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ZAWARTO OPRACOWANIA

I. CZ  OPISOWA

1. Inwestor / Zleceniodawca
2. Podstawa opracowania
3.. Przedmiot opracowania
4. Cel opracowania
5. Stan istniej cy zagospodarowania terenu
6. Ogólny opis budynku
7. Bezpiecze stwo po arowe.

II. CZ  RYSUNKOWA PROJEKTU

U-01. SYTUACJA skala 1 : 500
I-01. RZUT PARTERU skala 1 : 100
I-02. RZUT DACHU skala 1 : 100
I-03. PRZEKRÓJ A-A  i  B-B skala 1 : 100
I-04. ELEWACJE skala 1 : 100
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CZ  OPISOWA
1. Inwestor / Zleceniodawca

Gmina Mogielnica
05-640 Mogielnica, Rynek 1

2. Podstawa opracowania
- Umowa ze Zleceniodawc ,
- Wizja lokalna i ogl dziny budynku dokonane w listopadzie 2016 roku,
- Inwentaryzacja architektoniczna budynku

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja parterowego budynku wietlicy Ochotniczej
Stra y Po arnej w miejscowo ci Otal  po onego na dzia ce o numerze ewidencyjnym 39,
przy drodze gminnej.

4. Cel opracowania
Celem zadania jest uzyskanie podk adów projektowych dla zadania inwestycyjnego jakim jest
wymiana konstrukcji dachowej oraz ocieplenie przedmiotowego budynku w celu spe nienia
wymaga  w zakresie bezpiecze stwa konstrukcji i efektywno ci energetycznej dla budynku

yteczno ci publicznej – OSP w Otal y poprzez
wymian  konstrukcji dachu przy zachowaniu jej dotychczasowych gabarytów

o wykonanie i monta  nowej konstrukcji dachowej z zachowaniem istniej cych
spadków i geometrii dachu,

termomodernizacj  budynku polegaj ca na :
o ociepleniu cian zewn trznych warstw  termoizolacyjn  grubo ci 20cm z

wykonaniem ocieplenia w pasach 2,0m od granicy z we ny mineralnej,
o ociepleniu cian fundamentowych do g boko ci 1m styrodurem 12cm
o ociepleniu stropodachu na spodzie konstrukcji styropianem o grubo ci 25cm
o ociepleniu ciany szczytowej usytuowanej w granicy od wewn trz we

mineraln  z przek adk  z paroszczelnej folii aluminiowej,
o wymian  okien na nowe o wspó czynniku przenikania ciep a 0,9 W/m2K.
o wymian  drzwi zewn trznych na nowe, o odpowiednim wspó czynniku,

zgodnie z obowi zuj cymi przepisami - WT 2021.

5. Stan istniej cy zagospodarowania dzia ki

Dzia ka, na której usytuowany jest przedmiotowy budynek OSP ma kszta t prostok tny,
usytuowana krótkim bokiem wzd  drogi gminnej. Przedmiotowa dzia ka podzielona jest na
zabudowan  cz  frontow  o g boko ci oko o 55m od drogi gminnej oddzielon  p otem z
przejazdem bramowym od dalszej, niezabudowanej, cz ci o g boko ci ok. 95m – rola RIVb.
Dzia ka we frontowej cz ci jest zabudowana dwoma budynkami – budynkiem gara owym
(nie podlegaj cym opracowaniu) i budynkiem zaplecza/ wietlicy stanowi cym przedmiot
niniejszego opracowania.
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Przedmiotowy budynek jest usytuowany równolegle do drogi szczytem wschodnim w granicy z
dzia  s siedni  o nr ewid. 42/1. W szczycie osadzone jest okno drewniane 90 x 120cm na
wysoko ci stropodachu wentylowanego. Dach wystaje poza lico muru oko o 40cm, za
opracowanie geodezyjne wykazuje usytuowanie budynku w ostrej granicy.
Na przedmiotowej dzia ce budynek ma wykonan  opask  oko obudynkow  szeroko ci w
elewacji tylnej oko o 1,om, za  z boku i od frontu zdecydowanie szerzej ze wzgl du na
lokalizacj  drzwi wej ciowych do budynku.

Dojazd na dzia  jest realizowany poprzez 2 istniej ce zjazdy z drogi gminnej, które prowadz
– jeden do budynku gara owego, a drugi na parking przed przedmiotowym budynkiem.

Budynek wyposa ony jest w nast puj ce media:
instalacji wodoci gowej  do gminnej sieci wodoci gowej,
instalacji gazowej do gminnego gazoci gu z przy czem gazu usytuowanym na szczycie
zachodnim budynku,
instalacji energii elektrycznej z przy cza napowietrznego z g ównym wy cznikiem pr du
na cianie szczytowej zachodniej,
instalacj   kanalizacji sanitarnej lokalnej z odprowadzeniem do zbiornika szczelnego na
nieczysto ci p ynne.

Przewidywane prace nie maj  zwi zku ze stanem i rodzajem istniej cych sieci i przy czy.

6. Ogólny opis budynku

Przedmiotowy budynek jest niepodpiwniczonym, parterowym budynkiem wietlicy
Ochotniczej Stra y Po arnej w Otal y. Budynek wzniesiony zosta  w konstrukcji murowej,
tradycyjnej.
Stropodach budynku wykonany w systemie skratowanych z desek bindr drewnianych pokrycie
z blachy trapezowej. Brak instalacji odgromowej.

Stan obecny –
pod oga na gruncie - brak informacji o ociepleniu pod ogi,
na cianach w partii przy gruncie wyst puj  s  zawilgocenia, odparzenia i spuchni te
tynki, co wiadczy o nieprawid owej izolacji przeciwwilgociowej,
ciany zewn trzne murowane z pustaka o grubo ci 24cm obustronnie tynkowane

od wewn trz niektóre pomieszczenia wyko czone boazeri  drewnian ,
okna ró ne – g ównie pcw, w elewacji bocznej i tylnej 2 okna drewniane -
wspó czynnik przenikania ciep a dla okien istniej cych U=1,6 – 2,6
drzwi wej ciowe do budynku stalowe, w elewacji frontowej i bocznej, o wspó czynniku
przenikania ciep a U=1,6 oraz nieu ytkowane drzwi balkonowe
stropodach o konstrukcji drewnianej ze skratowanych bindr, które utraci y swoj
stateczno  – nie zachowuj  pionu,
pokrycie dachu blach  trapezow  w znacznym stopni skorodowan ,
rynny z blachy ocynkowanej z wykwitami rdzy,
rury spustowe ró norodne – z blachy ocynkowanej oraz z pcw w kolorze br zowym.

W budynku wyst puj  zjawiska zwi zane z przemarzaniem cian zewn trznych wyra nie
uwidocznione w pomieszczeniach bez wyk adziny z boazerii. Widoczne s  oznaki
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przemarzania w postaci plam na pow okach malarskich, zawilgoce  i zagrzybie  w okolicach
ów konstrukcyjnych tj. w naro ach cian.

7. Bezpiecze stwo po arowe

Przedmiotowy budynek jest budynkiem zaliczany do budynków niskich, poniewa  jego
wysoko  nie przekracza 12m.
Z po czonych ze sob  sal spotka  prowadz  3 wyj cia ewakuacyjne bezpo rednio na teren
przyleg y do budynku.
Na przedmiotowej dzia ce znajduj  si  hydrant na wodoci gu d 160. Hydrant w odleg ci
oko o 15m od budynku wietlicy i ok. 12m od budynku gara owego.


