITARNY 8,13
WR.1.27 MONITORING 5,01

RAZEM 1403,28
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SZ.1.24
SZ.1.25

SZ.1.26

SZ.1.28

SZ.1.27

SP.1.03

SP.1.02 IN.1.01

IN.1.02

IN.1.03IN.1.04IN.1.05IN.1.06IN.1.07IN.1.08IN.1.09IN.1.10IN.1.11IN.1.12IN.1.13IN.1.14IN.1.15

IN.1.29IN.1.28IN.1.27IN.1.26IN.1.25IN.1.24IN.1.23IN.1.22IN.1.21IN.1.20 IN.1.30IN.1.19IN.1.18IN.1.17

IN.1.16

przeszklenie ściany

WR.1.01

WR.1.03

WR.1.02

WR.1.17

WR.1.18

WR.1.05

WR.1.06

WR.1.07

WR.1.08

WR.1.09

WR.1.10

WR.1.12 WR.1.13

WR.1.14

WR.1.15

WR.1.16

WR.1.19

WR.1.20

WR.1.21

WR.1.22

WR.1.23

WR.1.24

WR.1.25

WR.1.26

WR.1.11

 Bilans powierzchni – I piętro, hala sportowa Bilans powierzchni – 
 I piętro, bursa

SZ.1.01

SZ.1.02

SZ.1.03

SZ.1.04SZ.1.06

SZ.1.05

SZ.1.07

SZ.1.08

SZ.1.09 SZ.1.11

SZ.1.10
SZ.1.12

SZ.1.13

SZ.1.14
SZ.1.16

SZ.1.17

SZ.1.15

SZ.1.21
SZ.1.20

SZ.1.22

SZ.1.24

SZ.1.23

SZ.1.25

SZ.1.30

SZ.1.32

SZ.1.31

SZ.1.33

SZ.1.35

SZ.1.34 SZ.1.36 SZ.1.38

SZ.1.39

SZ.1.26

SZ.1.29
SZ.1.28

SZ.1.27
IN.1.21IN.1.20IN.1.19IN.1.18IN.1.17

IN.1.16

SZ.1.18

SZ.1.19

SZ.1.37

SZ.1.30

SZ.1.32

SZ.1.31

SZ.1.26

SZ.1.29
SZ.1.28

SZ.1.27

SP.1.01

SP.1.02

SP.1.04

SP.1.05

SP.1.06

IN.1.13IN.1.14IN.1.15

IN.1.19IN.1.18IN.1.17

IN.1.16

SP.1.03

PIĘTRO BUDYNEK SYMBOL NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m2]

1 
PI

ĘT
RO

 

H
AL

A 
SP

O
RT

O
W

A SP.1.01 KORYTARZ 19,18
SP.1.02 POMIESZCZENIE TRENERA 7,64
SP.1.03 PUSTKA NAD SCENĄ –
SP.1.04 SIŁOWNIA 123,21
SP.1.05 WIDOWNIA 116,93
SP.1.06 SCHODY 22,74

RAZEM 289,70

1 PIĘTRO RAZEM 4194,41

rzut I piętra bursy, skala: 1:250

rzut I piętra hali sportowej, skala: 1:250

PIĘTRO BUDYNEK SYMBOL NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m2]

1 
PI

ĘT
RO

IN
TE

RN
AT

IN.1.01 SCHODY 22,08
IN.1.02 KOMUNIKACJA 146,35
IN.1.03 SEGMENT MIESZKALNY 1 21,46
IN.1.04 SEGMENT MIESZKALNY 2 21,46
IN.1.05 SEGMENT MIESZKALNY 3 21,46
IN.1.06 SEGMENT MIESZKALNY 4 21,46
IN.1.07 SEGMENT MIESZKALNY 5 21,46
IN.1.08 SEGMENT MIESZKALNY 6 21,46
IN.1.09 SEGMENT MIESZKALNY 7 21,46
IN.1.10 SEGMENT MIESZKALNY 8 21,46
IN.1.11 SEGMENT MIESZKALNY 9 21,46
IN.1.12 SEGMENT MIESZKALNY 10 21,46
IN.1.13 SCHODY 22,08
IN.1.14 SEGMENT MIESZKALNY 11 21,46
IN.1.15 SEGMENT MIESZKALNY 12 21,46
IN.1.16 TOALETA MĘSKA 4,75
IN.1.17 TOALETA DAMSKA 4,75
IN.1.18 MAGAZYN 16,36
IN.1.19 ANEKS 22,08
IN.1.20 POKÓJ KIEROWNIKA 21,46
IN.1.21 SEGMENT MIESZKALNY 13 21,46
IN.1.22 SEGMENT MIESZKALNY 14 21,46
IN.1.23 SEGMENT MIESZKALNY 15 21,46
IN.1.24 SEGMENT MIESZKALNY 16 21,46
IN.1.25 SEGMENT MIESZKALNY 17 21,46
IN.1.26 SEGMENT MIESZKALNY 18 21,46
IN.1.27 SEGMENT MIESZKALNY 19 21,46
IN.1.28 SEGMENT MIESZKALNY 20 21,46
IN.1.29 SEGMENT MIESZKALNY 21 21,46
IN.1.30 SEGMENT MIESZKALNY 22 21,46

RAZEM 732,03

41                  KRZEM Piotr Kołakowski   piotr.kolakowski@krzem.comKRZEM Piotr Kołakowski   piotr.kolakowski@krzem.com
  40



 Bilans powierzchni – II piętro, bursa

magazyn

aneks

serwer

IN.2.01

IN.2.02

IN.2.03IN.2.04IN.2.05IN.2.06IN.2.07IN.2.08IN.2.09IN.2.10IN.2.11IN.2.12IN.2.13IN.2.14IN.2.15

IN.2.29IN.2.28IN.2.27IN.2.26IN.2.25IN.2.24IN.2.23IN.2.22IN.2.21IN.2.20 IN.2.30IN.2.19IN.2.18IN.2.17

IN.2.16

rzut II piętra, skala: 1:400

szkoła

warsztaty

hala sportowa

bursa

PIĘTRO BUDYNEK SYMBOL NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m2]

2 
PI

ĘT
RO

IN
TE

RN
AT

 (B
U

RS
A)

IN.2.01 SCHODY 22,08
IN.2.02 KOMUNIKACJA 146,35
IN.2.03 SEGMENT MIESZKALNY 23 21,46
IN.2.04 SEGMENT MIESZKALNY 24 21,46
IN.2.05 SEGMENT MIESZKALNY 25 21,46
IN.2.06 SEGMENT MIESZKALNY 26 21,46
IN.2.07 SEGMENT MIESZKALNY 27 21,46
IN.2.08 SEGMENT MIESZKALNY 28 21,46
IN.2.09 SEGMENT MIESZKALNY 29 21,46
IN.2.10 SEGMENT MIESZKALNY 30 21,46
IN.2.11 SEGMENT MIESZKALNY 31 21,46
IN.2.12 SEGMENT MIESZKALNY 32 21,46
IN.2.13 SCHODY 22,08
IN.2.14 SEGMENT MIESZKALNY 33 21,46
IN.2.15 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 21,46
IN.2.16 TOALETA MĘSKA 4,75
IN.2.17 TOALETA DAMSKA 4,75
IN.2.18 MAGAZYN 16,36
IN.2.19 ANEKS 22,08
IN.2.20 POKÓJ WYCHOWAWCY 21,46
IN.2.21 SEGMENT MIESZKALNY 34 21,46
IN.2.22 SEGMENT MIESZKALNY 35 21,46
IN.2.23 SEGMENT MIESZKALNY 36 21,46
IN.2.24 SEGMENT MIESZKALNY 37 21,46
IN.2.25 SEGMENT MIESZKALNY 38 21,46
IN.2.26 SEGMENT MIESZKALNY 39 21,46
IN.2.27 SEGMENT MIESZKALNY 40 21,46
IN.2.28 SEGMENT MIESZKALNY 41 21,46
IN.2.29 SEGMENT MIESZKALNY 42 21,46
IN.2.30 SEGMENT MIESZKALNY 43 21,46

RAZEM 732,03

2 PIĘTRO RAZEM 732,03

rzut II piętra bursy, skala: 1:250

magazyn

aneks

serwer

IN.2.01

IN.2.02

IN.2.03IN.2.04IN.2.05IN.2.06IN.2.07IN.2.08IN.2.09IN.2.10IN.2.11IN.2.12IN.2.13IN.2.14IN.2.15

IN.2.29IN.2.28IN.2.27IN.2.26IN.2.25IN.2.24IN.2.23IN.2.22IN.2.21IN.2.20 IN.2.30IN.2.19IN.2.18IN.2.17

IN.2.16

43                  KRZEM Piotr Kołakowski   piotr.kolakowski@krzem.comKRZEM Piotr Kołakowski   piotr.kolakowski@krzem.com
  42



rzut dachów, skala: 1:400

PIĘTRO POW. [m2]

PARTER 5102,81

1 PIĘTRO RAZEM 4194,41

2 PIĘTRO RAZEM 732,03

BUDYNEK RAZEM 10 029,25

Sposób posadowienia
Na etapie koncepcji przyjęto proste warunki wodne a warunki 

geotechniczne określono jako korzystne. Na etapie projektu 
budowlanego należy wykonać badania geotechniczne i zweryfikować 
założenia. Posadowienie należy przyjąć na warstwie nośnej.

Grunt w wykopie należy chronić przed opadami atmosferycznymi 
i przemarzaniem, zaś ostatnie 20 cm wykopu wykonać ręcznie.  
W miejscach występowania gruntów nasypowych poniżej poziomu 
posadowienia fundamentów należy je wybrać do poziomu gruntów 
rodzimych. Wymieniony grunt uzupełnić chudym betonem. Odbiór dna 
wykopu fundamentowego należy wykonać w obecności uprawnionego 
geologa i projektanta konstrukcji.

Ściany konstrukcyjne posadowiono na fundamentach liniowych 
(ławy żelbetowe) i stopach fundamentowych, słupy na stopach 
fundamentowych. Zbrojenie fundamentów należy przyjąć wg wyników 
analizy konstrukcji posadowienia. Założenia materiałowe: beton B15 gr. 
min. 10 cm jako podłoże pod fundamenty, beton min. B25 dla konstrukcji 
fundamentów; stal A-IIIN(RB500W). Zasypanie fundamentów piaskiem 
zagęszczanym warstwami o grubości 20 cm do IS=1.1. Izolacja pionowa 
ław i stóp fundamentowych 3 x emulsja chlorokauczukowa osłonięta 
folią kubełkową.

Ściany fundamentowe
Ściany fundamentowe wylewane z betonu B20, zbrojone 

przeciwskurczowo lub murowane z bloczków betonowych klasy 
15MPa, na zaprawie cementowej marki 8 MPa. Ściany fundamentowe 
murowane zwieńczyć wieńcem żelbetowym. 

 − Izolacja pozioma 2 x papa termozgrzewalna.
 − Izolacja pionowa 3 x emulsja chlorokauczukowa osłonięta folią 

kubełkową + styropian ekstradowany gr. 16 cm. Dla polepszenia 
parametrów termicznych proponuje się powtórzenie powyższych 
warstw również od strony wewnętrznej ściany fundamentowej.

Ściany nadziemia
a)  Ściany zewnętrzne nadziemia - warstwowe, grubości 45 cm: tj. od 

wewnątrz: pustak ceramiczny grubości 25 cm, klasy min. 15MPa  
i (w miejscach tego wymagających) klasy 20MPa, na zaprawie 
cementowo - wapiennej marki min. 10MPa, styropian (lub wełna 
mineralna w zakresie p.poż.) grubości 20 cm. Pilastry i gzymsy  
z grubszej warstwy termoizolacji.

szkoła

warsztaty

hala sportowa

bursa

Rozwiązania konstrukcyjne
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b)  Ścianki konstrukcyjne wewnętrzne - pustak ceramiczny grubości  
25 cm, klasy min. 15MPa i (w miejscach wymagających) klasy 20MPa, 
na zaprawie cementowo - wapiennej marki 10MPa,

c) Ścianki działowe - murowane z cegły ceramicznej dziurawki 
lub bloczka gazobetonowego grubości 12 cm, na zaprawie 
cementowo-wapiennej marki min. 5MPa;

d)  Dopuszczalne jest zastosowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych 
wykonanych z bloczków silikatowych

e)  Cokoły z kamienia elewacyjnego. Na budynku warsztatów cokół  
z tynku mozaikowego.

Strop, słupy żelbetowe i schody
Płyta stropowa żelbetowa prefabrykowana, wykonywana  

w okolicznych zakładach prefabrykacji. Słupy żelbetowe. Schody 
żelbetowe monolityczne lub prefabrykowane.

 − Wieńce – żelbetowe
 − Trzpienie – żelbetowe

Nadproża okienne i drzwiowe
Nadproża wylewane żelbetowe oraz typowe żelbetowe belki 

nadprożowe prefabrykowane L19.

Dach
Projektowany jest dach wielospadowy. Konstrukcja ciesielska 

będzie połączona z wewnętrznym stropodachem płaskim, murłaty 
kotwione w wieńcu, spadki dachu pochyłego około 30o. Użyta będzie 
tarcica klasy C30.

Należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo dokładne wykonanie 
izolacji przeciwwilgociowej dachu, ich szczelność i dokładne wykonanie 
obróbek blacharskich. Dach ocieplony wełną mineralną gr. 20+5 cm 
zabezpieczoną od spodu paroizolacją. Dach kryty dachówką ceramiczną, 
cementową lub innym materiałem dachówko podobnym.

Całość pokryta deskowaniem lub płytą OSB na pióro – wpust 
grubości 2,2 cm. Łaty na kontr łatach dobitych do deskowania z izolacją 
z papy. Spód dachu wykończony deskowaniem z desek struganych.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć środkiem 
grzybobójczym i owadobójczym oraz ogniochronnym.

Nad budynkiem warsztatów stropodach płaski - z odwróconym 
układem warstw; warstwa grubości min. 6 cm płukanego żwiru 
rzecznego o uziarnieniu 16-32 mm lub powierzchnie zielone - warstwa 
ziemi do 40 cm pokryta matą z rozchodnikami, na ok. 30% powierzchni 
posadzone byliny, niskie trawy ozdobne, karłowate krzewy (dorastające 
do 80 cm wys.) i pnącza.

Odprowadzenie wód opadowych podgrzewanymi wpustami 
rynnowymi.

Hala sportowa i hala obróbki mechanicznej:  konstrukcja dachu  
w formie dźwigarów z drewna klejonego.

Kominy i wentylacja
Kominy spalinowe i dymowe oraz zakończenia szachtów 

instalacyjnych nadmurować na odpowiednią wysokość ponad dach  
z cegły pełnej klasy 100 na zaprawie cementowej marki 5Mpa.

Wentylacja grawitacyjna murowana z prefabrykatów ceramicznych 
20x20x20

Należy szczególną uwagę zwrócić na bardzo dokładne wykonanie 
izolacji przeciwwilgociowej dachu, ich szczelność i dokładne wykonanie 
obróbek blacharskich.

Trzony kominowe – murowane z cegły ceramicznej, ceramiczne 
kształtki wentylacyjne lub pustaki systemowe. Ocieplone 5 cm EPS  
70-040 z wykończeniem BSO. Czapa betonowa ze spadkiem.

Izolacje
a. Izolacja przeciwwilgociowa

 − Ławy fundamentowe: Izolacja pozioma 2 x papa termozgrzewalna.
 − Ściany fundamentowe: Izolacja pionowa 3 x emulsja 

chlorokauczukowa. 
 − Uwaga: w styku ze styropianem stosować wyłącznie lepiki 

nie powodujące rozpuszczania styropianu bez wypełniaczy 
mineralnych, typu fenole.

 − Dach: membrana hydroizolacyjna
 − Stropodach: papa termozgrzewalna lub membrana hydroizolacyjna
 − Hydroizolacje powłokowe szlamowe – podłogi i ściany  

w pomieszczeniach mokrych.

b. Izolacja cieplna

 − Ściany fundamentowe: polistyren ekstrudowany grubości 16 cm
 − Ściany nadziemia: styropian (lub wełna mineralna ze względów 

p.poż) grubości 20 cm

 − Stropodach: wełna mineralna grubość 20cm+5cm (nadbitka)
 − Dach płaski: 25 cm polistyren ekstrudowany
 − Uwaga: w styku ze styropianem stosować wyłącznie lepiki 

nie powodujące rozpuszczania styropianu bez wypełniaczy 
mineralnych, typu fenole.

Rozwiązania architektoniczne i materiałowe
Posadzki

 − główne wejście, hol, komunikacja – wykładzina PCV obiektowa  
z rolki,

 − hala sportowa, siłownia, aerobik– wykładzina syntetyczna sportowa 
 − pracownie lekcyjne, szatnie, jadalnia- wykładzina PCV obiektowa  

z rolki,
 − pokoje internatu/schroniska - wykładzina PCV obiektowa z rolki,
 − czytelnia/pokoje nauki, biblioteka- wykładzina dywanowa
 − pomieszczenia biurowe, administracja - wykładzina winylowa  

w panelach
 − pomieszczenia sanitarne, aneksy kuchenne, pomieszczenia 

porządkowe - gres, o wym.  30x30 lub 20x20 cm
 − klatki schodowe – gres, o wym.  30x30 lub 20x20 cm lub wykładzina 

PCV
 − warsztaty, magazyny, pomieszczenia gospodarcze i techniczne -   

betonowa posadzka utwardzona, powłoka antypoślizgowa na 
bazie żywic,  chemo. i olejoodporna.

Wykończenie ścian
W pomieszczeniach suchych na ścianach i sufitach – tynki 

cementowo-wapienne, IV kategorii, w pomieszczeniach technicznych 
– II kat., w  pomieszczeniach administracji gładź gipsowa wykonywana 
na mokro. W pomieszczeniach mokrych gresy nienasiąkliwe, o bogatej 
palecie kolorów pastelowych:

 −  w pomieszczeniach mokrych do wysokości sufitu podwieszonego,
 −  w pomieszczeniach technicznych do wys. 2m,

Malowania – farby silikonowe. Sufity i ściany w pomieszczeniach 
mokrych malować specjalistyczną farbą lateksową zmywalną.

Sufity
 − Sale, pracownie dydaktyczne, powierzchnie wystawowe - sufit 

podwieszony modularny 120x60 cm. Płyty z wełny mineralnej, 
pochłanianie dźwięku kl. A (αw>=95), powierzchnia matowa.

 − Pomieszczenia administracyjne, jadalnia, schowki przyklasowe, 
szatnie, - sufit podwieszony modularny 60x60 cm. Płyty  
z wełny mineralnej, powierzchnia matowa. W pomieszczeniach 
higienicznosanitarnych i zapleczu kuchennym płyty odporne na 
wilgoć.
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 − W pokojach internatu, klatce schodowej, pomieszczeniach 
technicznych, kotłowni i hydroforni, strop malowany na kolor 
biały. Widoczne stropy ponad sufitem podwieszonym rastrowym 
malowane farbami silikonowymi na kolor antracytowy.

 − W korytarzach, archiwum, kuchni i zmywalni - płyty gipsowo-
kartonowe na ruszcie systemowym, malowane na kolor biały.  
W pomieszczeniach kuchennych płyty wodoodporne, malowane 
farbą zmywalną lateksową. 

 − Korytarze, hole - sufit podwieszany rastrowy aluminiowy / płyta g-k 
 − Hala sportowa, siłownia, aerobik- modułowy akustyczny, jasnoszary

Balustrada klatek schodowych i balustrada antresoli
Wysokość 110 cm z profili stalowych malowana proszkowo. Rozstaw 

elementów pionowych, poziomych i prześwit między nimi mniejszy niż 
12 cm.

Okna, parapety i drzwi
 − Parapety wewnętrzne – z konglomeratu marmurowego grubości 

3 cm.

 − Parapety zewnętrzne – z blachy aluminiowej
 − Okna zewnętrzne i drzwi zewnętrzne – aluminiowe, szklenie  

w jedno lub dwukomorowym zestawie zespolonym, współczynnik 
przenikania ciepła zgodnie z aktualnymi wymaganiami. Okucia 
uchylno-rozwierane, szyby zespolone ze szkła typu Float, 
laminowane, bezpieczne. 

 − Drzwi i okna p-poż- aluminiowe zgodnie z aktualnymi warunkami 
technicznymi p-poż. Okna wykonane jako techniczne – zamykane 
na klucz, otwierane wyłącznie do mycia. Drzwi zaopatrzone  
w samozamykacze. Pozostałe parametry jak okien typowych.

 − Drzwi wewnętrzne - konstrukcja ościeżnicy stalowa, drzwi 
drewniane płytowe pełne, jednoskrzydłowe, kolor szary, okucia 
stalowe. Drzwi do sal lekcyjnych z przeszkleniem. Uwaga: drzwi 
wewnętrzne przeciwpożarowe, oraz zawężające po otwarciu drogę 
ewakuacyjną wyposażone w samozamykacz. 

 − Wrota garażowo/magazynowe – segmentowe podnoszone 
automatycznie

Wyposażenie techniczne budynku (wewnętrzne)
 − Ścianki giszetowe – z płyty HPL na nóżkach ze stali nierdzewnej, 

komplet z drzwiami w toaletach tam gdzie są wymagane
 − Dźwigi – bez maszynowni, udźwig 1000kg / 630 kg szybkość 

podnoszenia 1m/s, kabina 210x110 / 110x140 cm, drzwi 
teleskopowe,przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 − Klapy dymowe systemowe, nad klatkami schodowymi  Wejście na 
dach – drabina stalowa. 

 − Kratki wentylacyjne i czerpnie na elewacjach – stalowe lub 
aluminiowe, żaluzjowe, kolor srebrnoszary.

 − Trybuny rozkładane – na parterze trybuny trzyrzędowe rozkładane 
teleskopowo na ok. 127 os. Na piętrze trybuny stałe.

Wykończenie zewnętrzne
Elewacja zewnętrzna ma formę edukacyjną i posiada elementy 

architektury drewnianej. Projekt koncepcyjny przedstawia propozycję 
elewacji. Szczegółowe rozwiązania elewacyjne wraz z detalami 
architektonicznymi do ustalenia z Zamawiającym.

 − Rury spustowe z dachu i tarasów – aluminiowe, z wpustami 
podgrzewanymi na dachu. Wpusty dachowe nad warsztatami  
z odejściem bocznym przez ścianę attykową 

 − Obróbki blacharskie attyk, gzymsów – aluminium

Warunki ochrony przeciwpożarowej
Kompleks szkoły składa się z dwóch budynków:

1. budynek o funkcji oświatowej, hala sportowa, internat
2. budynek warsztatów

Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji
Budynek 1. 

- powierzchnia wewnętrzna budynku: 7470 m²

- wysokość budynku: 2,0 m – budynek niski (N)

- liczba kondygnacji nadziemnych: 2-3

Budynek 2. 

- powierzchnia wewnętrzna budynku: 3243 m²

- wysokość budynku: 9,0 – budynek niski (N)

- liczba kondygnacji nadziemnych: 2

Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób 
Budynek 1 

 − ZL III – część oświatowa, 179 osób
 − ZL I – sala konferencyjna w części oświatowej, 108 osób
 − ZL V – internat – 90 os.
 − ZL I – stołówka w internacie - 120 os.
 − ZL I - hala sportowa – 260 os.

Budynek 2

 − ZL III – trzykondygnacyjna część edukacyjna z warsztatami – 120 os.
 − PM – magazyny przy warsztatach

Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności 
ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów 
budowlanych

Dla budynku 1 zakwalifikowanego do kategorii ZL I, ZL III i ZL V 
zagrożenia ludzi w grupie budynków niskich – N wymagana jest klasa 
„B” odporności pożarowej. 

Dla budynku 2 zakwalifikowanego do kategorii ZL III zagrożenia 
ludzi w grupie budynków niskich – N wymagana jest klasa „D” odporności 
pożarowej (obniżenie z klasy „C” ze względu na wysokość budynku)

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności 
pożarowej, powinny spełniać co najmniej wymagania określone  
w poniższej tabeli:

Element konstrukcyjny Klasa D odporności pożarowej

główna konstrukcja nośna R30
konstrukcja i przekrycie dachu -

stropy
REI30 - stropy pomiędzy kondygnacjami ZL, 
REI120 - Stropy nad pomieszczeniami PM

ściany zewnętrzne EI30 w pasie międzykondygnacyjnym 0,8 m
ściany wewnętrzne -

Gdzie: R – nośność ogniowa w minutach, E – szczelność ogniowa w minutach,  
I – izolacyjność ogniowa w minutach;.

Element konstrukcyjny Klasa B odporności pożarowej

główna konstrukcja nośna R120 

konstrukcja i przekrycie dachu
nie stawia się wymagań ze względu na stropodach 
REI60 nad ostatnią kondygnacją

konstrukcja i przekrycie dachu 
hali sportowej

R30 / RE30

stropy REI60 stropy pomiędzy kondygnacjami ZL
ściany zewnętrzne EI60 w pasie międzykondygnacyjnym 0,8 m
ściany wewnętrzne EI30 – obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych

Gdzie: R – nośność ogniowa w minutach, E – szczelność ogniowa w minutach,  
I – izolacyjność ogniowa w minutach
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Podział obiektu na strefy pożarowe i dymowe
Budynek 1 

 − I – ZL III – (2 kondygnacje części oświatowej) – pow. < 8000 m2

 − II – ZL I (sala konferencyjna) – pow. < 8000 m2

 − III – ZLV (internat, 3 kondygnacje) – pow. < 8000 m2

 − IV – ZLI (część gastronomiczna, parter) – pow. < 8000 m2

 − V – ZL I (część sportowa, 2 kondygnacje) – pow. < 8000 m2

 − VI-IX – PM500 (pomieszczenia techniczne) – pow.< 10000 m2

Budynek 2 

 − I – ZLIII (część edukacyjna warsztatów) – pow. < 8000 m2

 − II-III – PM < 1000 (magazyny warsztatów) – pow.< 8000 m2

W budynku wydzielono klatki schodowe stanowiące odrębne 
strefy dymowe wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu 
lub urządzenia oddymiające. Klatki schodowe obudowane ścianami 
wykonanymi w klasie REI60 i zamykane drzwiami dymoszczelnymi  

w klasie EIS30 odporności ogniowej. Ściany zewnętrzne klatek 
schodowych o klasie odporności ogniowej REI60. Biegi i spoczniki 
schodów wykonane z materiałów niepalnych. Klasa odporności 
ogniowej co najmniej R60. Napowietrzanie klatek w części poprzez 
drzwi i okna otwierane siłownikami na kondygnacji parteru.

Usytuowanie budynku ze względu na bezpieczeństwo 
pożarowe

Budynki usytuowane w odległości większej niż 8 m od budynków 
sąsiednich, w odległości co najmniej 4 m od granicy działki oraz  
w odległości co najmniej 12 m od konturu lasu.

Warunki i strategia ewakuacji 
Budynek 1.

Do ewakuacji w budynku przewidziano 6 klatek schodowe.
W poziomie parteru zapewniono wyjścia prowadzące bezpośrednio 

na zewnątrz budynku. W budynku zapewniono wymagania dotyczące 

parametrów dojść i przejść ewakuacyjnych przewidzianych w warunkach 
technicznych. W tym celu klatkę schodową, obudowano, zamknięto 
drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30 i wyposażono w urządzenia 
służące do usuwania dymu.

Budynek 2.

Do ewakuacji w budynku przewidziano 3 klatki schodowe.

W poziomie parteru zapewniono wyjścia prowadzące bezpośrednio 
na zewnątrz budynku. W budynku zapewniono wymagania dotyczące 
parametrów dojść i przejść ewakuacyjnych przewidzianych w warunkach 
technicznych. W tym celu klatkę schodową, obudowano, zamknięto 
drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30 i wyposażono w urządzenia 
służące do usuwania dymu.

Urządzenia przeciwpożarowe
Przyjmuje się powstanie jednocześnie jednego pożaru, co znaczy, 

że pożar powstanie tylko w jednej strefie pożarowej.

Dym na klatkach schodowych zostanie wykryty poprzez czujki 
samoczynnego urządzenia usuwającego dym. Istnieje również 
możliwość uruchomienia instalacji klap dymowych przy pomocy 
ręcznych przycisków.

Dla potrzeb ewakuacji osób z obiektu przewiduje się:

 − oświetlenie awaryjne,
 − samoczynne urządzenia usuwające dym w klatkach schodowych  

i szybach dźwigowych.

Dla potrzeb prowadzenia akcji gaśniczej przewiduje się:

 − hydranty zewnętrzne,
 − hydranty wewnętrzne,
 − przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
 − oświetlenie awaryjne,
 − samoczynne urządzenia usuwające dym w klatkach schodowych  

i szybach dźwigowych,

Informacje o drogach pożarowych i zaopatrzeniu w wodę 
Dla budynku będzie zapewnione przeciwpożarowe zaopatrzenie  

w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości  20 dm3/s łącznie z co 
najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm. Zakłada się zapewnienie 
wymaganej ilości wody w postaci 2 hydrantów zewnętrznych 
usytuowanych w odległości  < 75 m (pierwszy) i < 150 m (drugi) od 
budynku. Do budynku 1 i 2 zapewniono dojazd pożarowy w postaci 
drogi wewnętrznej z wjazdem i wyjazdem od ul.  Kolejowej. 

Droga pożarowa zapewnia dostęp do ponad 30% obwodu 
zewnętrznego budynku.  Od drogi pożarowej do wejść do budynku 
(poprzez które jest możliwe dojście do wszystkich stref pożarowych) 
zapewniono utwardzone dojścia o szerokości co najmniej 1,5 m  
i długości nie większej niż 30 m. 

Droga pożarowa o szerokości co najmniej 4 m, nachyleniu 
podłużnym nie przekraczającym 5%, oddalona od ściany budynku  
o 5-15 m. Najmniejszy promień zewnętrzny łuku drogi pożarowej - 11 m.

Instalacje wodno-kanalizacyjne i gazowe 
(zewnętrzne)

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt koncepcji 
instalacji sanitarnych: przyłączy wod-kan oraz p.poż, kanalizacji 
deszczowej, centralnego ogrzewania, wod-kan oraz kotłowni gazowej. 
Zewnętrzne przyłącza sanitarne: wodociąg, kanalizację sanitarną oraz 
przyłącze gazowe..                    

Zapotrzebowanie na wodę
Wodę do budynku  planuje się dostarczać z sieci wodociągowej 

gminnej (dokładne dane przyłącza oraz miejsce włączenia po uzyskaniu 
warunków  technicznych) 

dla potrzeb ogólnych szkoły z internatem:

 − przyjęto q = 25 l/d*1 osoba
 − ilość uczniów – 150 osób przebywających w ciągu doby

Gdśr = 600 × 25 = 3750 l/d
Nd = 1,4 ......  Nh = 3,0
Gdmax = 3750 × 1,4 = 5250 l/d = 5,25 m3/d
Ghśr  = 0,53 m3/h
Ghmax =0,53 × 3,0 = 1,59 m3/h

dla potrzeb kuchni:

 − przyjęto technologiczne q = 30 l/d*1 miejsce – 120  = 3600`
 − sanitarne q=90l/d *1pracownik -7 = 630l/d
 − porządkowe 2,5l/d *150m2 = 375l/d

Gdśr = 4605  l/d
Nd = 1,1 ......  Nh = 1,8
Gdmax = 4605 × 1,1 = 5065,5 l/d = 5,07 m3/d
Ghśr = 0,63 m3/h
Ghmax = 0,63 × 1,8 = 1,13 m3/h
Ghmax = 1,59 + 1,13 = 2,72 m3/h pobór wody dla potrzeb socjalno-
bytowych i technologicznych
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Zapotrzebowanie na cele p.poż.

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra w Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z 24lipca 2009r w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych zgodnie z §10.9. ochrona 
przeciwpożarowa projektowanego budynku powinna wynosić  
20 l/ z dwóch zewnętrznych  hydrantów HP80. W przypadku braku  
w istniejącym obszarze hydrantów w odległości 75m jednego  i drugiego 
w odległości 150m dwóch, należy zaprojektować nowe hydranty 
lub zapewnić możliwość wykonania zbiornika p.poż o odpowiedniej 
pojemności.

Ilość ścieków socjalnych i technologicznych
Ilość ścieków socjalnych i technologicznych równa będzie ilości  

90-95% zużywanej wody na te cele i wynosić będzie:

 − Q h  = 1,59 * 0,9 = 1,43  m3/h
 − Q htech = 1,13 * 0,9 = 1,02 m3/h

Kanalizację technologiczną odprowadzającą ścieki z kuchni  
i pomieszczeń przyległych wykonać z rur i kształtek PP-HT  
o połączeniach na systemowe uszczelki gumowe. Ścieki technologiczne 
przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej poczyszczone będą  
w osadniku tłuszczu zintegrowanym z osadnikiem. 

Separator zainstalować na zewnątrz budynku na wylocie kanalizacji 
technologicznej. Ścieki technologiczne po oczyszczeniu odprowadzane 
będą do kanalizacji sanitarnej.

Ilość wód opadowych z dachu: 

Wody opadowe z dachu budynku poprzez system instalacji 
kanalizacji deszczowej będą odprowadzone do projektowanych 
zbiorników podziemnych.

a) powierzchnia dachów: F = 0,2 [ha]

b) powierzchnia parkingów i dróg dojazdowych: F = 0,13 [ha]

Q dachu = F*q*φ             

q- natężenie deszczu 150 dm3/s ( c=1)

φ - 70% przy dachu zielonym

Q dachu = 0,2 * 150 * 0,8 = 42 dm3/s

Wody opadowe z dachu zostaną odprowadzone do zbiorników 
szczelnych i wykorzystane do podlewania zieleni bądź  rozsączone będą 
w ziemi

Q terenu  = F*q*φ            

q- natężenie deszczu 150 dm3/s ( c=1)

φ - %

Q terenu = 0,13 * 150 * 0,9 = 17,55 dm3/s

Wody opadowe z terenu parkingów i drogi zostaną odprowadzone 
do separatorów substancji ropopochodnych skąd doprowadzone 
zostaną do zbiornika szczelnego i wykorzystane będą we własnym 
zakresie do podlewania bądź rozsączone będą w ziemi 

 W przypadku rozsączania wód opadowych do ziemi konieczne 
będzie uzyskanie decyzji na odprowadzenie wód opadowych oraz 
budowy urządzeń wodnych (studnie chłonne, drenaż, skrzynki 
rozsączające itp.) w Wodach Polskich

Przyłącze gazowe i instalacja doziemna
Przyłącze gazowe zostanie wykonane po uzyskaniu warunków  

i podpisania umowy z PGE. Wstępnie zakłada się dla potrzeb kotłowni 
gazowej 40 m3/h gazu na potrzeby kuchni 6-10 m3/h. Przyłącze wykonane 
będzie rur polietylenowych szeregu SDR11 klasy PE100 łączonych przez 
zgrzewanie elektrooporowe. Przyłącze od instalacji oddzielone będzie 
szafka z dwoma gazomierzami np. G40 (kotłownia)  i G6 (kuchnia)

Instalacje wodno-kanalizacyjne i gazowe 
(wewnętrzne)

 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze i p.poż. dostarczona 
będzie z  projektowanego przyłącza wodociągowego. Przewody  
rozprowadzające na korytarzach projektuje się z rur stalowych 
ocynkowanych lub stalowych z inoxu łączonych zaciskowo. W celu 
zabezpieczenia przed kondensacją pary na powierzchni rur stalowych 
należy je izolować otulinami z pianki poliuretanowej o gr 9 mm Instalację 
od szafek rozdzielaczowych do baterii wykonać z rur tworzywowych 
łączonych za pomocą złącz zaciskowych z pierścieniami wciskanymi 
praską.  

Ciepła woda o temp. 60oC przygotowana będzie w planowanej 
kotłowni. Przewody  prowadzić równolegle po trasie wody zimnej. 
Instalację wody ciepłej i cyrkulacji  wykonać z rur wielowarstwowych 
bądź z inoxu z wkładką aluminiową łączonych za pomocą kształtek 
zaprasowywanych lub przewodami ze stali inox łączonymi na zaciskowo 

Instalacja wody p.poż

 Dla potrzeb wewnętrznego zabezpieczenia p.pożarowego 
budynku przewiduje się zgodnie z istniejącym stanem prawnym  
PN-EN671-1[Z-25/30G] hydranty wewnętrzne φ 25 z wężem półsztywnym 
o długości 30 m. Zapotrzebowanie wody dla 2 jednocześnie pracujących 
hydrantów  φ 25 wynosi:

q = 1.0 +1 =2 l/s = 7,2 m3/h

Instalacja p.poż wykonane będą z rur stalowych ocynkowanych 
łączonych na gwint przy użyciu kształtek. W celu zabezpieczenia przed 
kondensacją pary na powierzchni rur stalowych należy je izolować 
otuliną termoizolacyjną TERMAFLEX o gr. 9 mm

Dobór zestawu hydroforowego na cele bytowo-socjalne  i p.poż

W przypadku  braku wymaganego ciśnienia wody  w przewodzie 
wodociągowym zaopatrującym budynek przewiduje się zestaw 
hydroforowy do podnoszenia ciśnienia do wartości wymaganej 
posiadającego  zasilanie  przewodem podłączonym przed 
włącznikiem głównym na teren szkoły. Dodatkowa na przewodzie 
rozdzielczym na wodę  cele bytowo socjalne zostanie zamontowany 
zawór  elektromagnetyczny zabezpieczający inst. p. poż. przed 
niekontrolowanymi wypływami w momencie pożaru.

Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologiczne 

 W projektowanym budynku planuje się instalację kanalizacji 
sanitarnej z rur i kształtek PVC-S kanalizacyjnych kielichowych łączonych 
na wcisk na uszczelkę gumową. 

 Poziomy kanalizacyjne prowadzić pod posadzką parteru i pod 
stropami poszczególnych kondygnacji. Piony kanalizacyjne z PVC prowadzić  
w bruzdach lub po wierzchu ścian do obudowania. Podejścia odpływowe 
od urządzeń ukryć w bruzdach, aby na ścianie była możliwość ułożenia 
glazury. Do kontroli przewodów przewidziano czyszczaki rewizyjne 
zamykane hermetycznie na pionach. Odprowadzenie pionów projektuje 
się do leżaków PVC ułożonych w gruncie pod posadzką parteru  Zgodnie  
z obowiązującymi normami zapewniono wentylację pionów kanalizacyjnych 
poprzez wywiewki PVC Ø160, Ø110 oraz zawory napowietrzające 

 Kanalizację technologiczną odprowadzającą ścieki z kuchni 
wykonana będzie rur i kształtek PCV HT odpornych na temperaturę +95 0C 
o połączeniach na systemowe uszczelki gumowe. Ścieki technologiczne 
przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej poczyszczone będą  
w osadniku tłuszczu zintegrowanym z osadnikiem. 
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Instalacja kanalizacji deszczowej
Odprowadzenie wód deszczowych z dachu projektuje się za 

pomocą rur spustowych oraz wpustów dachowych połączonych  
z podciśnieniowym systemu odwadniania. Przewody wewnętrzne 
spustowe (piony) i przewody poziome /leżaki/ wykonać z rur  HD-PE. Główne 
ciągi kanalizacyjne prowadzone będą pod stropem oraz pod posadzką 
parteru. Przewody kanalizacji deszczowej wyposażyć w czyszczaki. Przejścia 
rurociągów pod ławami fundamentowymi wykonać w rurach ochronnych. 
Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez przegrody budowlane 
wykonać w tulejach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym. 
Odprowadzane wody deszczowe z dachu będą połączone z zewnętrzną 
instalacją (zbiorniki podziemne) poprzez studnie rozprężne 

Instalacja centralnego ogrzewania  i c.t
Instalacja grzewcza budynku opierać się będzie na odnawialnych 

źródłach energii, zapewni to zeroemisyjność całego kompleksu 
edukacyjnego. Zaprojektowano również tradycyjną kotłownię gazową 
jako alternatywne (awaryjne) źródło ogrzewania.

W planowanym budynku przewiduje się instalację c.o., c.t  
o parametrach 20/25oC z rozdziałem dolnym w układzie pompowym 
zamkniętym. Dodatkowo nagrzewnice central wentylacyjnych 
umieszczone na dachu zasilane będą glikolem propylenowym 30%  
o parametrach 20/25oC dostarczanym z wymiennika płytowego 
zlokalizowanego na dachu pom. technicznego. Źródłem ciepła na 
potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody i ciepła technologicznego  
będzie kotłownia gazowa  Przewody z kotłowni do poszczególnych 
rozdzielaczy prowadzone będą pod stropem i parteru i pod posadzką 
na wszystkich pozostałych kondygnacjach. Przewidziany są piony 
połączone z rozdzielaczem. Rozdzielacze umieszczone będą  w szafkach 
podtynkowych i natynkowych na poszczególnych kondygnacjach 

Przewody  doprowadzające czynnik grzewczy do rozdzielaczy 
wykonać z rury z  rur stalowych RM steelpress łączonych na zaprasowanie. 

 Materiały, armatura, izolacja

 − przewody rozprowadzające w przewiduje się z rur stalowych 
zaprasowywanych,

 − przewody na wszystkich kondygnacjach prowadzone w posadzce 
przewiduje się z rur z wkładką aluminiową,  

 − sterowane centralnie ogrzewanie podłogowe na terenie całego 
budynku, 

 − hale warsztatowe aparaty grzewcze,
 − hala sportowa będzie podzielona i ogrzewana za pomocą  

ogrzewania podłogowego, ewentualnie promienników sufitowych 
(najbardziej efektywne i energooszczędne ogrzewanie) 

 − zawory odcinające na przewodach poziomych kulowe, oraz zawory  
regulacyjne

 − szafki i rozdzielacze mieszkaniowe
 − odpowietrzenia zgodnie z PN-91/B-02420,
 − izolacja otulinami z  pianki poliuretanowej zgodnie z obowiązującym 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury .z dn 6 listopada 2008 r 

Instalacja gazowa w budynku
Instalację wewnętrzną należy wykonać z rur stalowych czarnych 

bez szwu według PN-80/74219 w gat. R lub R35 łączonych przez 
spawanie Przewody gazowe należy prowadzić po wierzchu ścian ze 
spadkiem 0,4% w kierunku aparatów gazowych,. Na podejściu do kotła 
gazowego zainstalować kurek sferyczny kulowy ćwierć obrotowy do 
gazu ziemnego, dwuzłączki, trójnik kontrolny do próby szczelności oraz 
filtr gazu na wejściu do kotła. Przejścia przez ściany i stropy zabezpieczyć 
tulejami. Przestrzenie między tulejami i rurami gazowymi należy 
wypełnić masą silikonową lub pianką poliuretanową. Przejścia przez 
ściany oddzielenia stref pożarowych zabezpieczyć masą ognioodporną 
o odpowiedniej klasie odporności ogniowej.

Technologia kotłowni
W pomieszczeniu kotłowni gazowej przewiduje się 4 kotły 

kondensacyjny o wydajności 20-110 kW , z  palnikiem modulowanym.  
Kotły połączone będą kompaktowo w konstrukcje kaskadową. 
Wyposażone będą w:

 − sprzęgło hydrauliczne po prawej stronie, 
 − rozdzielacz zasilania i powrotu z izolacją i armatura połączeniową 

wraz z pompami, zaworami bezpieczeństwa i zaworami 
odcinającymi,

 − ze zbiorczym ogranicznikiem poziomu wody zamontowanym na 
sprzęgle oraz ograniczników min. i maks. ciśnienia ze wspólną 
rampą gazową wyposażoną w zawór odcinający.
Kotły będą wyposażone w regulatory zapewniający sterownie 

pogodowe kotłowni kaskadowej. Dla potrzeb c.w.u przewidziano  
2 podgrzewacze  poj. 500 l każdy.

Wymagania z zakresu ochrony p.poż.

 − kotłownia umieszczona jest wydzielonym pomieszczeniu 
oddzielonym od pozostałych pomieszczeń ścianami z cegły, 
kotłownię wyposażyć w drzwi stalowe bezklamkowe, otwierane 

na zewnątrz  pomieszczenia o odporności ogniowej EI 0,5 godz.,
 − kotłownia wyposażona jest w wentylację  grawitacyjną, posadzka 

kotłowni wykonana winna być z materiałów niepalnych,
 − kotłownię należy wyposażyć w: gaśnicę proszkową GP-5 koc 

gaśniczy,
 − kotłownię wyposażyć w awaryjny wyłącznik prądu dostępny  

z zewnątrz oznaczony w sposób trwały i łatwo czytelny , służący do 
natychmiastowego wyłączenia prądu w kotłowni,

 − w pomieszczeniu kotłowni 1 detektory awaryjnego wypływu gazu 
DEX-12 w wersji przeciwwybuchowej wykalibrowane w dwa progi 
alarmowe .

Główne źródła ciepła oraz energii elektrycznej
W celu zapewnienia prawidłowej charakterystyki energetycznej 

planuje się zastosowanie kolektorów słonecznych lub pomp ciepła 
powietrze/woda lub powietrze/powietrze zapewniających produkcję  
i wspomaganie wytwarzania ciepłej wody oraz systemów grzewczych. 
W zależności od możliwości finansowych województwa oraz ubiegania 
się o dotacje ze środków unijnych możliwe jest wykorzystanie pomp 
ciepła zasilanych dolnym źródłem (odwierty). Idea ta pozwala zmniejszyć 
moc kotłowni gazowej współpracującej z pompami ciepła i kolektorami 
słonecznymi bądź ewentualnie gazowymi pompami ciepła.

Układów instalacji wentylacji mechanicznej
W koncepcji przewidziano wentylację mechaniczną nawiewno-

wywiewną z odzyskiem ciepła  poprzez centrale wentylacyjne 
umieszczone na dachu oraz podwieszone pod stropem:

Uwzględniając funkcje poszczególnych pomieszczeń 
zaprojektowano następujące układy:

 − UKŁAD 1 – wentylacja nawiewna wywiewna z odzyskiem sale  
i aule, korytarze,

 − UKŁAD 2 – wentylacja nawiewna wywiewna układy szatni, 
 − UKŁAD 3 i 3a – wentylacja nawiewna wywiewna biblioteka, 

czytelnie,
 − UKŁAD 4 – wentylacja nawiewna pomieszczenia kuchni, wyciąg 

poprzez okapy wentylacyjne,
 − UKŁAD 5 – wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła 

jadalnia,
 − UKŁAD 6 – wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła 

sali gimnastycznej,
 − UKŁAD 7 – wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła 

przebieralni i natryskowni,
 − UKŁAD 8 – hala warsztatowe – układ nawiew aparaty grzewcze  

z komorą mieszania wywiew wentylatory wywiewne,
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 − UKŁAD 9 – hale mechanicznej obróbki drewna – układ nawiew 
aparaty grzewcze z komorą mieszania wywiew wentylatory 
wywiewne,

 − UKŁAD 10 – wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła 
Pozostałe pracownie przeznaczone do nauki i obróbki drewna.

Pozostałe układy wentylacji to zastosowanie wentylacji 
grawitacyjnej pomieszczeń sanitariatów, pomieszczenia socjalnego 
przez zastosowanie wentylatorów łazienkowych oraz zastosowanie 
wentylacji hybrydowej poprzez wentylatory wywiewne i nawietrzaki 
okienne 

 − UKŁAD 11 – wentylacja hybrydowa budynek internatu  nawiew 
nawietrzaki okienne higrosterowalne –wywiew wentylatory 
wywiewne centralne z kratkami w łazienkach.

Montaż kanałów i regulacja instalacji

Kanały wentylacyjne planuje się z blachy stalowej ocynkowanej 
typu A/I wg BN-70/8865-05 i kołowych typu B/I oraz kanałów 
elastycznych na podłączeniach do kratek, kształtki wg BN-70/8865-04. 

Podwieszenia wg KB1-37.8(3). Połączenia kołnierzowe należy uszczelnić 
uszczelkami gumowymi. Między kanałem, a konstrukcją podtrzymującą 
należy stosować podkładki amortyzacyjne z płyty pilśniowej o gr. 5 mm. 
Kanały wentylacyjne będą prowadzone pod stropem pomieszczeń  
w przestrzeni sufitów podwieszanych i prowadzone po wierzchu. Między 
kanałem a konstrukcją podtrzymującą należy stosować podkładki 
amortyzacyjne.  Jako wyloty nawiewne i wywiewne zaprojektowano 
nawiewniki sufitowe w sali gimnastycznej oraz kartki nawiewne  
i wywiewne K1+P w pozostałych pomieszczeniach i wyciągu z sali 
gimnastycznej. Na wszystkich przejściach kanałów wentylacyjnych 
przez stropy i ściany oddzielenia pożarowego należy zamontować klapy 
p. poż. EI zamykane elementem topikowym.

Oczyszczanie powietrza odbywać się będzie na filtrach wstępnych 
kieszeniowych klasy EU4, które znajdują się na nawiewach i wywiewach 
powietrza w centralach wentylacyjnych. W celu bieżącej kontroli 
zanieczyszczenia filtrów należy zastosować presostaty różnicowe do 
pomiaru spadku ciśnienia powietrza przepływającego przez filtr. Presostaty 
przy określonym dopuszczalnym spadku ciśnienia sygnalizują (sygnał 
elektryczny) o konieczności wymiany filtra z powodu jego zabrudzenia. 

Regulację wydajności powietrza na poszczególnych nawiewnikach 
i kratkach zapewniać będą odpowiednio ustawione przepustnice 
przy kratkach i nawiewnikach. Wielkość przepływu powietrza przez 
nawiewniki i wywiewniki podano w części rysunkowej.

Izolacja termiczna kanałów

Kanały wentylacyjne należy zaizolować ciepłochronnie np. płytami 
z wełny mineralnej systemu następującymi grubościami:

 − 100 mm – wszystkie kanały układane na dachu na zewnątrz 
budynku,

 − 50 mm - w układach nr 5 na odcinkach od kanałów czerpnych 
do centrali wentylacyjnej oraz kanały wywiewne od centrali 
wentylacyjnej do wyrzutni dachowej.

Klimatyzacja 
 Przewiduje się instalacje klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni. 

Do utrzymania odpowiedniej temperatury będzie zastosowany 
klimatyzator ścienny typu Split czynnik chłodniczy – R-410 A. Jednostka 
wewnętrzna zostały zaprojektowana jako  ścienna. Jednostka 
zewnętrzna będzie mocowana jako wisząca do ściany zewnętrznej 

Dodatkowa Klimatyzacja w pomieszczeniach

 W planowanym budynku planuje się klimatyzację z uwagi na 
spodziewane zyski ciepła od nasłonecznienia, urządzenia i stałe 
przebywanie osób proponuje się klimatyzację typu VRF z jednostkami 
wewnętrznymi w wersji kasetonowej. Agregat posadowiony zostanie 
na dachu budynku, na ramie wsporczej. Jednostki zewnętrzne 
posadowione zostaną na dachu budynku na osobnych konstrukcjach 
wsporczych. Skropliny z urządzeń układać ze spadkiem i sprowadzić 
do pionów kanalizacji. Wszystkie linie należy zasyfonować. Przewody 
chłodnicze miedziane ( atestowana miedź chłodnicza ) prowadzić  
w izolacji kauczukowej odpornej na dyfuzję.

Montaż klimatyzacji VRF nie jest wymogiem koniecznym jednak 
w znacznym stopniu poprawia walory użytkowe obiektu. Jego 
zaprojektowanie zależne jest do  Inwestora

Instalacje elektryczne i teletchniczne
Główny wyłącznik przeciwpożarowy prądu

Funkcję głównych wyłączników przeciwpożarowych prądu 
PWP będą pełniły rozłączniki główne z wyzwalaczami zainstalowane  
w rozdzielnicach głównych RG. Wyłączniki PWP rozmieścić przy 
wyjściach ewakuacyjnych z budynku. 

Przyciski PWP należy oznaczyć zgodnie z Polską Normą tablicą 
„Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu”.

Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie 
może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii 
elektrycznej z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne.

Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych należy wykonać sprzed 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP. Odbiory elektryczne 
przeciwpożarowego wyposażenia budynku zasilane będą przewodami 
o odpowiedniej odporności ogniowej (E 90), układanymi w sposób 
umożliwiający zachowanie funkcji tych przewodów w czasie nie krótszym 
niż 90 minut.

Rozdzielnica główna RG

Rozdzielnica główna RG zlokalizowana będzie w wydzielonym 
pomieszczeniu technicznym. Rozdzielnicę należy zasilić zgodnie  
z warunkami przyłączeniowymi.

Rozdzielnice należy wyposażyć w szyny rozdzielcze, aparaturę 
zabezpieczającą, sterującą i kontrolną, pola odpływowe do rozdzielnic 
piętrowych, administracyjnych i technicznych. 

Z rozdzielnic głównych RG należy zasilić rozdzielnice piętrowe, 
administracyjne i rozdzielnice zasilające urządzenia technicznego 
wyposażenia budynku.

Rozdzielnice piętrowe

Rozdzielnice należy wyposażyć w ochronniki przeciwprzepięciowe 
klasy C, wyłączniki ochronne różnicowoprądowe, układy sygnalizujące 
obecność napięcia lampkami kontrolnymi, wyłączniki nadprądowe, 
styczniki, przekaźniki pomocnicze oraz listwy zaciskowe dla wszystkich 
obwodów. Z rozdzielnic należy zasilić obwody oświetleniowe, obwody 
gniazd wtyczkowych i instalacje techniczne. W każdej rozdzielnicy należy 
przewidzieć 20% rezerwy miejsca do zainstalowania dodatkowych 
aparatów. 

Instalacja gniazd wtyczkowych

W pomieszczeniach sanitariatów gniazda instalować podtynkowo  
w wykonaniu hermetycznym o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP44.

Zasilanie gniazd wtyczkowych wykonać przewodami miedzianymi  
o przekroju żyły 2,5mm2. Wszystkie gniazda wyposażone w styk ochronny.

Instalacja oświetleniowa
Oświetlenie podstawowe

Sterowanie oświetleniem w pomieszczeniach należy zrealizować za 
pomocą łączników oświetleniowych montowanych z reguły na ścianie 
przy wejściu do danego pomieszczenia. Na korytarzach, podejściach, 
klatkach schodowych sterowanie oświetleniem należy zrealizować za 
pomocą czujników ruchu, służących do automatycznego, czasowego 
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załączania oświetlenia w przypadku pojawienia się osoby lub za pomocą 
łączników dzwonkowych i przekaźnika bistabilnego w rozdzielnicy. 

Zasilanie obwodów oświetleniowych należy wykonać przewodami 
miedzianymi 3-żyłowimi z rozdzielnic piętrowych.

W zakres prac wykonawcy instalacji oświetleniowej wchodzić 
będzie dokonanie pomiarów sprawdzających natężenie oświetlenia 
podstawowego.

Oprawy do sal lekcyjnych wyposażone w funkcję autościemniania 
i wbudowany moduł do oświetlenia awaryjnego. Każda oprawa działa 
autonomicznie. Oprawy te mogą być wyposażone w moduł do oświetlenia 
awaryjnego. Proponuje się oprawy samomonitorujące, bezprzewodowe,  
z automatycznym raportem. Wykończenie lamp z możliwością nakładania 
hydrografiki (np. motyw drewna).

Oświetlenie awaryjne

W budynku należy wykonać instalację oświetlenia awaryjnego  
w oparciu o normy PN-EN1838 oraz PN-EN50172, a w szczególności:

 − oświetlenie dróg ewakuacyjnych,
 − oświetlenie strefy otwartej (zapobiegające panice).

Oprawy oświetlenia awaryjnego należy zainstalować przy każdych 
drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego, przy 
urządzeniach przeciwpożarowych i przycisku alarmowego (hydranty, 
ROP-y), w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy, przy znakach 
bezpieczeństwa, w miejscach potencjalnie niebezpiecznych takich jak 
schody, miejsca zmiany poziomu posadzki, w miejscach zmiany kierunku 
drogi ewakuacyjnej oraz na skrzyżowaniach korytarzy, na zewnątrz  
i w pobliżu każdego wyjścia końcowego. 

Jeśli punkt pierwszej pomocy lub urządzenia przeciwpożarowe  
i przyciski alarmowe nie znajdują się na drodze ewakuacji ani w strefie 
otwartej, to powinny one być tak oświetlone, aby natężenie oświetlenia 
na podłodze w ich pobliżu wynosiło co najmniej 5lx.

Oświetlenie awaryjne dróg ewakuacyjnych:

 − Średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii 
drogi ewakuacyjnej o szerokości 2m powinno być nie mniejsze niż 
1lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę 

szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno stanowić co najmniej 50% 
podanej wartości 

 − Drogi ewakuacyjne o szerokości większej niż 2m należy traktować jak kilka 
dróg ewakuacyjnych

 − Minimalny czas stosowania oświetlenia dla celów ewakuacji powinien 
wynosić 1 h. 

Oświetlenie awaryjne stref otwartych:

 − Natężenie oświetlenia na poziomie podłogi, nie powinno być mniejsze 
niż 1lx, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjątkiem 
wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy obwodowego pasa  
o szerokości 0,5m

 − Minimalny czas stosowania oświetlenia dla celów ewakuacji powinien 
wynosić 1h

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego, w przypadku zaniku zasilania 
w obszarze, który obsługują, muszą zostać automatycznie załączone. Wszystkie 
oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażyć w indywidualny akumulator, 
sygnalizację stanu baterii i stanu pracy opraw.

Jako znaki bezpieczeństwa należy zainstalować oprawy awaryjne 
oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramami. Przebicia przez ściany i stropy 
należy zabezpieczać pianką lub zaprawą o odporności ogniowej takiej jak 
wytrzymałość ogniowa ściany.

Uwagi:

 − Wszystkie oprawy oświetleniowe wchodzące w skład projektowanego 
oświetlenia awaryjnego muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia 
Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP).

 − Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy dokonać pomiarów 
sprawdzających natężenie oświetlenia.

 − Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy wykonać dokumentację 
powykonawczą.

 − Wyniki pomiarów należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej.
 − Całość robót należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami 

i przepisami ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP.
 − Testy instalacji oświetlenia awaryjnego należy przeprowadzać nie rzadziej 

niż raz w miesiącu.
 − Testowanie pełnookresowe instalacji oświetlenia awaryjnego należy 

przeprowadzać nie rzadziej niż raz w roku.
 − Należy prowadzić dziennik ewidencyjny w celu zapisywania rutynowych 

sprawozdań, testów, uszkodzeń i zmian.  
 − Dziennik należy przechowywać w obrębie nieruchomości pod nadzorem 

odpowiedzialnej osoby wyznaczonej przez właściciela.
 − Wyniki testów muszą być rejestrowane i przechowywane w dzienniku 

ewidencyjnym przez okres minimum 2 lat.
 − Przebicia przez ściany i stropy należy zabezpieczać pianką lub zaprawą  

o odporności ogniowej takiej jak wytrzymałość ogniowa ściany.

 − Całość robót winna być wykonana przez osoby posiadające 
wymagane kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami  
i przepisami.

Oświetlenie zewnętrzne

Na terenie inwestycji należy wykonać system oświetlenia 
zewnętrznego. Głównym zadaniem systemu będzie oświetlenie 
ternu w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Teren na którym będzie 
odbywał się ruch pieszy zostanie oświetlony oprawami umieszczonymi 
na słupach i elewacji. Oświetlenie sterowane będzie wyłącznikiem 
zmierzchowym lub zegarem astronomicznym.

Proponuje się system oświetlenia ze sterowaniem opartym na 
kamerach monitoringu. Kamery rozpoznają poruszające się obiekty  
i dostosowują do niego natężenie oświetlenia, co umożliwia utrzymanie 
niższego zużycia energii.

Oznaczenia i znaki

Wszystkie rozdzielnice, szafy, pola, główne odpływy i kable 
zasilające należy czytelnie oznakowane za pomocą tabliczek z opisami. 
Przedziały i sekcje w rozdzielnicach, układy pomiarowe i pola z układami 
pomiarowymi muszą być opisane w sposób czytelny i pozwalający  
w sposób jednoznaczny zidentyfikować odpływ. Wszystkie zainstalowane 
urządzenia i kable należy odpowiednio oznakować za pomocą tabliczek 
z trwałego plastiku lub metalu oznaczającego system, użytkownika oraz 
kierunek zasilania. Puszki zasilające, sygnałowe i rozgałęźne różnych 
systemów należy ponumerować.

Ochrona przeciwporażeniowa
Instalację 400/230V wykonać w układzie sieci TN-S. Jako ochronę 

przeciwporażeniową zastosować samoczynne wyłączenia zasilania. 

Wszystkie linie zasilające wykonać przewodami z żyłą neutralną 
„N” oraz żyłą ochronną „PE”. Obwody gniazd wtyczkowych 230V  
i oświetleniowe 1-fazowe należy wykonać przewodami 3-żyłowymi, 
natomiast obwody siłowe przewodami 5-żyłowymi z żyłą neutralną  
„N” i ochronną „PE”. 

W całej instalacji należy zachować kolorystykę przewodów:

 − Neutralnych „N” – kolor jasnoniebieski
 − Ochronnych „PE” – kolory żółto- zielony

Należy wykonać sieć połączeń wyrównawczych wszystkich 
metalowych części mogących znaleźć się pod napięciem. W przypadku 
pomieszczeń wilgotnych, należy wykonać dodatkowo połączenie 
wyrównawcze miejscowo.
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Ochrona przeciwprzepięciowa
Ochrona przeciwprzepięciowa obiektu realizowana będzie 

za pomocą ochronników przeciwprzepięciowych klasy I i II 
zainstalowanych w rozdzielnicach głównych RG oraz w rozdzielnicach 
piętrowych i technicznych.

Instalacja połączeń wyrównawczych

Na kondygnacji parteru należy wykonać główną szynę 
wyrównania potencjałów GSWP, do której należy podłączyć zaciski 
ochronne szaf, rozdzielnic, korytka i drabinki kablowe, metalowe kanały 
wentylacyjne, metalowe rurociągi i elementy konstrukcyjne instalacji 
sanitarnych. Główną szynę wyrównawczą należy połączyć z uziomem 
fundamentowym lub uziomem otokowym.

Instalacja uziemienia
W budynku należy wykonać instalację uziemienia dla potrzeb:

 − Uziemienia roboczego rozdzielnicy głównej 
 − Dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej
 − Uziemienia funkcjonalnego instalacji elektrycznych i teletechnicznych
 − Instalacji połączeń wyrównawczych
 − Instalacji odgromowej

Uziemienie należy wykonać w postaci uziomu fundamentowego lub 
otokowego z dodatkowymi uziemieniami szpilkowymi. 

Instalacja odgromowa
Na dachu budynku należy wykonać instalację odgromową w celu 

redukcji tolerowanego poziomu ryzyka szkody wywołanej przez bezpośrednie 
wyładowanie atmosferyczne trafiające w obiekt lub w chronioną przestrzeń. 
Poziom ochrony dla urządzeń projektowanego obiektu wyznaczyć zgodnie  
z procedurą określoną w PN-EN 62305 „Ochrona odgromowa”.

Na dachu należy zamontować instalację odgromową w postaci 
zwodów poziomych z ocynkowanego drutu stalowego DFeZn o średnicy 
8 mm zainstalowanego tak, aby powstała siatka o wymiarach zgodnych  
z rysunkami technicznymi. Jeżeli attyki lub murki na dachu zostaną pokryte 
blachą o grubości min. 0,5 mm (blacha nierdzewna ocynkowana – dla innych 
rodzajów pokrycia grubość należy zweryfikować) to można ją wykorzystać 
w instalacji odgromowej podłączając ją do drutu uchwytem np. na felc. 
Przewody odprowadzające łączące zwody poziome na dachu z uziomem 
należy prowadzić w rurkach elektroinstalacyjnych SV w bruździe w warstwie 
izolacji zewnętrznej budynku lub jeżeli to możliwe konstrukcyjnie, na dachu 
należy wykonać wypusty z uziomu np. wykorzystując słupy zbrojone. Jako 
przewód odprowadzający należy  zastosować ocynkowany drut stalowy 
DFeZn o średnicy 8 mm. W miejscu połączenia przewodów odprowadzających 
z płaskownikiem  FeZn 30x4 (wypust uziomu) należy wykonać punkty 
kontrolne instalacji odgromowej. Zaciski kontrolne umieścić w puszkach 
instalacyjnych.

Po wykonaniu instalacji odgromowej należy dokonać sprawdzenia 
ciągłości przewodów oraz wykonać pomiary rezystancji uziemienia zgodnie  
z wymogami zawartymi w PN-IEC 60364-6-61:2000. W przypadku gdy 
wartość rezystancji uziemienia będzie wyższa niż 10Ω należy wykonać 
dodatkowe uziomy pionowe wbijane w odległości minimum 1 m od 
budynku upewniając się, że pod ziemią nie istnieje żadne uzbrojenie lub inna 
infrastruktura podziemna. 

Klapy oddymiające, kominy, anteny i inną zabudowę na dachu należy 
chronić zwodami pionowymi z prętów stalowych ocynkowanych (iglica 
odgromowa). 

Pozostałe instalacje budynkowe
W budynku należy wykonać następujące systemy:

 − System sygnalizacji alarmu pożarowego SSP, 
 − System oddymiania klatek schodowych,
 − System okablowania strukturalnego dla potrzeb sieci komputerowej  

i sieci telefonicznej,
 − System telewizji dozorowej CCTV,
 − System kontroli dostępu SKD do wybranych pomieszczeń,
 − System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN,
 − System nagłośnienia z radiowęzłem i możliwością wygłaszania 

komunikatów głosowych,
 − Instalacje multimedialne zgodnie z wymaganiami Użytkownika 

(interaktywne tablice, interaktywne podłogi, elektroniczne tablice 
wyników Sali sportowej, projektory z systemem nagłośnienia do 
prowadzenia prelekcji multimedialnych itp.)

 − Instalację telewizji naziemnej i satelitarnej w wybranych pomieszczeniach.

System sygnalizacji pożaru SSP

Budynek wyposażyć w system sygnalizacji pożaru SSP 
obejmujący ochroną wszystkie pomieszczenia (wg warunków 
ochrony pożarowej w branży architektonicznej), za wyjątkiem małych 
pomieszczeń sanitarnych (pod warunkiem nie przetrzymywania  
w nich materiałów palnych lub odpadów). System sygnalizacji 
pożaru wykonać w oparciu o adresowalną mikroprocesorową 
centralę sygnalizacji pożaru współpracującą z adresowalnymi 
ostrzegaczami pożarowymi. System powinien pracować  
w konfiguracji pętlowej, zapewniającej wysoką niezawodność 
funkcjonowania. 

Alarm pożarowy musi być sygnalizowany na wyświetlaczu 
centrali CSP oraz przekazywany do:

 − sygnalizatorów alarmowych,
 − central oddymiania,
 − szaf sterujących windami (w celu sprowadzenia wind na 

poziom ewakuacji),
 − rozdzielnic sterujących wentylacją.

Urządzenia przeciwpożarowego wyposażenia budynku,  
w tym centrala sygnalizacji pożaru CSP, wykonać z zapewnieniem 
72-godzinnego okresu podtrzymania bateryjnego przy braku 
zasilania podstawowego. Centralę sygnalizacji pożaru wyposażyć  
w komplet akumulatorów, o pojemności, która pozwoli w przypadku 
zaniku napięcia sieciowego na nieprzerwaną pracę przez 72h  
w stanie dozorowania, a następnie 30-minutową pracę w stanie 
alarmu. Urządzenia centralowe przeciwpożarowego wyposażenia 
budynku zasilać kablami o odpowiedniej odporności ogniowej  
(E 90), układanymi w sposób umożliwiający zachowanie funkcji 
tych przewodów w czasie nie krótszym niż 90 minut.

Przeciwpożarowe wyposażenie budynku należy zasilić z przed 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

System okablowania strukturalnego

Budynek wyposażyć w system okablowania strukturalnego. 
Główny Punkt Dystrybucyjny GPD systemu okablowania 
strukturalnego zrealizować w głównej serwerowni, a lokalne Punkty 
Dystrybucyjne LPD rozlokować w budynku w pomieszczeniach 
serwerowni na poszczególnych piętrach i połączyć w sposób 
gwiaździsty z GPD. 

Poszczególne punkty elektryczno-logiczne PEL przyłączyć do 
GPD lub LPD.
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System sygnalizacji włamania i napadu

Budynek wyposażyć w system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN. Systemem 
należy objąć obszary wewnątrz budynku (wejścia, korytarze, klatki schodowe, magazyny, 
pomieszczenia techniczne, pokoje nauczycielskie, pomieszczenia administracyjne itp.) oraz 
pomieszczenia na najniższej kondygnacji budynku (z zabezpieczeniem stolarki okiennej). 
Stanowisko nadzoru systemu sygnalizacji włamania i napadu zrealizować w pomieszczeniu, 
w którym przebywać będzie ochrona obiektu. 

Urządzenia systemu SSWiN zainstalować w pomieszczeniu serwerowni lub  
w pomieszczeniu ochrony.

System nagłośnienia

System nagłośnienia w obiekcie wykonać zgodnie z wymaganiami Użytkownika 
obejmując nim wybrane pomieszczenia i obszary budynku. Ruchomą i wyciszoną szafę na 
urządzenia zlokalizować w pomieszczeniu reżyserki/radiowęzła. 

System nagłośnienia należy podzielić na strefy nagłośnienia z możliwością wygłaszania 
komunikatów głosowych oddzielnie do każdej ze stref.

Standardowo system nagłośnienia ma służyć do wygłaszania komunikatów głosowych. 
Dodatkowo system ma umożliwiać nagłośnienie wybranych obszarów obiektu muzyką. 

Przy sterowaniu systemem nagłośnienia operator ma mieć możliwość wypowiadania 
komunikatów głosowych do każdej strefy oddzielnie lub do kilku stref jednocześnie  
w zależności od potrzeby. W przypadku automatycznej pracy systemu nagłośnienia, w każdej 
ze stref komunikaty będą wygłaszane oddzielnie.

Systemy multimedialne

Budynek należy wyposażyć w wybrane systemy multimedialne zgodnie z wymaganiami 
Użytkownika. 

W salach zajęć i pracowniach zainstalować tablice interaktywne. 

W pokojach do wygłaszania prezentacji multimedialnych zainstalować ekran rozwijany 
elektrycznie, rolety zaciemniające w oknach, projektor z systemem głośnikowym i mikrofon 
na stanowisku prelegenta. 

Na Sali gimnastycznej zainstalować elektroniczną tablicę wyników umożliwiającą 
prowadzenie spotkań dla różnych dyscyplin sportowych np. siatkówka, koszykówka, piłka 
ręczna, piłka nożna halowa, tenis itp. Tablicę zlokalizować na ścianie/słupie naprzeciwko 
widowni.

Telewizja naziemna i satelitarna

W budynku do wybranych pomieszczeń należy doprowadzić sygnał z anteny telewizji 
naziemnej oraz anteny satelitarnej zainstalowanej na dachu obiektu. 

Przyłącze teletechniczne

Do budynku należy wybudować kanalizację teletechniczną umożliwiającą wprowadzenie 
kabli do wnętrza obiektu w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatorów 
telekomunikacyjnych. Rozprowadzenie usług po obiekcie wykonać w oparciu o system 
okablowania strukturalnego.

System telewizji dozorowej CCTV

Budynek wyposażyć w system telewizji dozorowej CCTV. Systemem 
telewizji dozorowej objąć obszary wewnątrz budynków (wejścia, korytarze, 
klatki schodowe) oraz w ich otoczeniu, w bezpośrednim sąsiedztwie elewacji. 

Stanowisko nadzoru systemu telewizji dozorowej zrealizować  
w pomieszczeniu, w którym przebywać będzie ochrona obiektu.

Urządzenia systemu telewizji dozorowej CCTV zainstalować w szafie 
zlokalizowanej w pomieszczeniu serwerowni w pobliżu stanowiska nadzoru.

System kontroli dostępu

Budynek wyposażyć w system kontroli dostępu do wybranych 
pomieszczeń wskazanych przez Użytkownika (np. Pokój nauczycielski, 
serwerownia, pomieszczenie ochrony, pomieszczenia techniczne, 
magazynki itp.). Stanowisko nadzoru systemu kontroli dostępu 
zrealizować w pomieszczeniu, w którym przebywać będzie ochrona 
obiektu. 
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