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B – CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

NR TREŚĆ SKALA 
 

1A Rzut piwnic 1:100 
2A Rzut parteru 1:100 
3A Rzut I piętra 1:100 
4A Rzut dachu I 1:100 
5A Rzut dachu II 1:100 
6A Przekrój A-A 1:100 
7A Przekrój B-B 1:100 
8A Przekrój C-C 1:100 
9A Przekrój D-D 1:100 
10A Przekrój E-E 1:100 
11A Przekrój F-F 1:100 
12A Przekrój G-G 1:100 
13A Elewacja południowa  1:100 
14A Elewacja północna (rysunek podstawowy i rysunek 

 złoŜeniowy) 
1:100 

15A Elewacja zachodnia 1:100 
16A Elewacja wschodnia (rysunek podstawowy i rysunek 

 złoŜeniowy) 
1:100 

17A Elewacje w osi 16, Elewacje w połowie osi 14 i 15 1:100 
18A Elewacja w osi 5 1:100 
19A Rzut piwnicy- strefy poŜarowe 1:300 
20A Rzut parter- strefy poŜarowe 1:300 
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21A Rzut I piętra- strefy poŜarowe 1:300 
 
 
B – ZAŁĄCZNIKI 
- oświadczenie projektanta i sprawdzającego o tym, Ŝe projekt został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
- decyzje o nadaniu uprawnień oraz zaświadczenia o wpisie do właściwej izby budowlanej 
 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy budynków dydaktycznych Centrum 

Sportowo- Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zlokalizowanego wzdłuŜ ul. 
Księcia Trojdena w Warszawie, działka nr 4, obręb 2-03-10. 

 
Zakres opracowania projektowego obejmuje cześć działki nr 4, naleŜącej do Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego, leŜącej po północnej stronie ul. Ks. Trojdena. Teren objęty opracowaniem 
jest oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego numerem A1.18 U-N/U-H/B oraz A1.22 
KDw i A1.28 KDw. Dokładny zakres określony został na rysunku 1ZT, 2ZT, 3ZT, 4ZT. 

 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
• Umowa na prace projektowe nr AEZ/365/S-033/217/2010 z dnia 27.05.2010 
• Protokół uzgodnień do umowy z dnia 27 maja 2010r.  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wykaz aktów prawnych 
opublikowanych w Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 15 maja 2002) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156. poz. 1118 z 
późn. zm.) 

• Uchwała nr LXVI/2058/2009 Rady Miasta Warszawy z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum 
połoŜonego w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 

• Program funkcjonalno- uŜytkowy 
• Koncepcja architektoniczna 
• Wizje lokalne na terenie inwestycji 
• Ustalenia z inwestorem 
• Projekt Budowlany zatwierdzony decyzją o pozwoleniu na budowę nr 372/Och/A/2010 z 

dnia 20.12.2010r. 
 
 
3. OPIS LOKALIZACJI OBIEKTU 
Lokalizacja projektowanych budynków znajduje się po północnej stronie ul. Księcia Trojdena, na 

części działki nr 4, stanowiącej własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od zachodu i 
północy graniczy z terenem Polskiej Akademii Nauk, od wschodu z budynkami WUM. 

Na terenie planowanej inwestycji znajdują się budynki techniczne, usługowe, budynek 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, nieuŜytkowany parking, budynki nieuŜytkowe. Wszystkie 
obiekty przeznaczone są do rozbiórki lub przeniesienia. 

 
4. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UśYTKOWY 
Projektowany obiekt Centrum Sportowo- Rehabilitacyjnego ma pełnić funkcję sportową oraz 

dydaktyczną w ramach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z przeznaczeniem dla studentów i 
pracowników. Składa się z następujących budynków: 

A (oznaczenie na rys. 2ZT)- budynek dydaktyczny Propedeutyki Fizjoterapii z zapleczem 
szatniowo- sanitarnym i technicznym 



 6 

B (oznaczenie na rys. 2ZT)- budynek hali sportowej i sal specjalistycznych z zapleczami 
szatniowo- sanitarnymi i technicznymi oraz z zespołem dydaktycznym Studium Wychowania 
Fizycznego wraz z pomieszczeniami administracyjnymi dla całego budynku 

C (oznaczenie na rys. 2ZT)- budynek łącznika z kawiarnią 
D (oznaczenie na rys. 2ZT)- budynek basenu olimpijskiego z zapleczem szatniowo- sanitarnym i 

technicznym, pomieszczeniami ratowników i trenerów z własnymi zapleczami szatniowo- sanitarnymi,  
E (oznaczenie na rys. 2ZT)- budynek basenu szkoleniowego z zapleczem szatniowo- sanitarnym 

i technicznym, sauną parową i suchą 
Budynki połączone są ze sobą na poziomie piwnic poprzez parking podziemny otwarty oraz 

pomieszczeniami związanymi z technologią uzdatniania wody (piwnica). 
 
Budynek hali sportowej został zaliczony jako  średniowysoki, o  klasie „B” odporności poŜarowej. 
Budynek zespołu propedeutyki fizykoterapii zaliczony jako niski, o  klasie „C” odporności 

poŜarowej. 
Budynki: łącznika, basenu olimpijskiego, basenu szkoleniowego zostały zaliczone jako budynki 

niskie, o klasie odporności „B”- ze względu na ZLI. 
 
Na kondygnacji podziemnej (-3,30m) zlokalizowano garaŜ podziemny spełniający wymagania 

garaŜu otwartego dla 108 samochodów. Na poziomie -3,32m znajdują się takŜe pomieszczenia 
socjalne dla sprzątających, stacja trafo, pomieszczenia związane z technologią uzdatniania wody a 
takŜe kręgielnia z zapleczem sanitarnym. 

Na poziomie -4,00 znajduje się strefa podbasenia, pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenia 
technika.  

 
Wejścia główne do całego centrum zlokalizowano w budynku łącznika od strony północnej i 

południowej, a takŜe odrębne wejście do budynku propedeutyki fizjoterapii. 
 
 
5.  FORMA ARCHITEKTONICZNA I UKŁAD FUNKCJONALNY 
 
5.1 Wyraz architektoniczny i odniesienia krajobrazowe 
Całe załoŜenie centrum zostało zaprojektowano jako złoŜenie 5 odrębnych brył zajmujących w 

rzucie pole o wymiarach w rzucie 47.56m x 165,56m. Budynki  od strony ulicy Trojdena tworzą 
nieregularną pierzeję- z wnękami, zielonym dziedzińcem. Poszczególne budynki są oddzielone od 
siebie dylatacją.  ZałoŜeniem architektonicznym było powiązanie obiektu ze szpalerem drzew 
rosnących wzdłuŜ granicy z ul. Trojdena. W tym celu elewacje południowe poszczególnych budynków 
są całkowicie przeszklone, tworząc otwarcie na szpaler jesionów.  

 
5.2 Forma architektoniczna elewacji 
Budynki Centrum zaprojektowano tak, by przy ich zróŜnicowaniu formalnym, całość kompleksu 

tworzyła harmonijny układ. Dominantą kompleksu jest budynek Sali gimnastycznej o wysokości 
15,55m, którego elewacja nawiązuje do organicznej formy drzew. Nad budynkiem łącznika 
zaprojektowano zadaszenie tarasu, wysunięte poza obrys budynku, podkreślając główne wejście. 
Poszczególne budynki wyróŜniono za pomocą róŜnych materiałów elewacyjnych takich jak Corten, 
ściana wegetacyjna lub szkło, niemniej jednak poprzez podkreślenie kierunku pionowego na 
wszystkich elewacjach poszczególne elewacje budynków dopełniają się. Kierunek pionowy wybrano, 
jako dominujący ze względu na istniejący szpaler drzew wzdłuŜ ulicy Trojdena. Elewacje pomyślano, 
jako dopełnienie przestrzenne tego szpaleru, próbując tym samy przybliŜyć odbiór wnętrza budynku 
do doświadczenia przebywania w naturalnym środowisku lasu.  

 Wszystkie podziały elewacyjne nawiązują do ciągu Fibonacciego, czyli ciągu liczb naturalnych 
gdzie pierwsze dwa wyrazy ciągu równe są 1, kaŜdy następny jest sumą dwóch poprzednich. Ciąg ten 
wykorzystuje się przy opisie ilościowym niektórych zjawisk przyrodniczych, w tym rozrostu drzew. Na 
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elewacjach, na całej wysokości, zastosowano pionowe tafle z stali wycinanych laserowo w specyficzny 
wzór- zacieniacz pionowy, uzyskując w ten sposób efekt światłocieniowy przypominający sączenie się 
światła przez liście drzew, na elewacjach oraz we wnętrzach budynków.  

 
 
5.3 Układ funkcjonalno – przestrzenny 
 
Poszczególne budynki powiązane są ze sobą jeden głównym ciągiem komunikacyjnym wzdłuŜ 

północnej elewacji, do niego prostopadle dochodzą wspólny hol wejściowy w budynku łącznika oraz 
ciąg komunikacyjny z części propedeutyki.  

Komunikację pionową zapewnia sześć klatek schodowych, będących jednocześnie klatkami 
ewakuacyjnymi oraz dwa podwójne piony windowe. 

 
Część wspólną dla wszystkich budynków stanowi hol główny oraz kawiarnia na piętrze budynku 

łącznika. 
 
Zaprojektowano garaŜ podziemny otwarty: >35% powierzchni ścian zewnętrznych stanowią 

otwory w ścianach, odległość między przeciwległymi ścianami z niezamykanymi otworami wynosi 44m 
(<100m) oraz zastosowano fosę (szacht) o nachyleniu większym niŜ 1:1 (46º). 

 
6.  WARUNKI GEOTECHNICZNE 
 
Warunki geotechniczne przestawiono w opracowaniu „Dokumentacja geologiczno-inŜynierska 

badań podłoŜa gruntowego” projektowanych budynków sportowo- rehabilitacyjnego autorstwa 
zakładu Badań Geotechnicznych Geotest z Warszawy. 

 
6.1.  Warunki gruntowe 
Nawiercono grunty nasypowe. Nasypy występują do głębokości 0.30 - 0.80 m ppt. PoniŜej 

nasypów nawiercono morenowe piaski gliniaste i gliny piaszczyste o zróŜnicowanych stopniach 
plastyczności IL=0.00 ÷ 0.25. Bezpośrednio pod nasypami nawiercono 0.20 - 0.60 m miąŜszości 
warstwę zastoiskowego pyłu piaszczystego, twardoplastycznego. PoniŜej gruntów morenowych, na 
głębokości 6.80 – 7.50 m ppt., występuje warstwa piasków wodnolodowcowych drobnych, miejscami 
średnich, średnio zagęszczonych i zagęszczonych. Osady piaszczyste do głębokości rozpoznania nie 
zostały przewiercone.   

 
6.2. Warunki wodne 
Na terenie zaobserwowano dwa poziomy wodonośne. Wodę gruntową, pierwszego poziomu o 

zwierciadle swobodnym nawiercono w róŜnych przekrojach geotechnicznych na róŜnych 
głębokościach. W przekroju A-A woda gruntowa znajduje się na głębokości 3.40 ÷ 3.90 m ppt. tj. na 
rzędnej 28.75 m n.p. „0” Wisły. W przekroju B - B woda gruntowa została pomierzona na głębokości 
2.25 ÷ 2.40 m ppt. tj. na rzędnych 30.10 ÷ 30.15 m np. „0” Wisły. W przekroju C - C woda gruntowa 
występuje na głębokości 3.60 ÷ 3.70 m p.p.t., tj. na rzędnych 28.75 ÷ 28.85 m n.p. “0” Wisły. Drugi 
poziom wodonośny nawiercony na głębokości 6.80 ÷ 7.50 m ppt. stabilizował się na głębokości 5.85 ÷ 
6.35 m ppt. tj. na rzędnej 26.30 m n.p. “0” Wisły. MoŜliwe jest okresowe podnoszenie się pierwszego 
poziomu wody gruntowej o około 0.5 metra i drugiego o około 0.7 metra.  

 
6.3. Wnioski 
W podłoŜu poniŜej gruntów nasypowych występujących do maksymalnej głębokości 0.80 metra 

zalegają grunty nośne – półzwarte i twardoplastyczne grunty spoiste oraz piaski średnio zagęszczone, 
głębiej zagęszczone. 
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Fundamenty posadowione na głębokości ok. 4.0 metry ppt. tj. na rzędnej 28.40 m np. „0” Wisły  
opierać się będą w warstwie twardoplastycznych piasków gliniastych i glin piaszczystych oraz w 
warstwie piasku drobnego i lokalnie średniego.  

 
Na terenie zaobserwowano dwa poziomy wodonośne. Wodę gruntową, pierwszego poziomu o 

zwierciadle swobodnym nawiercono w róŜnych przekrojach geotechnicznych  na róŜnych 
głębokościach. Drugi poziom wodonośny nawiercony na głębokości 6.80 ÷ 7.50 m ppt. stabilizował się 
na głębokości 5.85 ÷ 6.35 m ppt. tj. na rzędnej 26.30 m n.p. “0” Wisły. MoŜliwe jest okresowe 
podnoszenie się pierwszego poziomu wody gruntowej o około 0.5 metra i drugiego o około 0.7 metra. 
Lokalnie w gruntach spoistych stwierdzono sączenia.  Wody opadowe mogą się gromadzić na stropie 
płytko zagłębionego stropu gruntów spoistych. Woda pierwszego poziomu znajduje się powyŜej 
projektowanego poziomu posadowienia fundamentów.  

 
 
6.4. Określenie Geotechnicznej Kategorii Posadowienia. 
Projektowany obiekt naleŜy do drugiej kategorii geotechnicznej. W terenie panują złoŜone 

warunki gruntowo - wodne.  
 
 
7. OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA BUDYNKU 
 

7.1 Posadowienie  
Z uwagi na warunki gruntowe zaprojektowano bezpośrednie posadowienie za pomocą płyty 

fundamentowej o grubości 50cm na dwóch poziomach 28,81m n.p. 0 w. i 28,13m n.p. 0 w. (w 
związku z róŜnymi wymaganiami wysokościowymi dla róŜnych funkcji na kondygnacji podziemnej). 

Ze względu na wysoki poziom wody gruntowej wszystkie zewnętrzne elementy kondygnacji 
podziemnej muszą być wykonane jako szczelne. Aby umoŜliwić realizację części podziemnej naleŜy 
wykonać obudowę szczelną wykopu np. przy uŜyciu grodzic stalowych. Elementy obudowy naleŜy 
zagłębić w gruntach nieprzepuszczalnych na odpowiednią głębokość zapewniającą szczelność oraz 
stateczność obudowy.  

Płyta fundamentowa oraz ściany piwnic wykonane z betonu wodoszczelnego B37. 
Roboty ziemne naleŜy prowadzić zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji geologiczno 

inŜynierskiej.  
 

7.2 Konstrukcja naziemna 
Konstrukcja budynków jest mieszana. Konstrukcja kondygnacji podziemnej jest płytowo – 

słupowo – tarczowa. Natomiast w części nadziemnej hal konstrukcja została zmieniona na konstrukcję 
szkieletową. Szkielet w postaci ram tworzy jednolitą całość z pozostałą częścią budynków. Słupy ram 
zostały zaprojektowane jako elementy Ŝelbetowe wylewane na budowie, natomiast belki wykonane 
jako prefabrykowane spręŜone. Rygle ram są połączone ze sobą prefabrykowanymi płytami 
kanałowymi spręŜonymi. Płyty te spełniają funkcje stęŜenia dachu oraz konstrukcji wsporczej dla 
pokrycia dachowego.  

Pozostałe części budynków posiadają konstrukcje Ŝelbetową słupowo- płytową. 
Ze względu na duŜe rozpiętości miedzy słupami w części wylewanej na mokro stropy miedzy 

kondygnacyjne zaprojektowano jako płyty Ŝelbetowe gr 25cm, 30cm, 35cm, natomiast pod widownią 
stałą oraz nad I piętrem w osiach 3-13 A-C i 16’-29 i B-D’ zastosowano płytę typu bubbledeck.  

Sztywność budynków uzyskano dzięki trzonom komunikacyjnym, ścianom szczytowym 
segmentów, ścianom oddzielającym poszczególne budynki.. 

Wypełnienie ścian zewnętrznych stanowią bloczki silikatowe 25cm. 
Przerwy dylatacyjne zabezpieczyć od wewnątrz profilami podłogowymi aluminiowymi (nie 

gorsze niŜ Deflex Betomax).  
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7.3 Baseny 
 W segmencie miedzy osiami 14’-29 zaprojektowano dwa baseny. Pierwszy o wymiarach 

25.00*51.25 oraz drugi 10.50x25.00m. Dla basenów przyjęto technologię paneli stalowych. Panele 
zaprojektowano ze stali galwanizowanej o gr. 2mm. Konstrukcja ścian posiada trzy niezaleŜne 
oŜebrowania wzmacniające od strony zewnętrznej. Połączenie paneli miedzy sobą naleŜy wykonać 
uŜywając systemowych śrub i nakrętek. Kotwienie paneli do dna Ŝelbetowego zostało zaprojektowane 
w postaci kołków z masą chemiczną (Ŝywicą). Dodatkowo panele ścienne są kotwione do zbrojonej 
płyty Ŝelbetowej przy uŜyciu systemu wsporników z regulacją umoŜliwiającą doregulowanie wymiarów 
basenu. Szczelność basenów zapewnia folia basenowa. Grubość foli oraz sposób jej instalacji naleŜy 
uzgodnić z producentem.  

DuŜy basen posiada ruchoma przegrodę (podest przejezdny). Na całej szerokości basenu 
zaprojektowano pomost przesuwny słuŜący do wydzielania z niecki dwóch niezaleŜnych obszarów 
basenów – w skrajnym przypadku oba po 25*25m.  

Przesuwanie pomostu realizowane jest w systemowych szynach zamontowanych na plaŜy 
basenowej. Ruch pomostu realizowany jest za pomocą napędu linowego z silnikiem. Pomost 
projektuje się ze stali nierdzewnej AISI 304.Powierzchnię pomostu naleŜy pokryć antypoślizgowym 
rusztem z PCV. Dzięki tak dobranej konstrukcji pomostu moŜliwy jest swobodny przepływ wody 
basenowej podczas ruchu pomostu, jaka równieŜ w trakcie jego uŜytkowania.  

Niecki basenów zakotwione są w płytach Ŝelbetowych o gr. 30cm basen olimpijski i 25cm basen 
rozgrzewkowy.  

Nad halą basenu oraz halą sportową zastosowano dach jednospadowy o spadku 3%.  
 

7.4. Dach nad boiskiem – osie 5-14 / I-D. 
Konstrukcję zadaszenia stanowią prefabrykowane belki spręŜone o wysokości 180cm. 

Rozpiętość przęsła wynosi ok. 26m. 
Dźwigary zaprojektowano o szerokości pasów: 880mm. Na dźwigarach dachowych oparto płyty 
stropowe kanałowe o wysokości 16cm.  
Słupy w osi H zostały „wtopione” w organiczną formę Ŝelbetową. Stateczność słupów będzie 
zapewniona poprzez utwierdzenie słupów w konstrukcji Ŝelbetowej budynku. 

7.5. Dach nad basenem – osie 16-29 / I-D’. 
Konstrukcję zadaszenia stanowią prefabrykowane belki spręŜone o wysokości 200cm, których 

rozpiętość wynosi ok. 37.4m. Dźwigary zaprojektowano o szerokości pasów: 880mm. Na dźwigarach 
dachowych oparto płyty stropowe kanałowe o wysokości 16cm. Stateczność słupów będzie 
zapewniona poprzez utwierdzenie słupów w konstrukcji Ŝelbetowej budynków.  

 
 
7.6. Posadzki i podłogi 
 Wszystkie posadzki i podłogi na stropach miedzy kondygnacyjnych wykonać jak 

pływające akustyczne – gdzie warstwa posadzkowa jest izolowana na całej swojej powierzchni i 
obwodzie od elementów konstrukcyjnych budynków. W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych, 
szatniach, natryskach, zapleczu restauracji oraz korytarzach naleŜy wykonać posadzkę łatwo 
zmywalną z wyoblonymi cokołami. Posadzki naleŜy wykonać wg projektu architektury wnętrz- zgodnie 
z rysunkami posadzek.  

Posadzki basenu i pomieszczeń higieniczno- sanitarnych antypoślizgowe. 
 

7.7 Elewacje  
Dominującym materiałem na elewacjach jest blacha typu Cortem. Blacha układana jest w 

formie paneli na ruszcie stalowym- zgodnie z detalem mocowania. Wielkość i ilość paneli 
przedstawiona została na rysunkach zestawczych. Zaprojektowano takŜe blachę corten perforowaną, 
na której wzór równieŜ nawiązuje do wzoru Fibonaciego. Blachy perforowano zastosowano na 
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pionowych „Ŝyletkach” mocowanych prostopadle do ścian elewacyjnych. Mają one zadanie 
dekoracyjne, tworząc układy światło- cień, a takŜe funkcję zacieniania pomieszczeń. Blachy 
perforowano zastosowano równieŜ w otworach w attykach. 

  Elewacje południowe budynków sali gimnastycznej oraz basenu sportowego zostały 
zaprojektowane w systemie strukturalnym, ze stolarką aluminiową oraz zacieniaczami pionowymi. 
Dodatkowo elewacja basenu i sali sportowej posiadają w górnej części zestawy szklane z panelami 
fotowoltaicznymi, umoŜliwiającymi odzysk energii słonecznej. Konstrukcje ściany elewacyjnej Sali 
sportowej stanowi Ŝelbetowa organiczna forma, nawiązująca do formy drzew. 

Elewacje północne posiadają okładzinę ze stali Cortem na ruszcie, otwory okienne 
poszczególnych kondygnacji łączone ze sobą w systemie aluminiowym. Pasy międzyokienne 
zaprojektowano jako belki Ŝelbetowe. Elewację wschodnią i północną budynku basenu szkoleniowo- 
rozgrzewkowego tworzy ściana wegetacyjna z warstwą odpowiednio dobranych roślin na warstwie 
filcu nawadnianego, całość rozpięta na konstrukcji stalowej. Roślinność dobrana została w taki 
sposób, aby przez większą część roku tworzyć mozaikę kolorystyczną. Zaprojektowano: bluszcz 
pospolity, hortensja pnąca, winobluszcz trójklapowy. Podstawowym elementem elewacji jest gabion 
elewacyjny z porostami. W celu ułatwienia obsługi ścian zielonych zaprojektowano pomosty 
techniczne wraz z balustradami. 

Wszystkie budynki z  wyjątkiem hali basenowej posiadają okna wypychane na zewnątrz za 
pomocą siłowników.  

Wszystkie elewacje naleŜy wykonać na podstawie rysunków warsztatowych wykonawcy 
elementów elewacyjnych. 

Klatki schodowe K3 i K4 wykończone płytami betonowymi zbrojonymi włóknem szklanym- 
zgodnie z rysunkiem elewacji. Na płytach betonowych poprzez zastosowanie róŜnych faktur 
powierzchni zaprojektowano napis CSR-WUM. 

Elewacje wind i klatki schodowej w budynku łącznika zaprojektowano z betonu zbrojonego 
włóknem szklanym na ruszcie systemowym, o róŜnych fakturach układając się w napis CSR-WUM. 

 

7.8. Izolacje wodne 
Izolacja pozioma to izolacja gruba- wodoszczelna membrana z folii HDPE, jako podkład wiąŜący 

się z wylanym betonem nie groszy niŜ Preprufe 
Izolacje pionową stanowi elastycznie formowalna membrana wodoodporna łącząca w sobie 

własności powłoki nośnej krzyŜowo laminowanego politylenu o wysokiej gęstości z silnie 
przywierającą samoprzylepną powłoką gumowo-bitumiczną nie gorszy niŜ Bithuthene. 

Na łączeniach elementów Ŝelbetowych stosować uszczelkę wodopręŜną, które będą mogły być 
uŜyte w przyszłości w przypadku jakichś przecieków. 

W pomieszczeniach mokrych pod płytki ścienne i podłogowe naleŜy zastosować folię w płynie 
oraz taśmę izolacyjną w naroŜach.  

Zbiornik na deszczówkę, zbiorniki przelewowe, zbiornik popłuczyn zaizolować wodoszczelnym 
klejem elastycznym, jednoskładnikowym, poliuretanowym będącym jednocześnie izolacją 
przeciwwodną- nie gorszy SikaBond T8. 

Na dachu sali sportowej oraz stropodachach zastosowano membranę hydroizolacyjną PCV 
zbrojoną siatką poliestrową,  klejoną nie gorszą niŜ SIKAPLAN SGK15 Dodatkowo zaprojektowano 
wklejane profile  imitujące łączenie na rąbek stojący.  

Nad basenem zastosowano uszczelniającą membraną hydroizolacją odporną na bitumy, 
zgrzewaną gorącym powietrzem, na bazie kauczuku syntetycznego EPDM dodatkowo  
wzmocniony jest wkładką z włókna szklanego. Spodnia strona to warstwa samoprzylepna z 
bituminu modyfikowanego polimerami, która dodatkowo zabezpieczona jest odciągalną folią 
ochronną. Hydroizolacja nie gorsza niŜ RESITRIX SK W. 
7.9. Izolacje cieplne 
 

W budynku zastosowano następujące izolacje termiczne: 
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- nad halą basenową oraz halą sportową- PIR (sztywna pianka poliuretanowa) 20cm, 
współczynnik przewodzenia ciepła λ =0,022 W/mK 

- stropodachy- poliuretan PIR  20cm 
- fundamenty- styropian ekstrudowany XPS 5cm oraz 10cm 
- ocieplenie stropu garaŜu- system ociepleniowy: termoizolacja z płyt lamelowych z wełny 

mineralnej gr. 10cm, klejone do stropu zaprawą klejową, płyty malowane farbą dywersyjną 
nanoszoną natryskiem, a następnie powłoka dekoracyjna w kolorze szarym i fakturze drobnej 

- pomiędzy piętrami- styropian akustyczny- 5cm  
- ściana fundamentowa- styropian ekstrudowany XPS 10cm 
- ściany zewnętrzne, attyki, ściany pomieszczeń przy garaŜu otwartym- izolacja termiczna z 

wełny mineralnej z włókien szklanych λ= 0,030w/(m*k) nie gorsza niŜ Isover Multimax 30- 10cm 
- taras zielony nad łącznikiem- poliuretan PIR – 15cm 
- obudowa ścian wentylatorni na dachu wykonać z paneli z rdzeniem z niepalnej wełny 

mineralnej 12cm, wykończonych ocynkowanymi stalowymi okładzinami 0,7mm, nie gorsze niŜ 
Trimoterm kolor RAL 7021. 

 
7.10. Stolarka wewnętrzna 
Zastosowano szklenia o podniesionej odporności akustycznej. W strefie basenu zastosowano 

stolarkę aluminiową preanodyzowaną, malowaną proszkową.  
Stolarka wewnętrzna według Zestawienia stolarki wewnętrznej. 
Stolarkę naleŜy wykonać na podstawie rysunków warsztatowych wykonawcy. 
 
 

7.11. Stolarka zewnętrzna 
 Na elewacjach południowych sali sportowej i basenu zaprojektowano ścianę osłonową 

słupowo- ryglową z paneli fotowoltaicznych w systemie semi- strukturalnym. Na basenie zastosowano 
trzy róŜne stopnie przejrzystości, a na sali sportowej jeden rodzaj.  

Okna i drzwi na pozostałych elewacjach w formie ściany osłonowej strukturalnej słupowo- 
ryglowej w konstrukcji aluminiowej. Okna wypychane na zewnątrz. Stolarka zewnętrzna okienna i 
drzwiowa licuje się z okładziną elewacyjną, profile ościeŜnicowe okienne i drzwiowe są niewidoczne 
od zewnątrz obiektu. 

Szczegółowe podziały i wielkości stolarki przedstawione są w Zestawieniu stolarki zewnętrznej. 
Stolarkę naleŜy wykonać na podstawie rysunków warsztatowych wykonawcy. 
 

7.12. Ścianki działowe wewnętrzne 
 Ścianki działowe zaprojektowano z bloczków wapienno- piaskowych (silikaty 3NDF) o 

grubości 12cm i 8cm. Tam gdzie prowadzone są instalacje wod- kan naleŜy zastosować bloczki o 
grubości 18cm. 

Obudowy szachtów zaprojektowano z bloczków wapienno- piaskowych (silikaty 3NDF) o 
grubości 12cm. 

Obudowy pionów kanalizacyjnych, elektrycznych, zabudów w pomieszczeniach higieniczno- 
sanitarnych wykonać z płyt włóknowo- gipsowych na ruszcie stalowym oraz z bloczków silikatowych 
8cm. W pomieszczeniach mokrych obudowy sanitariatów- płyty cementowo- włóknowe. 

Izolacyjność akustyczna wg normy PN-EN 15318.  
 

7.13. Tynki  
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Tynki wewnętrzne naleŜy wykonać jako cementowo-wapiennym. Ściany z betonu 
architektonicznego pozostają bez tynku. 

Tynki zewnętrzne (attyki, kominy dodatkowo ocieplone styropianem ponad dachem)- tynk 
silikonowy nie gorszy niŜ Lotusan Sto w kolorze 35232 C2 wg. wzornika StoColor System (grafit)- 
barwiony w masie. 

 
7.14. Okładziny ścienne 
Wszystkie ściany wewnętrzne i sufity naleŜy pokryć farbą lateksową, odporną na działania 

mechaniczne i środków dezynfekujących.  
Ściany w salkach treningowych pomalować w kolorze 34137 C1 wg. wzornika StoColor System 
(szary). W pomieszczeniach sanitarnych ściany i sufity pomalować w kolorze płytek ściennych 
(zgodnie z rysunkami łazienek). 
Pozostałe pomieszczenia malować w kolorze białym.  
Ostatecznego doboru kolorów naleŜy dokonać na budowie w konsultacji z generalnym 
projektantem.  
Ściany w sali sportowej, holach, kawiarni oraz nad widownią basenu wykończone okładziną 
akustyczną: płyty z włókien drzewnych i magnezytu o strukturze drobnowłóknistej (nie gorsze 
niŜ Heradesign)- zgodnie z rysunkami detali. 
W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych do wysokości sufitów podwieszanych płytki 
ścienne- zgodnie z rysunkami w Projekcie Wnętrz. 
 W pomieszczeniach pracy za umywalkami naleŜy zastosować fartuchy z płytek (zgodnie z 
opisami na rysunkach posadzek).  
 
7.15. Sufity podwieszane 
W korytarzach, pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych zastosowano sufity rastrowe 

aluminiowe z oczkiem prostokątnym wielkości 5x30cm. W holu głównym i kawiarni zastosowano 
sufity akustyczne nie gorsze niŜ Neeva Armstrong. Nad widownią dekoracyjne płyty swobodnie 
wiszące nie gorsze niŜ Optima Canopy Armstrong. W budynku zaprojektowano takŜe sufit z płyt 
mineralnych 60x60.  

Wykonać wg projektu wykonawczego architektury- rzuty sufitów podwieszanych. 
 

7.16. Rynny, parapety i obróbki blacharskie 
Wszystkie rynny, parapety i obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo- cynkowej. 
Obróbka blacharska moŜe stykać się z blachą corten tylko za pośrednictwem łączników ze stali 

nierdzewnej. 
 Podokienniki wykonać z konglomeratu marmurowego.  
Rury spustowe wykonać jako polietylenowe HDPE.  
 

8. SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI PLANOWANEJ INWESTYCJI Z MIEJSCOWYM PLANEM 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

 
Uchwała nr LXVI/2058/2009 Rady Miasta Warszawy z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum 
połoŜonego w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 

 
Teren inwestycji oznaczony jest w miejscowym planie jako A1.18 U-N/U-H/B- z przeznaczeniem 

na teren usług nauki, tj.: usługi z zakresu nauki, w szczególności budynki uczelni wyŜszych i 
instytutów naukowych, usługi z zakresu sportu i rekreacji, mieszkalnictwo zbiorowe z zakresu hoteli i 
domów studenckich oraz zieleń urządzona. 
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Powierzchnia działki inwestycyjnej 14 651 m². 
 
Wskaźniki określone w planie: 
 
a) Łączna powierzchnia zabudowy 7295,7m2 - 49,8%terenu inwestycji: 
Powierzchnia zabudowy budynku A- 1012,6m² 
Powierzchnia zabudowy budynku B- 2282,7m² 
Powierzchnia zabudowy budynku C- 432,3m² 
Powierzchnia zabudowy budynku D- 2793,4m² 
Powierzchnia zabudowy budynku E- 774,7m² 
 
 
Zgodnie z miejscowym planem powierzchnia zabudowy powinna stanowić <50 % 

terenu inwestycji- warunek spełniony. 
 
b) Powierzchnia biologicznie czynna- 3728,37m2-tj. 25,44% terenu inwestycji 
w tym: 
Zieleń- 100%- biologicznie czynnej- 2370m2 
świr 100%- 16,2m2 
Zwir- 45,2m2- 50%--> 22,6m2 
Zieleń na stropie garaŜu i piwnic- 360,8m2- 50% -->180,4m2 
Zieleń na dachu nad basenem- 2254,45m2 - 50%-->1127,22m2 
Zieleń na dachu nad łącznikiem- 23,9m2 - 50%-->11,95m2 
 
 
 
Zgodnie z miejscowym planem powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowić 

>25 % terenu inwestycji - warunek spełniony. 
 
 
c) Wysokość budynków niskich 11,93m i 8,90m od poziomu terenu przy najniŜszym wejściu 
Wysokość budynku średniowysokiego 15,55m od poziomu terenu przy najniŜszym wejściu 
Zgodnie z miejscowym planem maksymalna wysokość budynków powinna wynosić 

20m - warunek spełniony. 
 
d) Intensywność zabudowy na działce wynosi 0,809  
11863,18m² ( powierzchnia całkowita)kondygnacji nadziemnych : 14 651 m² (powierzchnia 

działki inwestycyjnej)= 0,809 
Zgodnie z miejscowym planem maksymalna intensywność zabudowy  powinna 

wynosić 2 - warunek spełniony. 
 
e) Wysokość budynków: 2 kondygnacje nadziemne. 
Zgodnie z miejscowym planem minimalna wysokość budynków powinna wynosić 2 

kondygnacje- warunek spełniony. 
 
f) Długości najdłuŜszych elewacji poszczególnych budynków: 
Budynek A- 47,56m 
Budynek B- 51,43m 
Budynek C- 11,52m 
Budynek D- 59,99m 
Budynek E- 46,05m 
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Zgodnie z miejscowym planem maksymalna długość elewacji poszczególnych 
budynków – 60m - warunek spełniony. 

 
g) Zaprojektowano kąt nachylenia w przypadku dachów spadzistych 3º, pozostałe dachy 

płaskie. 
Zgodnie z miejscowym planem dopuszcza się stosowanie dachów płaskich i 

stropodachów oraz dachów spadzistych o kącie nachylenia połaci dachowych do 10º - 
warunek spełniony. 

 
h) Planuje się zachować istniejące ogrodzenie od ul. Trojdena z dodatkowym uzupełnieniem na 

brakujących odcinkach. Istniejące ogrodzenie jest aŜurowe, na podmurówce, poniŜej 1,80m 
wysokości- spełniony warunek planu. 

 
i) Obsługa komunikacyjna:  
Na projektowanym terenie przewidziano obsługę komunikacyjną przez drogi wewnętrzne 

prowadzące z ul. Trojdena, zawierające się w pasach rozgraniczających terenów określonych w planie 
jako A1.22 KDw i A1.28 KDw. 

Po stronie północnej i wschodniej budynków projektowana droga jest jednokierunkowa, po 
stronie zachodniej jest dwukierunkowa. 

WzdłuŜ drogi wschodniej zaprojektowano szpaler drzew, których wysokość nie będzie 
przekraczać 3m. 

 
Zgodnie z miejscowym planem obsługę komunikacyjną naleŜy prowadzić od strony 

ul. Trojdena, od ulic wewnętrznych A1.22 KDw i A1.28 KDw - warunek spełniony. 
 

j) Obsługa parkingowa: 
Zaprojektowano  miejsc postojowych – 175 w tym 10 dla osób niepełnosprawnych: 
W garaŜu otwartym podziemnym- 107 miejsc postojowych 
A parkingach naziemnych- 68 miejsca parkingowe 
Zgodnie z planem miejscowym naleŜy spełnić dla budynków i pomieszczeń 

usługowych z zakresu sportu, rekreacji, oświaty, zdrowia- nie mniej niŜ 10 miejsc 
parkingowych na 1000m² powierzchni uŜytkowej budynku lub pomieszczeń: 

 
Wymagana ilość miejsc dla projektowanego obiektu: 
na 13 961,52m2 powierzchni uŜytkowej – wymagane 139 miejsca postojowe (<175) - 

spełniono warunki planu miejscowego 
 
Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowano w okolicy wejść głównych do 

budynków.  
 
k) Infrastruktura techniczna: 
 
Sieci uzbrojenia terenu będą przedmiotem oddzielnych opracowań projektowych, wykonywane 

będą w kolejnym etapie inwestycji według odrębnego postępowania administracyjnego. 
Przewiduje się następujące zaopatrzenie budynków w media: 
Woda – z miejskiej sieci wodociągowej 
Centralne ogrzewanie– z miejskiej sieci ciepłowniczej  
Zrzut ścieków sanitarnych i deszczowych do sieci miejskiej zgodnie z wydanymi warunkami 

technicznymi. 
Zasilanie w energie elektryczną. 

- spełniono warunki planu miejscowego 
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9. WYTYCZNE OCHRONY POśAROWEJ BUDYNKÓW 
 
 
9.1. Przeznaczenie budynków: 
Projektowany kompleks budynków jest obiektem o funkcji dydaktyczno- sportowej, 

przeznaczony dla studentów i pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  
Składa się z następujących budynków: 
A (oznaczenie na rys. 2ZT)- budynek dydaktyczny Propedeutyki Fizjoterapii z zapleczem 

szatniowo- sanitarnym i technicznym 
B (oznaczenie na rys. 2ZT)- budynek hali sportowej i sal specjalistycznych z zapleczami 

szatniowo- sanitarnymi i technicznymi oraz z zespołem dydaktycznym Studium Wychowania 
Fizycznego wraz z pomieszczeniami administracyjnymi dla całego budynku 

C (oznaczenie na rys. 2ZT)- budynek łącznika z kawiarnią 
D (oznaczenie na rys. 2ZT)- budynek basenu olimpijskiego z zapleczem szatniowo- sanitarnym i 

technicznym, pomieszczeniami ratowników i trenerów z własnymi zapleczami szatniowo- sanitarnymi,  
E (oznaczenie na rys. 2ZT)- budynek basenu szkoleniowego z zapleczem szatniowo- sanitarnym 

i technicznym, sauną parową i suchą 
Budynki połączone są ze sobą na poziomie piwnic poprzez parking podziemny otwarty oraz 

pomieszczeniami związanymi z technologią uzdatniania wody (piwnica). 
 
Maksymalne wysokości budynków: 
Budynek A- szerokość- 47,56m, długość- 30,43m, wysokość od poziomu wejścia głównego do 

najwyŜej płoŜonej krawędzi dachu- 8,90m; 
Budynek B- szerokość- 51,43m, długość- 41,04m, wysokość od poziomu wejścia głównego do 

najwyŜej płoŜonej krawędzi dachu- 15,55m; 
Budynek C- szerokość- 11,52m, długość- 39,53m, wysokość od poziomu wejścia głównego do 

najwyŜej płoŜonej krawędzi dachu- 8,90m; 
Budynek D- szerokość- 59,99m, długość- 47,56m, wysokość od poziomu wejścia głównego do 

najwyŜej płoŜonej krawędzi dachu- 11,93m; 
Budynek E- szerokość- 21,06m, długość- 46,05m, wysokość od poziomu wejścia głównego do 

najwyŜej płoŜonej krawędzi dachu- 11,93m; 
 
 
9.2. Lokalizacja i dojazd poŜarowy. 
Budynki usytuowany jest w Warszawie, dzielnica Ochota, przy. ul. Księcia Trojdena, na terenie 

części południowo- zachodniej działki nr 4, naleŜącej do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Teren opracowania graniczy od północy i zachodu z działką Polskiej Akademii Nauk, od wschodu 

z terenami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a od południa z ul. Trojdena. 
NajbliŜszym obiektem od projektowanego centrum jest budynek na terenie Polskiej Akademii 

Nauk, w odległości 18,50m. 
 
9.3. Kwalifikacja wysokościowa 
Budynki A, C, D, E zostały zakwalifikowane jako niskie (N). 
Budynek B zakwalifikowany jest do grupy budynków średniowysokich (SW). 
 
9.4. Kwalifikacja poŜarowa: 
Budynki zawierają strefy kwalifikowane do kategorii zagroŜenia ludzi ZLI i ZLIII, pomieszczenia 

techniczne, magazynowe  i gospodarcze kwalifikowane do kategorii PM o średniej gęstości obciąŜenia 
ogniowego do 500MJ/m2 oraz garaŜ podziemny otwarty na 107 stanowisk postojowych. 

W budynku nie występują pomieszczenia zagroŜone wybuchem. 
 
Wymagana klasa odporności poŜarowej budynków: 
Dla budynku A (niski, ZLIII) 
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Z uwagi na kwalifikację poŜarową i wysokościową wymagana jest klasa „C” odporności 
poŜarowej. 

 
Wymagana odporność ogniowa elementów budowlanych: 
główna konstrukcja nośna R 60 
konstrukcja dachu R15 
stropy REI 60 
ściany zewnętrzne(pasy międzyokienne o wysokości >0,8m) EI 30 
ściany wewnętrzne EI 15 
przekrycie dachu E15 
Wszystkie wymienione elementy są klasy NRO (nie rozprzestrzeniające ognia) 
 
9.5. Oddzielenia przeciwpoŜarowe: 
 
ściany  REI 120 
stropy REI 60 
drzwi w ścianach oddzieleń przeciwpoŜarowych i dźwigów EI 60 
ściany klatek schodowych EI 60 
drzwi do klatek schodowych EI 30 
ściany kotłowni EI 60 
drzwi do kotłowni EI 30 
dźwigi – obudowa  REI 120 
Świetliki w odległości <8m od elewacji części wyŜszej E 30 
 
Klatki schodowe są obudowane ścianami REI60 i zamknięte drzwiami klasy EI 30. Szachty 

instalacyjne i elektryczne, są  wydzielone obudową o odporności ogniowej REI 120 z drzwiami, lub 
otworami rewizyjnymi o odporności ogniowej EI 60. Szachty elektryczne będą przesklepione na 
kaŜdej kondygnacji. 

Szyby dźwigowe mają odporność ogniową REI 60, drzwi EI 30. 
 
W punktach przekraczania granic stref zastosowane będą: 
Na kanałach wentylacyjnych odcinające klapy przeciwpoŜarowe o odporności ogniowej równej 

odporności przekraczanej przegrody. 
Na kablach i instalacjach rurowych przepusty ogniochronne o odporności ogniowej równej 

odporności przekraczanej przegrody.  
 
Dla budynku B (średniowysoki, ZLIII i ZL I) 
Dla budynku C (niski, ZLI) 
Dla budynku D (niski, ZLI) 
Dla budynku E (niski, ZLI) 
Z uwagi na kwalifikację poŜarową i wysokościową wymagana jest klasa „B” odporności 

poŜarowej. 
 
Wymagana odporność ogniowa elementów budowlanych: 
główna konstrukcja nośna R 120 
konstrukcja dachu R30 
stropy REI 60 
ściany zewnętrzne(pasy międzyokienne o wysokości >0,8m) EI 60 
ściany wewnętrzne EI 30 
przekrycie dachu E30 
Wszystkie wymienione elementy są klasy NRO (nie rozprzestrzeniające ognia) 
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Oddzielenia przeciwpoŜarowe: 
 
ściany  REI 120 
stropy REI 60 
drzwi w ścianach oddzieleń przeciwpoŜarowych i dźwigów EI 60 
ściany klatek schodowych EI 60 
drzwi do klatek schodowych EI 30 
ściany kotłowni EI 60 
drzwi do kotłowni EI 30 
dźwigi – obudowa  REI 120 
Świetliki w odległości <8m od elewacji części wyŜszej E 30 
 
Klatki schodowe są obudowane ścianami REI60 i zamknięte drzwiami klasy EI 30. Szachty 

instalacyjne i elektryczne, są  wydzielone obudową o odporności ogniowej REI 120 z drzwiami, lub 
otworami rewizyjnymi o odporności ogniowej EI 60. Szachty elektryczne będą przesklepione na 
kaŜdej kondygnacji. 

Szyby dźwigowe mają odporność ogniową REI 60, drzwi EI 30. 
 
W punktach przekraczania granic stref zastosowane będą: 
Na kanałach wentylacyjnych odcinające klapy przeciwpoŜarowe o odporności ogniowej równej 

odporności przekraczanej przegrody. 
Na kablach i instalacjach rurowych przepusty ogniochronne o odporności ogniowej równej 

odporności przekraczanej przegrody.  
 
9.6. Podział na strefy poŜarowe. 
Dopuszczalna wielkość strefy poŜarowej dla budynku średniowysokiego (ZL I, ZL III) wynosi 

5000m2. 
Budynek B podzielono na następujące strefy:   
 
Lokalizacja Strefy Powierzchnia m2 

w obrysie wewnętrznym ścian 
elewacyjnych 

Pomieszczenia 
Wydzielone poŜarowo 

Piwnica I 2256 Klatki schodowe, szyby windowe 
Parter i  
I piętro 

V 2838 klatka schodowa 

 
Dopuszczalna wielkość strefy poŜarowej dla budynku niskiego (ZL I, ZL III) wynosi 8000m2. 
Budynek A podzielono na następujące strefy: 
 
Lokalizacja Strefy Powierzchnia m2 

w obrysie wewnętrznym ścian 
elewacyjnych 

Pomieszczenia 
Wydzielone poŜarowo 

Piwnica I 1160 Klatki schodowe, szyby windowe 
Parter i  
I piętro 

IV 1592 klatka schodowa, szyby windowe, 
szachty 

 
Dopuszczalna wielkość strefy poŜarowej dla budynku niskiego (ZL I, ZL III) wynosi 8000m2. 
Budynek C podzielono na następujące strefy: 
 
Lokalizacja Strefy Powierzchnia m2 

w obrysie wewnętrznym ścian 
elewacyjnych 

Pomieszczenia 
Wydzielone poŜarowo 

Piwnica III,  298 PM: pomieszczenia techniczne 
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Klatki schodowe, szyby windowe, 
szachty instalacyjne 

Parter i  
I piętro 

II 677 klatka schodowa, szyby windowe, 
szachty instalacyjne 

Strefa klatki 
K4 

 94  

 
Budynek D podzielono na następujące strefy: 
 
Lokalizacja Strefy Powierzchnia m2 

w obrysie wewnętrznym ścian 
elewacyjnych 

Pomieszczenia 
Wydzielone poŜarowo 

Piwnica VIII 243 - 
 VII 403 - 

Piwnica 
Parter i 
I piętro 

II 2222 + 
4201 

PM: pomieszczenia techniczne 
klatki schodowe, szyby windowe, 

szachty instalacyjne, 
Strefa klatki 

K5 
 42  

 
Budynek E podzielono na następujące strefy: 
 
Lokalizacja Strefy Powierzchnia m2 

w obrysie wewnętrznym ścian 
elewacyjnych 

Pomieszczenia 
Wydzielone poŜarowo 

Piwnica II 574 PM: pomieszczenia techniczne 
Klatki schodowe, szyby windowe, 

szachty instalacyjne 
 VIII 240  
Parter i  
I piętro 

II 895 klatka schodowa, szyby windowe, 
szachty instalacyjne 

 
9.7. Warunki ewakuacji 
 
W budynkach centrum sportowo- rehabilitacyjnego moŜe przebywać jednocześnie maksymalna 

liczba osób: 
Zatrudnieni 116 osób (pracujący na 2 lub 3 zmiany) 
Korzystający z basenu- 150 osób na godzinę 
Widownia basenu- 384 osób 
Korzystający z Sal sportowych- 330 osób 
Widownia- 80 osób 
Korzystający z kawiarni- 76 osób 
Korzystający z zespołu propedeutyki fizykoterapii – 150 studentów  
RAZEM = 1286 osób, dla których potrzebna szerokość wyjść ewakuacyjnych wynosi : 
1286/100x 0,6m = 7,72m 
Zaprojektowane wyjścia ewakuacyjne mają łącznie 17,2m na parterze 
 
Wszystkie drzwi ewakuacyjne mają szerokość co najmniej 0,9m i otwierają się na zewnątrz. 
Długość przejść w pomieszczeniach nigdzie nie przekracza dopuszczalnej –40m. 
Ewakuacja z piętra odbywa się klatkami schodowymi. 
Ewakuacja z piwnic odbywa się klatkami schodowymi oraz wyjazdem z garaŜu. 
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Hole, przez które prowadzi droga ewakuacyjne z klatek schodowych są obudowane ścianami o 
odporności ogniowej EI 60 z drzwiami o odporności ogniowej EI 30.  

Suma szerokości wyjść znacznie przekracza określoną przepisami. 
Z kondygnacji Parteru iznajdują się poza tym bezpośrednie wyjścia ewakuacyjne na teren, tak, 

Ŝe przepisowe długości dojść nie są przekroczone. 
Drzwi wyjściowe z klatek schodowych mają szerokość w świetle ościeŜnic 1,4m.  
Korytarze będą podzielone na odcinki max 50m drzwiami dymoszczelnymi. 
Wszystkie drzwi dymoszczelne oraz o określonej odporności ogniowej zaopatrzone są w 

samozamykacze. 
 
9.8. Klapy dymowe: 
 
K1 - Klatka schodowa w budynku A  
Powierzchnia klatki schodowej – 23,2 m2 
 
Wymagana powierzchnia czynna odymiania – Acz=1,16 m2 
(5% powierzchni klatki schodowej) 
cv – bezwymiarowy aerodynamiczny współczynnik przepływu klap dymowych = 0,6 
Ag – powierzchnia geometryczna klap dymowych 
 
Wymagana powierzchnia geometryczna Ag =  Acz /cv 
Ag = 1,16 m2/0,6 = 1,93 m2 
 
Przyjęto jedną klapę oddymiającą  
Projektowane Ag = 1,56 m2   - wyposaŜona w owiewki 

 
 
Obliczenie powierzchni otworów napowietrzających 
AGdop = 1,56 +30% = 2,03 m2 

Napowietrzanie klatki poprzez drzwi DZ2 
 
 
K2 - Klatka schodowa w budynku A 
Powierzchnia klatki schodowej – 20,5 m2 
 
Wymagana powierzchnia czynna odymiania – Acz=1,08 m2 
(5% powierzchni klatki schodowej) 
cv – bezwymiarowy aerodynamiczny współczynnik przepływu klap dymowych = 0,6 
Ag – powierzchnia geometryczna klap dymowych 
 
Wymagana powierzchnia geometryczna Ag =  Acz /cv 
Ag = 1,44 m2 
 
Przyjęto jedną klapę oddymiającą  
Projektowane Ag = 1,44 m2 wyposaŜona w owiewki 

 
Obliczenie powierzchni otworów napowietrzających 
AGdop = Ag + 30% 
AGdop = 1,44 +30% = 1,87 m2 

 

Napowietrzanie zrealizowano poprzez okno O1 i O3. 
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K3 - Klatka schodowa w budynku B 
Powierzchnia klatki schodowej – 30,4 m2 
 
Wymagana powierzchnia czynna odymiania – Acz=1,58 m2 
(5% powierzchni klatki schodowej) 
cv – bezwymiarowy aerodynamiczny współczynnik przepływu klap dymowych = 0,6 
Ag – powierzchnia geometryczna klap dymowych 
 
Wymagana powierzchnia geometryczna Ag =  Acz /cv 
Ag = 1,52 m2/0,6 = 2,53 m2 
 
Przyjęto jedną klapę oddymiającą  
Projektowane Ag = 2,1 m2 wyposaŜona w owiewki 

 
Obliczenie powierzchni otworów napowietrzających 
AGdop = Ag + 30% 
AGdop = 2,1 +30% = 2,73m2 

 
Napowietrzanie zrealizowano poprzez okno O1 i O3. 
 
K4 - Klatka schodowa w budynku C 
Powierzchnia klatki schodowej – 23,5 m2 
 
Wymagana powierzchnia czynna odymiania – Acz=1,17 m2 
(5% powierzchni klatki schodowej) 
cv – bezwymiarowy aerodynamiczny współczynnik przepływu klap dymowych = 0,6 
Ag – powierzchnia geometryczna klap dymowych 
 
Wymagana powierzchnia geometryczna Ag =  Acz /cv 
Ag = 1,06 m2/0,6 = 1,99 m2 
 
Przyjęto jedną klapę oddymiającą  
Projektowane Ag = 1,56 m2 wyposaŜona w owiewki 

 
Obliczenie powierzchni otworów napowietrzających 
AGdop = Ag + 30% 
AGdop = 1,56 +30% = 2,02 m2 
 
Napowietrzanie zrealizowano poprzez drzwi Sz2. 
 
K5 - Klatka schodowa w budynku D 
Powierzchnia klatki schodowej – 21,2 m2 
 
Wymagana powierzchnia czynna odymiania – Acz=1,08 m2 
(5% powierzchni klatki schodowej) 
cv – bezwymiarowy aerodynamiczny współczynnik przepływu klap dymowych = 0,6 
Ag – powierzchnia geometryczna klap dymowych 
 
Wymagana powierzchnia geometryczna Ag =  Acz /cv 
Ag = 1,06 m2/0,6 = 1,76 m2 
 
Przyjęto jedną klapę oddymiającą  
Projektowane Ag = 1,44 m2 wyposaŜona w owiewki 
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Obliczenie powierzchni otworów napowietrzających 
AGdop = Ag + 30% 
AGdop = 1,44 +30% = 1,87 m2 

 

Napowietrzanie zrealizowano poprzez drzwi. 
 
 
K6- Klatka schodowa w budynku E 
Powierzchnia klatki schodowej – 19,25 m2 
 
Wymagana powierzchnia czynna odymiania – Acz=0,96 m2 
(5% powierzchni klatki schodowej) 
cv – bezwymiarowy aerodynamiczny współczynnik przepływu klap dymowych = 0,6 
Ag – powierzchnia geometryczna klap dymowych 
 
Wymagana powierzchnia geometryczna Ag =  Acz /cv 
Ag = 0, 96 m2/0,6 = 1,6 m2 
 
Przyjęto jedną klapę oddymiającą  
Projektowane Ag = 1,5m2  wyposaŜona w owiewki 

Obliczenie powierzchni otworów napowietrzających 
AGdop = Ag + 30% 
AGdop = 1,93 +30% = 1,95m2 

 

Napowietrzanie zrealizowano poprzez drzwi DZ5.  

 
Szyb windowy  
Powierzchnia szybu – 4,0 m2 
 
Wymagana powierzchnia czynna odymiania – Acz=0,2 m2 
(5% powierzchni klatki schodowej) 
cv – bezwymiarowy aerodynamiczny współczynnik przepływu klap dymowych = 0,6 
Ag – powierzchnia geometryczna klap dymowych 
 
Wymagana powierzchnia geometryczna Ag =  Acz /cv 
Ag = 0, 2 m2/0,6 = 0,33 m2 
 
Przyjęto jedną klapę oddymiającą na kaŜdy szyb 
Projektowane Ag = 1m2 

 
Obliczenie powierzchni otworów napowietrzających 
AGdop = Ag + 30% 
AGdop = 1,0 +30% = 1,33m2 

   
 
 
9.9. Wystrój wnętrz: 
Wykładziny podłogowe i ścienne w budynkach wykonać z materiałów co najmniej trudno 

zapalnych. 
Wykładziny sufitowe i sufity podwieszone wykonać z materiałów niepalnych, lub niezapalnych, 

nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia, co powinno być potwierdzone przez aprobatę 
Instytutu Techniki Budowlanej.  
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Podłogi podniesione więcej niŜ 0,2m ponad poziom podłogi mają mieć niepalną konstrukcję 
nośną oraz co najmniej niezapalne płyty o odporności REI30. 

 
 
9.10. PrzeciwpoŜarowa instalacja hydrantowa: 
Przewidziano instalacje z hydrantami HP 25 z węŜem półsztywnym o długości 30m w strefach 

ZL i HP 25 w pomieszczeniach PM. 
Ogólna wydajność instalacji 2l/s, minimalne ciśnienie w najdalej i najwyŜej połoŜonym 

hydrancie powinno wynosić 0,2Mpa. 
Wysokość montaŜu zaworów hydrantowych = 1,25m nad posadzką, przewody instalacji, 

przekraczające granice stref poŜarowych naleŜy zabezpieczyć uszczelnieniami ogniochronnymi o 
odporności równej przekraczanej przegrodzie. 

 
9.11. System oddymiania: 
Klatki schodowe i szyby windowe będą oddymiane klapami dymowymi. Napowietrzanie 

następuje poprzez otwarcie drzwi zewnętrznych lub okien na poziomie parteru. 
 
9.12. Stałe urządzenia gaśnicze: 
Nie wymagane. 
 
9.13. Instalacja samoczynnego alarmu poŜarowego 
Przewiduje się zainstalowanie urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych, słuŜące do samoczynnego 

wykrywania i przekazywania informacji o poŜarze, a takŜe urządzenia odbiorcze alarmów poŜarowych. 
 
9.14. Dźwiękowy system ostrzegania: 
Nie wymagany. 
 
9.15. Instalacje wentylacyjne: 
Instalacje wentylacyjne powinny spełniać następujące warunki: 
• izolacja kanałów wykonana w sposób zapewniający cechę NRO 
• elastyczne przewody o długości max 4m z materiałów trudno zapalnych 
• łączniki wentylatorów z materiałów trudno zapalnych 
• wentylatory, lub centrale kanałowe będą obudowane do odporności ogniowej EI 60,na 

wejściu i wyjściu będą zaopatrzone w klapy odcinające o odporności ogniowej EI 60 
• w kanałach wentylacyjnych, w miejscach przejść przez granice stref poŜarowych będą 

zastosowane samoczynne odcinające klapy przeciwpoŜarowe o odporności ogniowej równej 
odporności przekraczanej przegrody z sygnalizacją zadziałania  

•  
9.16. Instalacje wod-kan: 
Instalacje powinny spełniać następujące warunki: 
• izolacja kanałów wykonana w sposób zapewniający cechę NRO 
• w miejscach przejść przez granice stref poŜarowych, lub pomieszczenia / obszary 

zamknięte drzwiami o odporności ogniowe EI 30 naleŜy zastosować przepusty / uszczelnienia 
ogniochronne o odporności ogniowej EI 60 

• Analogicznie, w miejscach przejść przez granice stref poŜarowych, lub pomieszczenia / 
obszary zamknięte drzwiami o odporności ogniowe EI60 naleŜy zastosować przepusty/uszczelnienia 
ogniochronne o odporności ogniowej EI 120. Dotyczy to równieŜ stropów w odniesieniu do 
przewodów o średnicy powyŜej 40mm 

• Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynków poniŜej terenu naleŜy 
zabezpieczyć przepustami gazoszczelnymi. 

 
9.17. Instalacje elektryczne: 
Przewiduje się: 
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• oświetlenie ewakuacyjne 2-godzinne – drogi ewakuacyjne 
• przeciwpoŜarowy wyłącznik prądu z przyciskiem usytuowanym w recepcji wejścia 

głównego 
• instalację odgromową ze zwodami niskimi 
• oprzewodowanie systemów oddymiania o odporności ogniowej 30 minut 
• w miejscach przejść przez granice stref poŜarowych, lub pomieszczenia / obszary 

zamknięte drzwiami o odporności ogniowe EI 30 naleŜy zastosować przepusty/uszczelnienia 
ogniochronne o odporności ogniowej EI 60 

• Analogicznie, w miejscach przejść przez granice stref poŜarowych, lub pomieszczenia / 
obszary zamknięte drzwiami o odporności ogniowe EI60 naleŜy zastosować przepusty/uszczelnienia 
ogniochronne o odporności ogniowej EI 120. 

 
9.18. Podręczny sprzęt gaśniczy i oznakowanie: 
Budynek jest wyposaŜony w podręczny sprzęt gaśniczy według wskaźnika 2kg środka 

gaśniczego na kaŜde 100m2 powierzchni uŜytkowej; dobór i rozmieszczenie gaśnic powinno być 
zawarte w instrukcji bezpieczeństwa poŜarowego. 

 
NaleŜy takŜe oznakować zgodnie z Polską Normą: 
• pionowe i poziome drogi ewakuacji, 
• wyjścia ewakuacyjne z budynków i pomieszczeń, przeznaczonych na pobyt większej od 

10 liczby osób 
• Przycisk sterujący przeciwpoŜarowym wyłącznikiem prądu 
• ręczne ostrzegacze poŜaru 
• oprawy oznakowania ewakuacyjnego 
• gaśnice i hydranty poŜarowe wewnętrzne i zewnętrzne 
• drogę poŜarową. 
 
9.19. PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia poŜaru: 
Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia poŜaru wynosi 20 dm3/s. Zapewniają ją 4 

hydranty zewnętrzne DN 80 usytuowane w odległości do 75  m od budynków (hydrant najbliŜszy) i do 
150 m.   

 
9.20. Drogi poŜarowe 
Budynek jest obsługiwany przez przelotową drogę poŜarową o szerokości min 4m, biegnącą 

wzdłuŜ elewacji zachodniej, wschodniej i północnej w odległości min. 5m. 

9.21. Wymagania formalne: 
Projektu budowlany wymaga dodatkowego uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 

przeciwpoŜarowych 
Wszystkie elementy i materiały budowlane, dla których określono wymagania odporności 

ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia powinny posiadać aktualne aprobaty/certyfikaty zgodności 
Instytutu Techniki Budowlanej; podany wymóg dotyczy równieŜ odcinających klap przeciwpoŜarowych 
kanałów wentylacyjnych. 

Elementy zabezpieczeń ogniochronnych powinny posiadać aktualne certyfikaty zgodności 
CNBOP; wymóg ten dotyczy wszystkich elementów systemu sygnalizacji poŜaru, systemu oddymiania, 
hydrantów poŜarowych i gaśnic. 

W dniu odbioru naleŜy przedłoŜyć instrukcję bezpieczeństwa poŜarowego 
 
 
10. WYMOGI SANITRANO HIGIENICZNE I BHP 



 24 

Posadzki, wykończenie ścian w pomieszczeniach sanitarnych, mokrych i zespołach szatniowych 
powinno być nienasiąkliwe i łatwo zmywalne. NaleŜy wykonać cokoły zgodnie z rysunkami. Wszystkie 
materiały posadzkowe winny posiadać atest na wymaganą normatywnie antypoślizgowość. 

W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych naleŜy wykonać do wys. min. 2m okładzinę ścienną 
łatwo zmywalna z płytek ceramicznych i wyoblenia naroŜników. 

Umywalki sanitarne zlewy i aneksy kuchenne w pomieszczeniach socjalnych naleŜy wyposaŜyć 
w fartuch z płytek ceramicznych zmywalnych.  

Instalacje ciepłej i zimnej wody uŜytkowej winny zostać wyposaŜone w zawory antyskaŜeniowe 
oraz być dostosowane do okresowego podniesienia temperatury do 90 stopni Celsjusza celem 
dezynfekcji. 

 
Na kondygnacji -1 zlokalizowano kręgielnie, w której oświetlenie dzienne nie jest konieczne. 

Jest ona przeznaczona jedynie dla osób korzystających z kręgielni. Obsługa kręgielni będzie 
pracowała w holu głównym, doświetlonym światłem naturalnym. W kręgielni i przedsionku kręgielni 
zostaną zainstalowane kamery przemysłowe oraz kontrola dostępu. Spełniono § 58 warunków 
technicznych. 

 
11. WYPOSAśENIE  OBIEKTU 
Obiekty naleŜy wyposaŜyć w następujące instalacje wewnętrzne: 
 
11.1 Instalacje sanitarne 
- instalacja ciepłej i zimnej wody uŜytkowej 
- instalacja hydrantowa 
- instalacja cyrkulacji c.w.u. 
- instalacja kanalizacji sanitarnej 
- instalacja kanalizacji opadowej 
- instalacja wentylacji mechanicznej bytowej 
- instalacja klimatyzacji mechanicznej bytowej wraz z nawilŜaniem i odzyskiem ciepła 
- instalacja centralnego ogrzewania  
- instalacja schładzania powietrza wewnętrznego bytowa 
 
11.2 Instalacje wysoko prądowe 
- instalacja gniazd wtykowych 1f  
- instalacja gniazd wtykowych 3f 
- instalacja gniazd wtykowych dedykowanych komputerowych wraz z podtrzymaniem napięcia 
- instalacja odgromowa 
- instalacja połączeń wyrównawczych 
- instalacja oświetleniowa 
- instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
- instalacja oświetlenia nocnego 
- instalacja oświetlenia zewnętrznego i illuminacji 
 
11.3 Instalacje nisko prądowe 
- Instalacja okablowania strukturalnego sieci komputerowej i teletechniki 
- Instalacja telewizji dozorowej CCTV 
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- Instalacja sygnalizacja włamania i kontroli dostępu 
- Instalacja nadzorcza BMS 
- Instalacja sygnalizacji poŜaru wraz z tablicą informacyjno synoptyczną 
- Instalacja nagłośnienia 
- elektroniczny system obsługi klienta 
 
Budynki będą zaopatrzone w system BMS - system czujników i detektorów oraz jeden, 

zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami (centrale 
klimatyzacyjne, stacje uzdatniania wody, węzeł cieplny itp). Dzięki informacjom pochodzącym z 
róŜnych elementów systemu, budynek moŜe reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na 
zewnątrz, co prowadzi do maksymalizacji funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa oraz 
minimalizacji kosztów eksploatacji. System BMS będzie obejmował swoim zakresem sterowanie, 
monitoring, a takŜe wizualizację wszystkich instalacji. System taki posiada funkcję odczytywania i 
przetwarzania pomiarów, oraz ich archiwizowania. Jest w stanie rozpoznawać sytuacje awaryjne i w 
odpowiednim czasie informować o tym personel. 

 
11.4 Instalacje technologiczne 
- instalacja uzdatniania wody basenowej 
 
11.5. Trybuna podnoszona 
Nad basenem rozgrzewkowym zaprojektowano podnoszoną widownię dla 200 osób. W 

codziennym uŜytkowaniu jest ona podniesiona, natomiast spuszczana w przypadku imprez 
sportowych, uniemoŜliwiając korzystanie tylko z części basenu rozgrzewkowego. Jej ruch moŜliwy jest 
za pomocą siłowników teleskopowych utwierdzonych w płycie Ŝelbetowej. Trybuna w całości 
wykonana jest w konstrukcji stalowej zabezpieczonej farbą epoksydowo- poliuretanowa dla klasy 
korozyjności środowiska C4. Dodatkowo zabezpieczona przeciwogniowo R60 odpowiednim zestawem 
malarskim. Podłoga wykonana z płyt OSB 22mm, płyty gipsowo- włókowej o odporności EI60 oraz 
wykładziną winylową nie gorszą niŜ Safeguard Spa Armstrong kolor 395-181. Wykładziną tą naleŜy 
wykończyć takŜe spód widowni przyklejając do płyt OSB. Tłoki siłowników i przewody hydrauliczne ze 
stali nierdzewnej. Zasilanie tłoków z agregatu wraz ze zbiornikiem olejowym, silnikiem i pompą 
zlokalizowanych w podbaseniu. 

 Zaprojektowano balustrady szklane systemowe jak na widowni głównej oraz schody łączące 
widownię podnoszoną i widownię stałą. Sterowanie widownią odbywać się będzie z pokoju technika w 
pom. -1/50. 

Wejście na trybunę odbywa się z widowni głównej natomiast ewakuacja poprzez plaŜę 
basenową bezpośrednio na zewnątrz oraz przez widownię główną.  

Szczegółowe rozwiązania przedstawione zostały w opracowaniu Projekt trybuny podnoszonej.  
W celach konserwacji trybuna musi być uruchamiana przynajmniej raz w miesiącu. 
 
11.6. Pomost techniczny 
Do obsługi oświetlenia, bieŜącej konserwacji, dla operatorów kamer oraz montaŜu kurtyny 

akustycznej, dzielącej basen olimpijski na dwie części, zaprojektowano pomost techniczny. Pomost 
techniczny tworzy suwnica poruszająca się między osiami 16’-26. Pomost wykonany ze stali 
zabezpieczonej farbą epoksydowo- poliuretanowa dla klasy korozyjności środowiska C4. Sterowanie 
pomostem drogą radiową. Wejście na pomost odbywa się z piętra widowni przy pomocy drabiny. W 
czasie poruszania się suwnicy osoby przebywające na niej muszą znajdować się w ściśle określonym 
polu obsługi wytyczonym kolorem czerwonym. 

Szczegółowe rozwiązania przedstawione zostały w opracowaniu Projekt pomostu technicznego.  
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11.7. Kurtyny 
W budynku zaprojektowano dwie kurtyny w hali sportowej, dzielące sale na trzy mniejsze 
niezaleŜne boiska oraz jedną w hali basenowej. Kurtyna pełni funkcje takŜe przegrody 
akustycznej. Wykonana jest ze skóry syntetycznej odpornej na rozrywanie, trudnozapalna, 
kotara dwupłaszczyznowa, prowadzona w górę i w dół za pomocą napędu a w przypadku awarii 
za pomocą korby ręcznej. W celu zabezpieczenia przed niekontrolowanym spadaniem 
zamontowano specjalny mechanizm hamujący/blokujący. 
 
11.8. Niecki basenowe 
Basen wykonany zostanie  w technologii panelowej stalowej. Panele naleŜy wykonać ze stali 
galwanizowanej.  Ściany niecki basenowej duŜego basenu składają się z 150 szt. paneli 
stalowych o szerokości 1 metra oraz 2 szt. paneli o szerokości 1,25 m. Na całym obwodzie 
basenu maja one wysokości 2,0 m. Grubość stali stanowiącej konstrukcje ścian niecki 
basenowej powinna wynosić 2 mm. Konstrukcja ścian musi posiadać trzy niezaleŜne 
oŜebrowania wzmacniające od strony zewnętrznej : poziome, pionowe oraz wzmocnienia.  
Basen szkoleniowy składa się z 52 paneli. 
System paneli powinien być połączony pomiędzy sobą przy zastosowaniu systemowych śrub i 
nakrętek. Kotwienie paneli do dna Ŝelbetowego obywać się powinno przy uŜyciu kołków z masą 
chemiczną (Ŝywica). Dodatkowo panele ścienne kotwione są do zbrojonej płyty Ŝelbetowej  przy 
uŜyciu systemu wsporników z regulacją umoŜliwiającego doregulowanie wymiarów basenu w 
przypadku niedokładnego wykonania płyty dennej, lub błędów montaŜu.  
Głębokość basenu olimpijskiego wynosi 2,0-2,1m ze spadkiem w kierunku środka. 
 

Szczelność systemu zapewnia prawidłowo zainstalowana folia basenowa. Wymagana 
grubość foli basenowej PVC 1,5 mm , wewnętrznie zbrojona włóknem szklanym, nasączona 
substancja grzybobójczą BIOPRUF.  
Betonowe dno basenu naleŜy wyłoŜyć geowłókniną, a następnie folią basenową. Zgrzewanie foli 
na obiekcie na zakładkę 
 
W basenie olimpijskim zastosowano rynny przelewowe typu Fińskiego z tego samego rodzaju 
stali co panele. 
 
11.9. Przegroda ruchoma 

Na całej szerokości basenu zaprojektowano pomost przesuwny słuŜący do wydzielenia z 
niecki dwóch niezaleŜynych obszarowo basenów – w skrajmym przypadku oba 25 x 25.  

Przesywanie pomostu odbywa sie w systemowych prowadnicach zakotwionych i 
zamontowanych w plaŜy basenowej – za rynną przelewową. Ruch pomostu realizowany jest za 
pomocą napędu linowego z silnikiem. Pomost zbudowany jest ze stali nierdzewnej AISI 304  i 
pokryty antypoślizgowym rusztem z PCV w kolorze białym, porusza się po szynach 
umieszczonych po bokach basenu w odległości 750 mm od poziomu wody.  Dzięki takiej 
konstrukcji moŜliwy jest swobodny przepływ wody basenowej podczas ruchu pomostu, jak 
równieŜ podczas normalnego uŜytkowania.  

 
11.10. Dno ruchome 
 

Na części basenu olimpijskiego projektuje się ruchome dno wypłycające basen o 
wymiarach 10x25m wraz z częścią skośną ok 4,3m.  

Dno ruchome opiera się na systemie ruchomych siłowników. Dno jest przesuwane przez 
mechanizm noŜycowy gdzie wykorzystany jest trzpień obrotowy. W razie awarii, dno pozostaje 
w swoim połoŜeniu. Do podnoszenia dna będzie uŜyte o systemów podnośników z silnikami 
(6x). Pokrycie dna wykonane jest z paneli z wzmocnionego włókna szklanego. KaŜdy panel ma 
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50 cm szerokości, a od następnego oddziela go maksymalnie 7 mm praktycznie niewidoczna 
szczelina, co gwarantuje poprawny przepływ wody z przestrzeni pod dnem. Konstrukcja dna 
ruchomego będzie wykonana ze stali kwasoodpornej AISI316, śruby ze stali A4. 

 
11.11. Ściany wspinaczkowe 

Zaprojektowano ścianę wspinaczkową wewnętrzną oraz zewnętrzną zintegrowaną z 
zadaszeniem (chroni przed opadami i słońcem).  

Ściany wspinaczkowe muszą być wykonane zgodnie z projektem warsztatowym oraz z 
normą dotyczącą budowy sztucznych ścian wspinaczkowych: PN-EN12572-1:2009. Pokrycie 
ściany stanowić mają panele wspinaczkowe na bazie laminatu włókna szklanego i Ŝywic 
poliestrowych. Wymiar podstawowy 1x1m, grubość 0,7-1cm. W panelach osadzone są gniazda 
przeznaczone do zamocowania chwytów ok. 5-9szt./m2. Materiały uŜyte do produkcji ściany 
wspinaczkowej wykonane są z materiałów co najmniej trudno zapalnych. Wszystkie panele 
muszą być pokryte warstwą piaskowo-Ŝywiczną zapewniającą odpowiednie tarcie. Kolor 
powierzchni ścian wspinaczkowych do uzgodnienia na etapie realizacji. 

Elementy konstrukcji wsporczej ściany wspinaczkowej naleŜy zamocować do elementów 
Ŝelbetowych ściany budowlanej przy uŜyciu systemowych kotew wklejanych lub mechanicznych. 
Panele pionowe (bez przewieszenia) mocować naleŜy bezpośrednio do powierzchni ściany 
budynku tulejami kotwiącymi o odpowiedniej wytrzymałości. 

Konstrukcję stalowa naleŜy zabezpieczyć zestawem malarskim antykorozyjnym. 
 

Ścianę naleŜy wyposaŜyć w komplet indywidualnych punktów asekuracyjnych górnych. 
Systemy asekuracji naleŜy rozmieścić na powierzchni ściany zgodnie z projektem oraz normą 
PN-EN 12572-1:2007. Ścianę naleŜy wyposaŜyć w system bloczków do podnoszenia lin 
asekuracyjnych, zestaw chwytów wspinaczkowych w róŜnym kształcie i rozmiarach, uprzęŜe 
wspinaczkowe, przyrządy do asekuracji. 
 
11.12. WyposaŜenie hali sportowej i sal gimnastycznych 
 
Szczegółowe zestawienie sprzętu sportowego oraz pozostałego wyposaŜenia zostało opisane i 

wyszczególnione w opracowaniu KON-131-PW/10/A-ZW. 

MontaŜ wyposaŜenia hali sportowej oraz tulei do mocowania siatek zostanie wykonane przez 
wyspecjalizowaną firmę po ułoŜeniu posadzki typu Linodur. 

 
 
12. TECHNOLOGIA UZDANIANIA WODY BASENOWEJ 
Woda w basenach kąpielowych odpowiadać będzie warunkom fizykochemicznym i 

bakteriologicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi  (Dz.U.2002.82, poz. 937) . 

Przyjęto, Ŝe woda stosowana do uzupełniania i napełniania basenów spełnia wymagania 
stawiane wodzie pitnej. Opracowanie obejmuje swoim zakresem technologie uzdatniania wody dla 
basenów pływackiego i rekreacyjnego a przyjęty system obejmuje mechaniczne i chemiczne  procesy 
uzdatniania wody.  Instalacje uzdatniania wody basenowej pracują w obiegu zamkniętym  ruchu 
ciągłym wg wytycznych DIN19643.  

 
Instalacja uzdatniania składa się z: 
-  pomp filtracyjnych wyposaŜonych w łapacze włosów 
-  filtrów wielowarstwowych  
-  urządzeń do dezynfekcji UV 
- wymienników ciepła 
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- regulatora chemicznego wyposaŜonego w sondy pomiarowe pH, Cl, potencjału redox i 
temperatury 

- urządzenia elektrolizy membranowej do produkcji podchlorynu sodu z pompami dozującymi 
- pomp dozujących korektora pH i koagulantu wraz ze zbiornikami operacyjnymi  
- systemu rurociągów i mocowań rurociągów 
- systemu zasilania elektrycznego i sterowania urządzeniami 
 
Dla wszystkich dwóch obiegów (basen olimpijski, basen szkoleniowo- rozgrzewkowy) przyjęto 

ten sam schemat uzdatniania wody basenowej. Zastosowano mechaniczny i chemiczny proces 
uzdatniania wody w obiegu zamkniętym. Uzdatnianie obejmuje koagulację, filtrację, dezynfekcje UV, 
podgrzewanie, korektę pH, dezynfekcję podchlorynem sodu.  

 
Szczegółowy opis procesu uzdatniania wody basenowej został opisany w projekcie branŜowym 

Technologii, opracowanie nr KON-131-PW/10-T. 
 
13. TECHNOLOGIA KUCHNI I ZAPLECZA KUCHENNEGO  
 
 
Budynek łącznika (C) posiada kawiarnię wraz z pełnym zapleczem kuchennym i salą 

konsumpcyjną. 
Zespół pomieszczeń zaplecza składa się z następujących pomieszczeń: 
• przygotowalnia- kuchnia – pomieszczenie  nr. 2,56 
• zmywalnia -  pomieszczenie  nr. 2,57 
• obróbka wstępna - stanowiskiem do mycia i dezynfekcji jaj -  pomieszczenie  nr.    

2,58 
• pomieszczenie obróbki wstępnej warzyw -  pomieszczenie  nr. 2,58 
• magazyn na produkty suche -  pomieszczenie  nr. 2,59 
• szatnia personelu  -  pomieszczenie  nr. 2,60 
• węzeł sanitarny personelu -  pomieszczenie  nr. 2,60 
• pomieszczenie gospodarcze -  pomieszczenie  nr. 2,45 
• barek 2,55 
 
 
Wytyczne technologiczne dotyczące zaplecza kuchennego: 
 
Magazynowanie surowców i półproduktów. 
 
Surowce i półprodukty będą przyjmowane na poziomie parteru i przenoszone klatką schodową 
do pomieszczenia magazynowego posiadającego: 
• regały na produkty suche – mąka, kasze, cukier 
• zamraŜarki i szafy chłodnicze 
• jaja w pomieszczeniu do magazynowania i dezynfekcji jaj 
• ziemniaki i warzywa  
 
Obróbka wstępna 
 
W fazie obróbki wstępnej będą występowały następujące czynności: 
• mycie i dezynfekcja jaj ( w pomieszczeniu mycie i dezynfekcja jaj) 
• przygotowywanie mięsa i filetów ( wyznaczone stanowisko w kuchni) 
• obieranie ziemniaków i warzyw ( stanowisko w obieralni) 
• przygotowywanie surówek ( wyznaczone stanowisko w kuchni) 
 
Obróbka cieplna 
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Do obróbki cieplnej zaprojektowano: 
• trzon palnikowy eklektyczny 
•  taborety elektryczne 
• patelnie elektryczną 
• piec konwekcyjno - parowy 
 
Wydawanie posiłków: 
 
Rozdział posiłków odbywać się bezpośrednio z kuchni. 
 
Mycie naczyń: 
 
Mycie naczyń kuchennych odbywać się będzie w kuchni z głębokim zlewozmywaku  

gastronomicznym z baterią natryskową.  
Brudne naczynia stołowe będą przenoszone do pomieszczenia zmywalni. Tu naczynia będą 

myte oraz wyparzane. Następnie trafiają do przelotowego regału na naczynia połączonego z kuchnią. 
 
Wszystkie pomieszczenia technologiczne kuchni posiadają podłogi i ściany zmywalne. 

Zaopatrzone są w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną 
 W kuchni nad stanowiskami gorącymi okap wyciągowy. Instalacje wewnętrzne kryte lub 

obudowane. Wszystkie naroŜniki ścienne zaokrąglone – średn. zaokrąglenia  6 cm . 
 
Szczegółowe zestwienie mebli kuchennych zostało przedstawione na rysunku 13 architektury 

wnętrz. 
 
Wszystkie roboty budowlano – konstrukcyjne winny być prowadzone przy uŜyciu materiałów 

odpowiadających normom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, BHP i pod nadzorem 
osoby do tego uprawnionej. 

 
14. ŚCIANA I DACH ZIELONY 
 
14.1  OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO 
 
14.1.1. Zastosowany materiał roślinny 
Rośliny na „zielonej ścianie” będą to pnącza, które będą rosły w Ŝelbetowych donicach róŜnych 

rozmiarów oraz byliny porastające powierzchnię gabionów wegetacyjnych, rozrzuconych luźno wśród 
innych gabionów wypełnionych kamieniem. 

Zarówno pnącza jak i byliny, dobrane do zagospodarowania „zielonej ściany”, są to rośliny 
rosnące bujnie, o niewielkich wymaganiach wegetacyjnych i duŜej mrozoodporności. Ze względu na 
wystawę ściany - północną i wschodnią, znoszą one półcień la nawet cień. 

Mimo duŜej mrozoodporności naleŜy przywiązywać wagę do okrywania powierzchni donic na 
zimę. Donice powinny być równieŜ dobrze ocieplone, Ŝeby chronić system korzeniowy. 

 
Dobór pnączy obejmuje następujace gatunki: 
Bluszcz pospolity – Hedera helix 
Pnącze mocno rozrastające się chociaŜ do szybkiego wzrostu potrzebuje dobrego ukorzenienia, 

jego gwałtowny rozrost następuje po dwóch-trzech latach od posadzenia.. Jest to pnącze zimozielone. 
Najlepiej rośnie w półcieniu i cieniu, gdzie ma większe szanse uniknięcia przemarznięcia. Lubi 

gleby wilgotne lecz nie mokre, próchniczne. Nie lubi gleb bardzo kwaśnych. 
Wspina się za pomocą korzeni przybyszowych. Młode rośliny naleŜy podwiązywać do podpór. 
Hortensję pnącą – Hydrangea anomala subsp. petiolaris 
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Pnącze o liściach sezonowych, gęstych. Od początku kwietnia do jesieni – ciemnozielone, 
później wybarwiają się na Ŝółto i opadają najczęściej w listopadzie. Przez 2-3 pierwsze lata po 
posadzeniu hortensja  rośnie powoli – rozwijając swój system korzeniowy, następnie wzrost jest 
szybki. Po kilku latach pnącze zaczyna teŜ kwitnąć, jego białe kwiaty zebrane w płaskie 
baldachogrona są bardzo dekoracyjne.  

Preferuje glebę próchniczną, wilgotną , lekko kwaśną ale znosi równieŜ alkaliczną,  źle reaguje 
na przesuszenie. 

Wspina się za pomocą korzeni czepnych. Młode rośliny naleŜy podwiązywać do podpór, zaleca 
się równieŜ podwiązywanie pędów roślin starszych w miarę rozrostu, poniewaŜ korzenie czepne nie 
gwarantują mocnego zaczepienia pnącza na podporze, szczególnie w okresach wietrznych. Mocne 
podmuchy wiatru mogą oderwać od podpór nawet duŜe rośliny. 

Jest to roślina bardzo mrozoodporna, zestrefy 5-7 czyli znosząca mróz nawet do (-28 st.C). Jeśli 
nawet zdarzy się przemarznięcie części nadziemnej – dobrze odbija z systemu korzeniowego na 
wiosnę. Hortensja dobrze znosi warunki miejskie – jest odporna na zanieczyszczenia powietrza. 

 
Winobluszcz trójklapowy – Parthenocissus tricuspidata ‘Veitchii’,  
Winobluszcz trójklapowy jest pnączem o liściach sezonowych. Są one ułoŜone dachówkowato i 

szczelnie zakrywają powierzchnię po której się pną. Od wiosny do końca lata pnącze jest Ŝywozielone, 
jesienią potrafi przebarwić się na piękrny winnoczerowny kolor.  

Akceptuje większość uprawnych gleb. Lubi gleby wilgotne, ale toleruje okresowe przesuszanie. 
Pnie się za pomocą wąsów czepnych i przytwierdza do podpór przylgami. Tylko młode rośliny 

wymagają przytwierdzenia pierwszych pędów do podpory. 
 
Dobór bylin do obsadzenia gabionów wegetacyjnych obejmuje następujace gatunki: 
JeŜyna arktyczna – Rubus arcticus 
Jedna z najbardziej mrozoodpornych roślin uprawianych w Polsce. Rozrasta się rozłogowo, pędy 

nadziemne osiagaja wys. 10-20cm. Przez cały sezon wegetacyjny kwitnie na róŜowo. Dobra roślina 
okrywowa. 

Wymaga gleb o odczynie kwaśnym. 
Pragnia syberyjska – Waldsteinia ternata 
Liście jasnozielone, kwitnie od IV – V intensywnie Ŝółtymi, pojedynczymi kwiatami. Roślina 

okrywowa osiagajaca 5-20cm wys. Wytwarza rozłogi. Jest silnie mrozoodporna. 
śurawkę ‘Stormy Seas’ – Heuchera ‘Stormy Seas’ 
Liście bordowo-czerwone, roślina tworzy zwarte kepy liści wys. 20cm. pędy kwiatowe do 40cm. 

Ze względu na ich wysokość trzeba będzi je usuwać aby nie pokładały się. 
Lubi gleby umiarkowanie wilgotne, próchniczne. Stanowisko półcieniste. Roślina mrozoodporna. 
śurawka ‘Mint Frost’ – Heuchera ‘Mint Frost’ 
Liście zielono-seledynowe, wys. 20-30cm. Dobrze znosi zacienienie i półcień. Roślina okrywowa, 

mrozoodporna. 
 
14.1.2. Sadzenie roślin 
Materiał roślinny do obsadzenia zielonej ściany powinien być dobrej jakości, ukorzeniony w 

kontenerach, zakupiony w renomowanych szkółkach. Pnącza powinny być rozkrzewione, posiadać 
minimum 3 mocne pędy i dobrze wykształcony system korzeniowy. Zaleca się sadzenie duŜych pnączy  
z pojemników 3l lub większych.  

 
Byliny natomiast, ze względu na konieczność zmieszczenia sadzonych roślin pomiędzy  siatką 

gabionu, powinny być sadzone z pojemników P9. Zastosować naleŜy rośliny zdrowe, o dobrze 
wykształconym, lecz nie przerośniętym systemie korzeniowym. i dobrze rozkrzewione.  

Wszystkie bryły korzeniowe roślin przed posadzeniem naleŜy nasączyć wodą  przez zanurzenie. 
Podczas wyjmowania roślin z doniczek trzeba zwrócić uwagę aby nie rozkruszyć bryły korzeniowej. 

Rośliny sadzimy na taką samą głębokość na jakiej rosły w pojemnikach, lub o 1cm głębiej, 
szczególnie jeśli sadzenie przebiega jesienią.  
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Pnącza zostaną posadzone w duŜych donicach Ŝelbetowych, wypełnionych substratem do 
dachów zielonych. Donice będą jednakowej szerokości – 64cm, oraz róŜnych rozmiarów - zarówno 
jeśli chodzi o ich głębokość jak i długość. 

Rozmieszczenie pnączy w donicach będzie uzaleŜnione od ilości podpór pod pnącza, jakie 
występują na długości kaŜdej z donic. Jedno pnącze przypada na jedną podporę. Gatunki 
rozmieszczone będą wg rysunku – numery wg wykazu widoczne na podporach –  

- nr 1 – Bluszcz pospolity ‘Thorndale’ (Hedera helix ‘Thorndale’) 
- nr 2 – Hortensja pnaca  (Hydrangea anomala subsp. petiolaris ) 
- nr 3 – Winobluszcz trójklapowy ‘Veitchii’ (Parthenocissus tricuspidata ‘Veitchii’) 
Byliny  zostaną posadzone w gabionach wypełnionych substratem intensywnym do dachów 

zielonych, umieszczonych pomiędzy gabionami wypełnionymi kruszywem. 
Aby posadzić byliny w gabiony wegetacyjne naleŜy naciąć geowłókninę filtracyjną otaczającą 

podłoŜe w rozstawie podanej w tabeli, następnie posadzić wyjęte z pojemników rośliny po uprzednim 
namoczeniu w wodzie. 

Rozmieszczenie gatunków w gabionach widoczne jest na rysunku.  
- JeŜyna arktyczna (Rubus arcticus), oznaczona nr 4 – zostanie posadzona w gabionach o 

wymiarach 60 x 60cm – po 4 rośliny w kaŜdym gabionie.  
- Pragnia syberyjska (Waldsteinia ternata), oznaczona nr 5 – zostanie posadzona w gabionach o 

wymiarach 100 x 100cm – po 25 szt. w 17 wydzieleniach  
- śurawka ‘Stormy Seas’ (Heuchera ‘Stormy Seas’ ), oznaczona nr 5 – zostanie posadzona w 

gabionach o wymiarach 100 x 100cm – po 13 roślin w 18 wydzieleniach  
- śurawka ‘Mint Frost’ (Heuchera ‘Mint Frost’), oznaczona nr 6 – zostanie posadzona w 

gabionach o wymiarach 45 x 45 cm – po 3 rośliny w kaŜdym gabionie 

 
14.1.3. Materiały wypełniające do gabionów wegetacyjnych 
Jako podłoŜe do wypełnienia gabionów wegetacyjnych projektuje się substrat 

intensywny do dachów zielonych. Jego skład fizyczny pozwoli zachować stosunkowo niewielki 
cięŜar gabionów wegetacyjnych, a takŜe zapewni optymalne parametry retencji wody i 
zabezpieczy przed zamulaniem włókniny filtracyjnej.  

Wnętrze kosza gabionowego wyścielone zostanie matą szkółkarską czarną (powinna 
obejmować docelowo tylną i górną ścianę gabionu), a następnie geowłókniną filtracyjną (wokół 
całego kosza). Podczas wypełniania podłoŜe naleŜy silnie zagęścić, aby nie nastąpiło z czasem 
osuwanie zawartości kosza. Objętość substratu podana została z uwzględnieniem 20% zapasu 
na zagęszczenie. Podczas wypełniania w podłoŜu zostanie umieszczona linia kroplująca (wg 
załączonych schematów dla poszczególnych wielkości gabionów). Linia kroplująca kaŜdego 
gabionu będzie podłączona do zasilania za pomocą pętli z rury 16mm. 

 
14.1.4. System nawadniania i nawoŜenia zieleni na elewacji i dachu zielonym. 
System nawadniania obejmuje zieleń na elewacji wschodniej i północnej budynku oraz 

powierzchnie zieleni ekstensywnej dachu zielonego.  
14.1.4.1. Opis rozwiązania projektowego 
W obrębie elewacji podlewane będą gabiony wegetacyjne, nasadzenia pnączy w 

donicach oraz grunt u podnóŜa ściany na poziomie „0”. Rurociągi sekcyjne (rozdzielcze) 
prowadzone w warstwie termoizolacji, projektowane są w ramach projektu branŜowego WOD-
KAN. Odgałęzienia rurociągu sekcyjnego zakończone zostaną złączkami z gwintem ¾” GW. W 
kaŜdą z nich wkręcone zostanie kolano, do którego podłączona będzie pętla rury 16mm 
zasilająca dany element systemu nawadniania (gabion wegetacyjny lub odcinek linii kroplującej 
w donicy z pnączem).  
W gabionach wegetacyjnych przewiduje się zastosowanie linii kroplującej nie gorszą niŜ 
„Rootguard”, konstrukcyjne zabezpieczonej przed wrastaniem korzeni roślin w kroplowniki. 
Rozmieszczenie odcinków linii zróŜnicowane jest w zaleŜności od objętości gabionu (przyjęto 
trzy oddzielne schematy – dla gabionów o boku 45x45cm, 60x60cm oraz 100x100cm).  
Na powierzchni podłoŜa wzdłuŜ kaŜdej donicy oraz na gruncie wzdłuŜ elewacji parteru 
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przewidziano rozłoŜenie 3 linii kroplujących w odstępach ok. 10cm (kroplowniki sąsiadujących 
linii usytuowane naprzemiennie). 
System nawadniania na elewacji podzielony został na 3 sekcje, z których kaŜda obejmuje 
odrębną kondygnację (przy uwzględnieniu róŜnic w stratach ciśnienia spowodowanych 
usytuowaniem poszczególnych elementów na ścianie na róŜnej wysokości, zachowano róŜnicę 
wydatków w obrębie sekcji poniŜej 20% ciśnienia roboczego). KaŜda z sekcji systemu 
wyposaŜona zostanie w odrębny regulator ciśnienia, o zakresie regulacji umoŜliwiającym 
utrzymanie ciśnienia roboczego sekcji znajdujących się na róŜnych kondygnacjach budynku w 
granicach 2,5-3 Bar. 

Warstwa dachu zielonego projektowana jest jako systemowe rozwiązanie z roślinnością 
ekstensywną, warstwą wegetacyjną o miąŜszości 10cm oraz warstwą drenaŜowo – retencyjną w 
postaci folii kubełkowej do dachów zielonych wys. 2,5cm (pojemność 10l wody na 1m2).  
Przyjmuje się, Ŝe do wegetacji tego typu dachu wystarczy 1l/m2 w ciągu doby. ZałoŜono zatem, 
Ŝe dodatkowe nawilŜanie podłoŜa przy wykorzystaniu linii kroplującej będzie potrzebne jedynie 
w okresach suszy (zarówno ze względu na utrzymanie kondycji roślin, jak teŜ i ze względu na 
bezpieczeństwo poŜarowe dachu).  

Na dachu projektuje się linię kroplującą z kompensacją ciśnienia, typu 16C/2,0/33cm. 
ZałoŜono rozmieszczenie linii kroplującej na powierzchni warstwy wegetacyjnej w zwojach, w 
odstępach co 60cm pomiędzy zwojami. System na dachu zielonym obejmuje 4 sekcje – kaŜda z 
dwóch powierzchni podzielona została na dwie sekcje o zbliŜonej wydajności (do sekcji 7 
dołączono fragment obejmujący wąski pas zieleni wzdłuŜ kominów). 

Ze względu na znaczne róŜnice w częstotliwości pracy sektora systemu na elewacji i 
sektora w obrębie dachu załoŜono, Ŝe do uruchamiania kaŜdego z nich słuŜyć będzie odrębny 
sterownik wyposaŜony w stację pogodową (monitorującą ilość opadu, temperaturę i wilgotność 
powietrza).  

Sterowniki oraz elektrozawory dla wszystkich sekcji zlokalizowane będą w pomieszczeniu 
technicznym budynku. Na podłączeniu do zasilania z instalacji wodnej budynku przewidziano 
dodatkowy filtr dyskowy, zapewniający zabezpieczenie kroplowników przed zanieczyszczeniami 
mechanicznymi występującymi w sieci wodociągowej oraz bezprądowy dozownik 
proporcjonalny, umoŜliwiający nawoŜenie roślin wraz z wodą za pośrednictwem systemu 
nawadniania.  
Przyłącze zasilające będzie opomiarowane oraz zabezpieczone zaworem antyskaŜeniowym (wg 
projektu WOD-KAN.). 

14.1.4.2. MontaŜ 
W celu zapewnienia szczelności, na wszystkich połączeniach rurociągów rozdzielczych 

nw warstwie wegetacyjnej dachu zielonego zaprojektowano złączki ciśnieniowe skręcane z „o-
ringiem” gumowym (katalogowe oznaczenie „PE”), natomiast na połączeniach linii kroplujących 
złączki wciskane z przeciwnakrętką typu „quick joints” (oznaczone jako „QJ”) lub złączki 
wciskane („ZJ”) zabezpieczone stalowym pierścieniem zaciskowym (niezbędne rozwiązanie 
systemowe – niedopuszczalne jest zastosowanie typowych opasek skręcanych). Na wszystkich 
załamaniach linii kroplującej o promieniu łuku poniŜej 20cm naleŜy wykonać przejścia kolanem. 

 
Odgałęzienia z rurociągu sekcyjnego do zasilania linii kroplującej na dachu zielonym 

skonfigurowane zostały następująco: 
 

rurociąg rozdzielczy 40mm   

obejma siodłowa z gwintem ¾”GW  

przelot QJ ¾”GZ x 16mm 

trójnik QJ 16mm  l.k 

linia kroplująca. 
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Projektuje się zakończenie rurociągów rozdzielczych za pomocą kolan PE 40x3/4”, natomiast linii 
kroplujących za pomocą korków typu „okular” 16mm. Linię kroplującą naleŜy umocować do gruntu 
krótkimi szpilkami w odstępach co 1m. 

 

Wszystkie połączenia gwintowe w pomieszczeniu naleŜy uszczelnić nicią uszczelniającą nie gorszą 
niŜ LOCTITE 55. Przy ciśnieniu statycznym powyŜej 4 Bar, nie zaleca się stosowania typowej taśmy 
teflonowej. 

Połączenia gwintowe na odgałęzieniach z rurociągu sekcyjnego moŜna uszczelniać przy 
zastosowaniu taśmy teflonowej. 

Na wszystkich odcinkach naleŜy stosować rury nie gorszeniŜ MDPE, co najmniej PN-6. 

 

14.1.4.3. Parametry pracy sekcji 

 

nr 
sekcji 

nawadniany 
obszar 

typ emiterów 

 
przepływ 
Qmax.  
[m3/h]  

 czas pracy systemu 
  zuŜycie 

wody  
[m3/dobę]   

1 Elewacja - parter 
Linia kroplująca nie gorsza niŜ 

"Rootguard" 
1,56 15min codziennie przez 200 dni w roku          0,39    

2 Elewacja - I piętro 
Linia kroplująca nie gorsza niŜ 

"Rootguard" 
1,61 15min codziennie przez 200 dni w roku          0,40    

3 Elewacja - II piętro 
Linia kroplująca nie gorsza niŜ 

"Rootguard" 
1,78 15min codziennie przez 200 dni w roku          0,45    

4 dach zielony Linia kroplująca z kompensacją 5,48 30min co 5 dni, przez 150 dni w roku          0,55    

5 dach zielony Linia kroplująca z kompensacją 5,21 30min co 5 dni, przez 150 dni w roku          0,52    

6 dach zielony Linia kroplująca z kompensacją 4,69 30min co 5 dni, przez 150 dni w roku          0,47    

7 dach zielony Linia kroplująca z kompensacją 5,33 30min co 5 dni, przez 150 dni w roku          0,53    

 

14.1.4.4. Wytyczne ogólne do eksploatacji systemu nawadniania 

 

Warunkiem podstawowym bezawaryjnej pracy emiterów jest kontrola czystości oraz regularne 
czyszczenie wkładu filtra dyskowego - w zaleŜności od jakości wody  
co 4 - 8 tygodni. Wkład filtra nie podlega wymianie, a jedynie czyszczeniu.  
Osad powstały na pierścieniach naleŜy wypłukać, rozluźniając wymontowany wkład pod bieŜącą 
wodą, a w razie potrzeby oczyścić szczotką nylonową lub odmoczyć wkład w roztworze preparatu 
do usuwania osadów z kamienia i rdzy.  

Sterownik wyposaŜony jest w baterię, umoŜliwiającą podtrzymanie programu podczas 
krótkotrwałych przerw zasilania 230V.  Sterownik zasilany wyłącznie z baterii nie otwiera 
elektrozaworów, ale w przypadku dłuŜszego wyłączenia zasilania z sieci przy uruchomionym 
programie moŜe ulec rozprogramowaniu w wyniku rozładowania baterii.  

Podczas normalnej eksploatacji bateria wymieniana jest kaŜdorazowo na początku nowego sezonu 
(przed uruchomieniem systemu). 

Po zakończeniu sezonu nawadniania naleŜy usunąć z instalacji wodę.  
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Do odwodnienia sekcji niezbędna jest spręŜarka o wydajności (na wyjściu) co  
najmniej 240 l/min. 

 

Przygotowanie systemu do zimowania: 

1. ustawić sterowniki w połoŜeniu „system off" 

2. zakręcić zasuwę odcinającą dopływ wody z sieci wodociągowej 

3. spuścić wodę z rury zasilającej elektrozawory, otwierając zawór spustowy 

4. odkręcić pokrywę filtra, umyć wkład, zmontować ponownie.  

5. wydmuchać wodę z instalacji spręŜonym powietrzem za pomocą spręŜarki: 

a. podłączyć kompresor do kolektora przez zawór spustowy 

b. uruchomić kompresor do momentu napompowania zbiornika przy zamkniętych 

elektrozaworach 

c. odwadniać kaŜdą sekcję osobno, otwierając elektrozawór do momentu 

wydmuchania wody z najdalej połoŜonego odcinka linii kroplującej. 

Po odwodnieniu zawory pozostawić w pozycji zamkniętej. 

6. sterownik pozostawić w połoŜeniu „system off". 

 

Uruchomienie systemu wiosną: 

1. włoŜenie nowych baterii, weryfikacja programu wpisanego do sterowników 

2. kontrola i regulacja wyłączników deszczowych  

3. uruchomienie sekcji, kontrola i regulacja kąta zraszania oraz  

zasięgu zraszaczy 

4. kontrola czystości oraz szczelności filtrów dyskowych. 

14.2  OPIS ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH 

14.2.1. Cięcie 

Bujny wzrost pnączy będzie korzystny jeśli chodzi o pokrycie podpór – w niedługim czasie powinny 
one zostać porośnięte gęstą ścianą liści, jednak ze względu na wąskie pasy przewidziane do 
rozrastania się pnączy, będzie trzeba je systematycznie przycinać , aby nie dopuścić do rozrośnięcia 
się poza przewidziane dla nich powierzchnie na sąsiadujące gabiony z kamieniem oraz gabiony 
wegetacyjne. W zaleŜności od momentu sezonu wegetacyjnego cięcia będzie trzeba przeprowadzać 
raz na miesiąc w okresach spokojnego wzrostu lub nawet częściej – w środku sezonu 
wegetacyjnego jeśli warunki atmosferyczne będą sprzyjały rozrostowi ( wysoka wilgotność 
powietrza, długi dzień, wysokie temperatury). 

NaleŜy zwracać równieŜ baczną uwagę czy pędy lub korzenie pnączy nie zaczynają przerastać 
gabionów z kamieniem lub wegetacyjnych. Jeśli pozwoli się na ich swobodną migrację, mogą 
przerosnąć wszystkie elementy ściany, zagraŜając bylinom, jak równieŜ wyglądowi fasady, jaki 
załoŜyli architekci. Mogą równieŜ wrastać w elementy nawadniania lub odwodnień ściany. Wszelkie 
przerastanie pnączy poza załoŜone miejsca trzeba na bieŜąco korygować. 

Zastosowane pnącza najlepiej znoszą cięcie na początku wiosny i wtedy naleŜy wykonywać silne 
cięcia, powodujące rozkrzewianie się roślin lub prześwietlające, i odmładzające,   jednak podczas 
całego sezonu wegetacyjnego cięcia korygujące są dopuszczalne, a w przypadku chęci zachowania 
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konkretnej powierzchni porośniętej roślinnością - konieczne. Baczną uwagę naleŜy zwrócić na 
nadmierne rozrastanie się pnączy szczególnie od czerwca do sierpnia. Ciąć i usuwać naleŜy równieŜ 
obumarłe pędy, aby nie dopuszczać do rozwoju chorób. 

Cięcia  wykonywać naleŜy ostrym narzędziem, nad pąkiem, tak aby nie zostawiać długich odcinków 
międzywęźli, które zamierają i stają się źródłem chorób. 

W przypadku bylin cięcia będą ograniczały się do usuwania przekwitniętych lub pokładających się 
kwiatostanów oraz zbyt bujnie rozrastających się pędów. Oprócz cięcia naleŜy usuwać zwiędłe 
liście. 

 

14.2.2. Podwiązywanie pędów młodych pnączy do podpór 

Podwiązywanie konieczne jest w przypadku hortensji i bluszczu przez pierwsze 2-3 lata po 
posadzeniu. Podwiązywać naleŜy przy pomocy materiałów, które nie będą wrzynać się w pędy 
rozrastającej się rośliny ani uszkadzać jej w inny sposób. W miarę potrzeby naleŜy luzować 
wiązania wraz ze wzrostem roślin. 

14.2.3. Podlewanie i nawoŜenie 

Podlewanie  będzie przebiegało w sposób automatyczny w całym okresie wegetacyjnym. 
System automatycznego nawadniania powinien zagwarantować roślinom stałą wilgotność 
podłoŜa od początku sezonu wegetacyjnego do pierwszych przymrozków, z tym, Ŝe od 
września naleŜy ograniczyć dawki wody. 

Przewiduje się nawo Ŝenie  roślinności na elewacji budynku  przy wykorzystaniu instalacji 
rozpuszczalnymi nawozami do fertygacji, za pośrednictwem systemu nawadniania. Do 
dawkowania nawozów zastosowany zostanie bezprądowy dozownik proporcjonalny (np. nie 
gorszy niŜ typu DOSATRON) o przepływie min. 6m3/h, zainstalowany w pomieszczeniu 
technicznym budynku, przed zespołem elektrozaworów zasilających poszczególne sekcje 
irygacyjne (wg schematu projektu zieleni oraz projektu WOD-KAN). 

Nawozić naleŜy roztworem nawozów od kwietnia do lipca. Dawki nawozów płynnych naleŜy 
stosować według zaleceń producenta. 

Dla roślinności ekstensywnej na dachu zielonym nawoŜenia nie przewiduje si ę. 

 

14.2.4. Okrywanie roślin na czas mrozów 

Na okres zimowy naleŜy okryć podłoŜe w donicach z pnączami warstwą świeŜej kory o 
grubości ok. 5 cm oraz obsypać pędy pnączy kopczykami kory do wys. 10-15cm. Dodatkowo 
powierzchnię kory moŜna przykryć stroiszem. Stroisz naleŜy przypiąć do podłoŜa. 

Stroiszem naleŜy zabezpieczyć takŜe powierzchnię porośniętą roślinnością w gabionach 
wegetacyjnych. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na ten zabieg zabezpieczający w 
gabionach z Ŝurawką (Heuchera). 
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14.3  WYKAZ MATERIAŁÓW 

 
Tab. 1 Wykaz materiału roślinnego 

Nazwa techniczna Nazwa polska ilość sztuk 
Uwagi [poj. kontenera w l., 

wielkość roślin w cm] 

Pnącza     

Bluszcz pospolity odm 
Thorndale Hedera helix 'Thorndale' 

30 C3-C5 

Hortensja pnąca 
Hydrangea anomala subsp. 
petiolaris 

32 C3-C5 

Winobluszcz trójklapowy Parthenocissus tricuspodata 41 C3-C5 

Byliny   

JeŜyna arktyczna Rubus arcticus 112 P9 

Pragnia syberyjska Waldsteinia ternata 425 P9 

śurawka drŜączkowata 
'Stormy Seas' 

Heuchera x brisoides 'Stormy 
Seas' 

234 P9 

śurawka 'Mint Frost' lub 
'Peppermint Spice' lub 'Mint 
Julep' 

Heuchera 'Mint Frost' lub 
'Peppermint Spice' lub 'Mint 
Julep' 

132 
 

P9 

 
 

Tab. 2. Wykaz materiałów pomocniczych do robót ogrodniczych 

materiał wydzielenie j.m. ilość 

substrat  intensywny do dachów zielonych 
(uwzględniono 20% na zagęszczenie) 

PodłoŜe donice z pnączami m3 11,5 

subtrat ekstensywny do dachów zielonych PodłoŜe do donic z pnączami – na spód m3 5,5 

substrat intensywny do dachów zielonych 
(uwzględniono 20% na zagęszczenie)  

Wypełnienie gabionów wegetacyjnych m3 13 

kora ściółka do donic z pnączami  m3 1,3 

geowłóknina filtracyjna Wyścielenie gabionów wegetacyjnych m2 301 

mata szkółkarska Wyścielenie gabionów wegetacyjnych m2 124 

ziemia urodzajna PodłoŜe pod pnącza w gruncie m3 7 
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Tab. 3. Wykaz materiałów do budowy systemu nawadniania 

materiały j.m.  ilość  

rura MDPE 40mm mb 180 

rura MDPE 16mm mb 262 

kolano PE 40mm x 3/4"F szt. 8 

obejma siodłowa 40mm x 3/4" szt. 32 

trójnik PE 40x1"Mx40 szt. 4 

przelot 16x3/4GZ szt. 40 

kolano 16x3/4GZ szt. 153 

linia kroplująca  typu ROOTGUARD 16/2,0/30cm mb 196 

linia kroplująca 16C/2,0/33cm mb 4 020 

szpilki krótkie do linii szt. 4 780 

trójnik 16x16x16 szt. 295 

kolano 16x16 szt. 486 

korek "okular" 16mm szt. 210 

przelot holender 1" M-F szt. 10 

kolano holender 1" M-F szt. 1 

trójnik holender 1" M-F-F szt. 7 

zawór kulowy 1" szt. 6 

nypel  1" szt. 7 

elektrozawór 1" (przepływ do 6m3/h) szt. 7 

regulator ciśnienia 1" (przepływ do 6m3/h) szt. 7 

filtr dyskowy 1" (przepływ do 6m3/h) szt. 1 

dozownik proporcjonalny bezprądowy (przepływ do 6m3/h) szt. 1 

sterownik do 4 sekcji, model w obudowie szt. 2 

stacja pogodowa do sterownika szt. 2 

kabel linka 8x0,7mm2 mb 50 

rury PP, uchwyty i złączki do rozprowadzenia w pomieszczeniu kpl 1 

 
 
15. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. RóŜnica wysokości między 

teren wynosi 2cm. Z parteru na kaŜdą kondygnację jest dostęp za pomocą windy. Na kaŜdej 
kondygnacji przeznaczonej na pobyt ludzi znajduje się toaleta przystosowana dla niepełnosprawnych. 
Zaprojektowano takŜe zespoły szatniowe dla osób niepełnosprawnych w części sal sportowych oraz w 
części basenowej.  

W pomieszczeniach ogólnodostępnych zastosowano drzwi o szerokości skrzydła 100cm oraz z 
mechanizmem otwarcie dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. Zaprojektowano korytarze o 
szer. min 180cm, co umoŜliwia minięcie się dwóch wózków inwalidzkich.  

Windy zaopatrzone w pochwyty dla niepełnosprawnych. 
 Okładziny ścian i posadzki wykonane z materiałów matowych nie odbijających światła.  
 
16. OCHRONA ŚRODOWISKA 

 
 Inwestycja nie jest ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 (Dz. U. Z 

2004 r Nr 179) jako inwestycja mogąca znacząco oddziaływać na środowisko, a teren inwestycji nie 
znajduje się w obszarze ochrony prawnej w rozumieniu ustawy Prawo ochrony przyrody. 

 
Projektowana budowa budynków nie wpływa negatywnie na warunki glebowe. 
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W projekcie uwzględniono istniejący naturalny stan i gospodarkę zielenią z przekształceniami w 
niezbędnym zakresie koniecznym do realizacji zadania inwestycyjnego. Szczegółowe rozwiązania 
projektowe wraz z inwentaryzacją zieleni, waloryzacją drzewostanu są przedstawione w opracowaniu 
Zagospodarowanie Terenu nr  KON –131-PK/10-ZT. 

 
W projekcie przewidziano śmietnik zewnętrzny. 
W budynkach zastosowano rozwiązania techniczne wentylacyjne, zapewniające, iŜ eksploatacja 

obiektu nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem inwestycji. 
 Zastosowane w projekcie materiały nie powodują negatywnego oddziaływania na środowisko. 
Planowana inwestycja nie jest zaliczana do zakładów o zwiększonym ryzyku awarii 

przemysłowych 
Planowana inwestycja nie będzie miała transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
Planowana inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego uŜytkowania. 
 
Urządzenia klimatyzacji i wentylacji zostały dobrane, tak aby spełniać poziomy hałasu zgodne z 

Polskimi Normami. Tłumienie hałasu przenoszonego przewodami wentylacyjnymi jest realizowane 
poprzez kanałowe tłumiki akustyczne. W celu ograniczenia przenoszenia się drgań od urządzeń 
zastosować naleŜy króćce elastyczne na połączeniach urządzeń z kanałami. Centrale wentylacyjne 
naleŜy posadowić na podkładkach gumowych.  

 
 
 
17. OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

 
Niniejszy projekt nie pozbawia osób trzecich: 
- dostępu do drogi publicznej 
- moŜliwości korzystania z wody , kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej i środków łączności. 
- nie ogranicza dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 
- nie generuje ponadnormatywnej emisji hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych i 

promieniowania. 
- nie generuje ponadnormatywnych zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. 
 
Budynki spełniają wymagania § 13 i § 60 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 
czerwca 2002 ze zm. z dn. 9 lipca 2009r.)- nie wpływają na przesłanianie i nasłonecznianie budynków 
mieszkaniowych przy ul. Księcia Trojdena. 

 
 
18. UWAGI REALIZACYJNE 
 
Kierownik budowy ma obowiązek sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia   na podstawie  m.in. informacji BIOZ załączonej do projektu.  
 
Całość prac naleŜy wykonać zgodnie niniejszym opisem technicznym, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót i częścią rysunkową stanowiącą integralną całość zakresu prac 
budowlanych.   

Wszystkie prace winny być wykonane przez i pod nadzorem osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje budowlane i wiedzę techniczną. 

Wszystkie prace naleŜy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, 
oraz instrukcjami technologiczno montaŜowymi opracowanymi przez producentów elementów 
instalacyjno budowlanych, a w przypadku ich braku naleŜy opracować warsztatowy projekt montaŜu 
elementu budowlanego. 
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Wszystkie prace naleŜy prowadzić przy zachowaniu zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 
Po zakończeniu poszczególnych prac wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty 
potwierdzające, Ŝe wykorzystane materiały posiadają stosowne certyfikaty i atesty określone 
Prawem Budowlanym. 
Projekty warsztatowe podlegają zatwierdzeniu przez generalnego projektanta przed ich 
realizacją. 
Konieczne jest wykonanie miarodajnych  prób materiałowych in situ do akceptacji generalnego 
projektanta wraz z przedstawieniem odpowiednich certyfikatów oraz specyfikacji. 
Wszystkie branŜe naleŜy rozpatrywać łacznie i traktować jako komplementarne wobec innych 
branŜ.   
 

 

19.  ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM, 
 EKONOMICZNYM I ŚRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII. 

Przeprowadzając analizę moŜliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, 
ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii stwierdzono moŜliwość wykorzystania 
promieniowania słonecznego, stosując kolektory słoneczne, zlokalizowane na dachu nad halą 
sportową oraz panele fotowoltaiczne w ścianie osłonowej elewacji południowej. Zastosowano 
racjonalne wykorzystanie wody: zaprojektowano wykorzystanie wody deszczowej do podlewania 
trawników, zielonego dachu oraz ściany wegetacyjnej. Woda basenową z odzysku, wykorzystywana 
jest do spłukiwania toalet.  

Projekt uwzględnia zastosowanie odzysku energii z powietrza wywiewanego 
poprzez zastosowanie wymienników obrotowych, krzyŜowych lub układów glikolowych 
do odzysku ciepła.  

 
20. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
 
Łączna powierzchnia zabudowy 7295,7m²  
 
Powierzchnia zabudowy budynku A- 1012,6m² 
Powierzchnia zabudowy budynku B- 2282,7m² 
Powierzchnia zabudowy budynku C- 432,3m² 
Powierzchnia zabudowy budynku D- 2793,4m² 
Powierzchnia zabudowy budynku E- 774,7m² 
 
Zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997 
 
 
Kubatura …………………………………………….128 485,7m³ 
 
Zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997 
 
Powierzchnia netto: 
Łącznie dla budynków: 
• Piwnica……………..………………………7606,45m2 
• Parter……………..…………………………6502,73m2 
• I piętro……………………………………..2963,88m2 
• Razem……………………........17 073,06m2 
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Zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997 
 
Powierzchnia uŜytkowa: 
• Piwnica……………..…………………….6291,03m2 
• Parter……………..………………………5274,62m2 
• I piętro……………………………….…..2395,87m2 
• Razem……………………..........13 961,52m2 
Powierzchnia uŜytkowa budynku A- 2190,53m² 
Powierzchnia uŜytkowa budynku B- 4643,69m² 
Powierzchnia uŜytkowa budynku C- 490,34m² 
Powierzchnia uŜytkowa budynku D- 5340,58m² 
Powierzchnia uŜytkowa budynku E- 1296,38m² 
Zgodnie z normą PN-70/B-02365 
 
Powierzchnia całkowita: 
Łącznie dla budynków: 
• Piwnica……………..………………………8159,7m2 
• Parter……………..…………………..……7026,6m2 
• I piętro……………………………….……..4836,58m2 
• Razem…………………….........20 022,88m2 
Powierzchnia całkowita budynku A- 3238,98m² 
Powierzchnia całkowita budynku B- 6809,25m² 
Powierzchnia całkowita budynku C- 1376,34m² 
Powierzchnia całkowita budynku D- 6657,7m² 
Powierzchnia całkowita budynku E- 1940,61m² 
Zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997 
 
 
Powierzchnia dachów łącznie:………………………….7086m2 
Powierzchnia dachu budynku A- 909,2m² 
Powierzchnia dachu budynku B- 2248,6m² 
Powierzchnia dachu budynku C- 442,8m² 
Powierzchnia dachu budynku D- 2745,8m² 
Powierzchnia dachu budynku E- 739,6m² 
W tym powierzchnia dachu zielonego- 2278,35m² 
 
Zgodnie z normą PN-70/B-02365 
 
Opracował: 
 
mgr inŜ. arch Aleksander Mirek 
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DYWANOWA

1,28 WC DAMSKIE
PER.

5.22 GRES

1,29 WC MĘSKIE
PER.

8.61 GRES

1,2 MAGAZYN
9.85 LINOLEUM

1,7 KINEZJOLOGIA
SALA SEMIN.

53.58 WYKŁADZINA
DYW.

1,116 MAGAZYN
12.89 GRES

1,
77
P
O
M
.T
R
E
N
E
R
Ó
W

15
.0

G
R

E
S

1,80 RATOWNICY
30.41 GRES

1,86 MAGAZYN
SPRZĘTU

SPORTOWEGO
20.66 GRES

1,115 MAGAZYN
11.22 GRES

1,19 WIATROŁAP
11.27 GRES

1,34 MAGAZYN
36.43 LINOLEUM

1,38 MAGAZYN
14.90 LINOLEUM

1,43 WC
MĘSKIE

27.12 GRES

1,33 POM.PORZ.
2.97 GRES

1,36 POM.TRENERA
7.36 LINOLEUM

1,32 POM.TRENERA
6.81 LINOLEUM

1,44 WC
DAMSKIE

25.42 GRES

1,
75

S
ZA

TN
IA

 T
R

E
N

.

21
.4

9
G

R
E

S

1,83 POM.PORZ.
2.63 GRES

1,22 SZATNIA
22.6 GRES

1,50 SZATNIA
25.5

8
GRES

1,96 SZATNIA
39.23 GRES

1,98 SZATNIA
40.3

4
GRES

1,107 SZATNIA

40.39 GRES

1,106 SZATNIA

38.30 GRES

1,101 SZATNIA
40.32 GRES

1,97 ZESP.SAN
IT.

38.8
4

GRES
1,99 ZESP.SAN

IT.
19.15 GRES

1,102 ZESP.SANI
T.

19.76 GRES

1,95 KORYTARZ
52.45 GRES

1,113 WYPOCZYWALNIA

8.34 PCV

1,109 SAUNA P.
5.04 GRES

1,110 SAUNA
S.

5.25 GRES

1,111 KORYTARZ
16.14 GRES

0,0 KLATKA SCH.
K1

23.2
4

GRES

0,0 KLATKA SCH.
K4

23.1
7

GRES

0,0 KLATKA SCH.
K5

15.67 GRES

0,0 KLATKA SCH.
K6

18.60 GRES

1,108 ZESP.SANI
T.

21.0 GRES

1,5 KINEZYTERAPIA
TRADYCYJNA

87.02 LINOLEUM

1,6 MAGAZYN
10.68 WYKŁADZINA

DYWANOWA

1,10 FIZYKOTERAPIA,
SALA FOTOTERAPII

32.69 LINOLEUM

1,4 KANTOREK
14.87 LINOLEUM

1,3 KINEZYTERAPIA
NOWOCZESNA

62.71 LINOLEUM

1,16 HOL

74.05 GRES

1,61 ŚCIANA
WSPINACZKOWA
zawiera 2 antresole

152.69 LINOLEUM

1,63
PODJAZD NA SALE

22.49 linoleum

1,64
SALA GRY 45x26

1159.26 LINOLEUM

1,30 KORYTARZ
31.86 GRES 1.60a KORYTARZ

84.98 GRES

1,104 HALA
BASENU

1995.85 GRES

1,66 HOL
195.62 GRES

1,73 KASA
9.55 GRES

1,85a WC

1.66 GRES
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1,89 POCZEKALNIA
6.59 GRES
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1,71 KIOSK
7.94 PCV

1,23 ZESP.SANIT.
18.50 GRES

1,41 WC DLA
NP

4.48 GRES

1,39 SZATNIA
6.86 GRES

1,37 SZATNIA
6.94 GRES

1,31 SZATNIA
7.01 GRES

1,48 SZATNIA
DLA NP

9.88 GRES

1,21 POM.SOCJAL.
24.39 LINOLEUM

1,27 POM.ODPOCZ.
KOBIET

12.13 WYKŁADZINA
DYWANOWA

1,46 SEKRETARIAT
28.5

5
WYKŁADZINA
DYWANOWA

1,45 KIEROWNIK
W-F

30.7 WYKŁADZINA
DYWANOWA

1,47 KIEROWNIK
OBIEKTU

26.04 WYKŁADZINA
DYWANOWA

1,
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M
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LI
N

O
LE

U
M

1,26 POM.PORZ.
2.80 GRES

1,82 POM.TECH.
2.79 GRES
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D
YLA
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D
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1,35 POM.
TECHN.

2.66 GRES

1,103 ZESP.SANI
T.

17.37 GRES

1,105 KORYTARZ

34.02 GRES

1,117 HALA
BASENU

490.62 GRES
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47.85 LINOLEUM

1,
77

a
P

O
M

.K
O

N
TR

O
LN

E

15
.2

G
R

E
S

1,85b WC

1.7 GRES
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1,72 HOL
56.36 GRES

C

1,12 SZATNIA
11,13 GRES

1,11 SZATNIA
11,13 GRES

1,1 FIZYKOTERAPIA
SALA GŁ.

50.49 LINOLEUM

1,70 WIATROŁAP
39.75 GRES

EI60

EI120

EI30

EI
30

EI
60

EI
60

EI60

EI
60

EI
60

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI
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EI60

R
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0

REI120

1,65 WIATROŁAP
18.67 GRES

RZUT PARTERU

PROJEKT BUDYNKÓW CENTRUM SPORTOWO-
REHABILITACYJNEGO

Architektura
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Co 1

2,49
SIŁOWNIA

154.13 LINOLEUM

2,47
SALA FITNES

128.20 PARKIET
2,69

SALA TRENINGOWA

82.21 LINOLEUM
2,79 SALA

GIMNASTYCZNA
101.70 LINOLEUM

2,71
SALA SZERMIERKI

126.90 PARKIET

2,8 PRACOWNIA
BADANIA CHODU

113.10 LINOLEUM

2,9 MAGAZYN

7.23 LINOLEUM

2,10 BIOMECHANIKA

51.50 LINOLEUM

EI
60

2,73 POK.TRENERA

17.44 LINOLEUM

0,0 KLATKA SCH.
K1

11.62 GRES

2,6 SZATNIA
MĘSKA

7.53 GRES

2,18 WC DAMSKIE
PERSONELU

6.04 GRES

2,19 WC DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5.29 GRES

2,20
WC DAMSKIE

11.63 GRES

2,21
WC MĘSKIE

11.64 GRES

2,27 KORYTARZ
89.84 LINOLEUM

2,25 MAGAZYN

14.51 LINOLEUM

2,62
SALA KAWIARNI

169.18 GRES

2,74 SZATNIA
TRENERA

8.60 GRES

2,68 SZATNIA
DAMSKA

25.70 GRES

2,68A
ZESPÓŁ SANITARNY

16.27 GRES

2,67A
ZESPÓŁ SANITARNY

15.55 GRES

2,67 SZATNIA MĘSKA

24.84 GRES

2,80 KORYTARZ

41.08 GRES

2,
60

S
ZA

TN
IA

 P
E

R
S

O
N

E
LU

 Z
ZA

P
LE

C
ZE

M
 S

A
N

IT
A

R
N

Y
M

6.
51

G
R

E
S

2,53 WC
DAMSKIE

/ NP
15.36 GRES

2,42 SZATNIA
DAMSKA

21.8 GRES

2,41 ZESPÓŁ
SANITARNY

12.87 GRES

2,40 ZESPÓŁ
SANITARNY

11.62 GRES

2,39 SZATNIA
MĘSKA

21.6 GRES

2,35 SZATNIA
MĘSKA

21.18 GRES

2,38 SZATNIA
DAMSKA

22.0 GRES

2,37 ZESPÓŁ
SANITARNY

11.60 GRES

2,36 ZESPÓŁ
SANITARNY

12.98 GRES

2,34 SZATNIA
DAMSKA

22.20 GRES

2,33
ZESPÓŁ SANITARNY

12.14 GRES

2,32
ZESPÓŁ SANITARNY

12.23 GRES

2,31 SZATNIA
MĘSKA

22.1 GRES

2,29 ZESPÓŁ
SANITARNY

8.42 GRES

2,23 ZESPÓŁ
SANITARNY

10.27 GRES

2,28 SZATNIA
MĘSKA

10.46 GRES

0,0 KLATKA SCH.
K5

10.61 GRES

2,7 KORYTARZ

7.39 GRES

2,46
MAGAZYN

21.23 PARKIET

2,26 SALKA
GIMNASTYCZNA

65.61 LINOLEUM

2,15 PRACOWNIA
MASAŻU

58.13 LINOLEUM

2,12 SZATNIA MĘSKA
Z ZESPOŁEM
SANITARNYM

11.26 GRES

2,13 KORYTARZ

6.80 GRES

2,14 SZATNIA DAMSKA
Z ZESPOŁEM
SANITARNYM

12.90 GRES

EI30 EI30 EI30 EI30 EI30 EI30

EI60

EI30 R
EI

60
R
EI

60

EI60

EI
30

2,75 KORYTARZ

59.56 GRES

Symb.
Rodzaj

pomieszczenia
Pow.
[m²]

2/01 KIEROWNIK ZAKŁADU 24.97
2/02 SEKRETARIAT 20.20
2/03 POM. WYKŁADOWCÓW 20.62
2/04 POM. WYKŁADOWCÓW 21.07
2/05 SZATNIA DAMSKA 7.72

2/06 SZATNIA MĘSKA 7.53

2/07 KORYTARZ 7.39

2/08 PRACOWNIA BADANIA
CHODU 113.10

2/09 MAGAZYN 7.23

2/10 BIOMECHANIKA 51.50

2/11 PRACOWNIA TERAPII
MANUALNEJ 81.63

2/12 SZATNIA MĘSKA Z
ZESPOŁEM SANITARNYM 11.26

2/13 KORYTARZ 6.80

2/14 SZATNIA DAMSKA Z
ZESPOŁEM SANITARNYM 12.90

2/15 PRACOWNIA MASAŻU 58.13
2/16 MAGAZYN 9.61
2/17 WC MĘSKIE PERSONELU 6.18

2/18 WC DAMSKIE PERSONELU 6.04

2/19
WC DLA

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5.29

2/20
WC DAMSKIE

11.63

2/21 WC MĘSKIE 11.64
2/22 SZATNIA MĘSKA 10.89
2/23 ZESPÓŁ SANITARNY 10.27
2/24 SALKA WIELOFUNKCYJNA 76.89
2/25 MAGAZYN 14.51
2/26 SALKA GIMNASTYCZNA 65.61
2/27 KORYTARZ 89.84

2/27A KORYTARZ 53.07
K1 KLATKA SCH. K1 11.62
K2 KLATKA SCH. K2 10.22

SUMA 845.33

Symb.
Rodzaj

pomieszczenia
Pow.

[m²]

2/28 SZATNIA MĘSKA 10.46
2/29 ZESPÓŁ SANITARNY 8.42
2/30 MAGAZYN 4.72
2/31 SZATNIA MĘSKA 22.10
2/32 ZESPÓŁ SANITARNY 12.23
2/33 ZESPÓŁ SANITARNY 12.14
2/34 SZATNIA DAMSKA 22.20

2/35 SZATNIA MĘSKA 21.18

2/36 ZESPÓŁ SANITARNY 12.98
2/37 ZESPÓŁ SANITARNY 11.60
2/38 SZATNIA DAMSKA 21.99

2/39 SZATNIA MĘSKA 21.65

2/40 SZATNIA DAMSKA 11.62
2/41 ZESPÓŁ SANITARNY 12.87

2/42 SZATNIA DAMSKA 21.76

2/43 ZESPÓŁ SANITARNY  DLA NP 9.76

2/44 SZATNIA DLA NP 9.38

2/45 POM PORZADKOWE 3.32

2/46 MAGAZYN 21.23
2/47 SALA FITNES 128.20
2/49 SIŁOWNIA 154.13
2/50 MAGAZYN 17.14
2/51 SALKA SZTUK WALKI 132.49
2/52 KORYTARZ 101.91
2/53 ZAPLECZE SALI WSPINACZ. 20.92
K3 KLATKA SCH. K3 15.20

SUMA 841.60

Symb.
Rodzaj

pomieszczenia
Pow.
[m²]

2/53 WC DAMSKIE / NP 15.36
2/54 WC MĘSKI 13.02
2/55 BAREK 10.54
2/56 PRZYGOTOWALNIA 21.45
2/57 ZMYWALNIA 5.59

2/58
DEZYNFEKCJA  JAJ

PRZYGOTOWYWANIE
WARZYW

6.27

2/59 MAGAZYN 6.51

2/60 SZATNIA PERSONELU Z
ZAPLECZEM SANITARNYM 6.51

2/61 KORYTARZ 10.24
2/62 SALA KAWIARNI 169.18
2/63 SZATNIA TRENERA 7.37
2/64 POK.TRENERA 10.09
2/65 KORYTARZ 43.18

2/65a TARAS - WIDOWNIA 11.63

2/65b
STANOWISKO

KOMENTATORÓW
10.00

2/65c TARAS - WIDOWNIA 30.42
K4 KLATKA SCH. K4 11.59

SUMA 388.96

Symb.
Rodzaj

pomieszczenia
Pow.
[m²]

2/66 GALERIA WIDOKOWA 204.82
2/67 SZATNIA MĘSKA 24.84

2/67A ZESPÓŁ SANITARNY 15.55
2/68 SZATNIA DAMSKA 25.70

2/68A ZESPÓŁ SANITARNY 16.27
2/69 SALA TRENINGOWA 82.21
2/70 MAGAZYN 13.98
2/71 SALA SZERMIERKI 126.90
2/72 MAGAZYN 12.26
2/73 POK.TRENERA 17.44
2/74 SZATNIA TRENETA 8.60
2/75 KORYTARZ 59.56
2/76 KORYTARZ 47.85
K5 KLATKA SCH. K5 10.61

SUMA 666.61

2,43 ZESPÓŁ SANITARNY
DLA NP

9.76 GRES

2,52 KORYTARZ

101.91 GRES

2,65 KORYTARZ

43.18 GRES
2,76 KORYTARZ

47.85 GRES

2,77 GALERIA
WIDOKOWA

47.97 GRES

Symb.
Rodzaj

pomieszczenia
Pow.
[m²]

2/77 GALERIA WIDOKOWA 47.97
2/78 MAGAZYN 21.08
2/79 SALA GIMNASTYCZNA 101.70
2/80 KORYTARZ 41.08
K6 KLATKA SCH. K6 9.63

SUMA 221.46

A
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C C
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2,53 ZAPLECZE SALI
WSPINACZK.

20.92 LINOLEUM
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c
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2,17 WC MĘSKIE
PERSONELU

6,81 GRES

2,1 KIEROWNIK
ZAKŁADU

24.97 WYKŁADZINA
DYWANOWA

2,3 POM.
WYKŁADOWCÓW

20.62 WYKŁADZINA
DYWANOWA

2,4 POM.
WYKŁADOWCÓW

21.07 WYKŁADZINA
DYWANOWA

Co 3 Co 3 Co 3

Co 6Co 6Co 6

Co 1 Co 1

Co 5 Co 5 Co 5

0,0 KLATKA SCH.
K6

9.63 GRES

2,78
MAGAZYN

21.08 LINOLEUM

2,
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RZUT I PIETRA



klapa

dymowa

130x120/35

klapa dymowa

120x120/35

 wyłaz na dach

klapa

dymowa

130x120/35

klapa dymowa

150x140/35

PŁYTY Z BETONU SPRĘZONEGO GR 16CM

STROPODACH O TRAD. UKŁADZIE WARSTW, 20CM PIR WYKOŃCZONY
IZOLACJĄ MEMBRANOWĄ NA KLEJU+ PROFILE DECOR,

TARAS- DESKI TARASOWE, TERMOMODYFIKOWANE JESION

k
u

rt
y

n
a 

p
o
w

ie
tr

zn
a

A B

C C

0,0 KLATKA SCH.
K4

23.1 GRES

2,3 WENTYLATORNIA
113.4 GRES

2,2 WENTYLATORNIA

104.2 GRES

Symb.
Rodzaj

pomieszczenia
Pow.
[m²]

2/1 PRZEDSIONEK 6.41

K4 KLATKA SCH. K4 231362.4
2

SUMA 295442.91

Symb.
Rodzaj

pomieszczenia
Pow.
[m²]

2/2 WENTYLATORNIA 104.24

SUMA 1042400.00

Symb.
Rodzaj

pomieszczenia
Pow.
[m²]

2/3 WENTYLATORNIA 113.44

SUMA 1134404.99

Symb.
Rodzaj

pomieszczenia
Pow.

[m²]

K3 KLATKA SCH. K3 21.43

SUMA 21.43

Sw Ściana wentylatorni

kształtka wentylacyjna silikatowe

CENTRALE WENTYLACYJNE I KLMATYZACYJNE

Sw1 Obudowy Kanałów

Sw

Sw

Sw
1

Sw
1

Sw
1

Sw1

Sw1

Sw1

Sw1

Sw
1Sw1

Sw1

Sw1

PROJEKT BUDYNKÓW CENTRUM SPORTOWO - REHABILITACYJNEGO - WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY



klapa

dymowa

130x120/35

klapa dymowa

120x120/35

 wyłaz na dach

klapa

dymowa

130x120/35

klapa dymowa

150x140/35

STROPODACH O TRAD. UKŁADZIE WARSTW, 20CM PIR WYKOŃCZONY
IZOLACJĄ MEMBRANOWĄ NA KLEJU+ PROFILE DECOR,

TARAS- DESKI TARASOWE, TERMOMODYFIKOWANE JESION

A B

C C

CENTRALE WENTYLACYJNE I KLMATYZACYJNE, OBUDOWY KANAŁÓW Wywiewka z kanalizacji- wysokość 60cm ponad
poziomem dachu bezpośrednio przy wywiewce

rura spustowa

poręcz do mycia elewacji

DACH ZIELONY

PROJEKT BUDYNKÓW CENTRUM SPORTOWO - REHABILITACYJNEGO - WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY



S2

S2

S1S1

D5D5

T2

P1 P1

P4

P4

P4

P4

P1' P1'

S2

S2

T3

2%
D6 D6

D6

P1''

PRZEKRÓJ A-A

PROJEKT BUDYNKÓW CENTRUM SPORTOWO-
REHABILITACYJNEGO

Architektura
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PRZEKRÓJ E-E

PROJEKT BUDYNKÓW CENTRUM SPORTOWO-
REHABILITACYJNEGO

Architektura
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D3a

D1

CENTRALA
BASENOWA
masa:5800kg

D3

Sw

Sw

Płyta EHB 36

Kątownik systemowy, aluminium

Konstrukcja nośna - ruszt stalowy C40/40/2

na słupkach M20 o regulowanej wysokości

Profil zimnogięty C40/40/2 wykonany

z blachy stalowej ocynkowanej galwanicznie

Stalowy słupek konstrukcji nośnej o regulowanej

 wysokości, ocynkowany galwanicznie

PRZEKRÓJ F-F

PROJEKT BUDYNKÓW CENTRUM SPORTOWO-
REHABILITACYJNEGO

Architektura
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WIDOWNIA ZAMKNIĘTA SKYBOX
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S5

S5
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PRZEKRÓJ G-G

PROJEKT BUDYNKÓW CENTRUM SPORTOWO-
REHABILITACYJNEGO

Architektura
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-1,7 KORYTARZ
6.43 GRES
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-1,12 KORYTARZ
6.50 GRES

-1,13 SZATNIA
PERS.
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-1,17 FOYER
16.93 GRES
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-1,38 WENTYLATORNIA

77.96 ŻYWICA EP

-1,40 POM.TECHNNICZNE

38.17 ŻYWICA EP

-1.37b MASZYNOWNIA

107.07 PCV

0,0 KLATKA SCH.
K1

13.50 GRES

-1,46 KORYTARZ

28.45 ŻYWICA EP
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-1,29 KORYTARZ
13.40 GRES
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9.87 GRES
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-1,33 WYMIENNIKOWNIA

63.08 ŻYWICA EP

-1,25 SZATNIA
PERS.

22.86 GRES

-1,26 SZATNIA
PERS.

19.28 GRES

-1,28 POM.SOCJ.

16.67 GRES
-1,27 KORYTARZ

8.06 GRES

-1,20 MAGAZYN
KOREKTORA ph

24.66 POSADZKA
KWASOODPORNA

-1,24 MAGAZYN SOLI

15.64 POSADZKA
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ZLIII - strefa zagrożenia ludzi ZL III

- hydrant

PM - pom. techniczne i magazynowe

ZLIII - strefa zagrożenia ludzi ZL I
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A - CZĘŚĆ OPISOWA  
 

1.  TEMAT OPRACOWANIA 
2.  PODSTAWA OPRACOWANIA  
3.  ZAKRES OPRACOWANIA 
4.  PROJEKTY ZWIĄZANE Z OPRACOWANIEM 
5.  STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
6.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
7.  OCHRONA ŚRODOWISKA 
8.  ODLEGŁOŚĆ OD INNYCH OBIEKTÓW 
9.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
10. WYTYCZNE OCHRONY POŻAROWEJ BUDYNKU 
11. UWAGI REALIZACYJNE 
 

 
 

                    B - CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
 
 

NR TREŚĆ SKALA 
1ZT Sytuacja stan istniejący 1:500 
2 ZT Projekt zagospodarowania terenu 1:500 
3 ZT Projekt zagospodarowania terenu- sieci uzbrojenia terenu 1:500 
4 ZT Zieleń i nawierzchnia 1:500 
5 ZT Śmietnik 1:50 
6 ZT Śmietnik – zestawienie elementów elewacji 1:20 
7 ZT Ławki 1:20 
8 ZT Stojaki rowerowe 1:15 
9 ZT Kosze na śmieci 1:15 
10 ZT Podest drewniany w patio 1:50 1:20 
11 ZT Donica zewnętrzna 1:15 
12 ZT Bramy przesuwne, furtka i ogrodzenie 1:20 
13 ZT Pachołki 1:20 
14 ZT Drzewo fotowoltaiczne 1: 
15 ZT Murki oporowe przy wyjeździe z garażu 1:50, 1:20 

 
 

  
1. TEMAT OPRACOWANIA  
Projekt Zagospodarowania Terenu dla zadania:  

     Budynki Centrum Sportowo- Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 
zlokalizowany wzdłuż ul. Księcia Trojdena w Warszawie, działka nr 4, obręb 2-03-10. 
   

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA  

 Umowa na prace projektowe nr AEZ/365/S-033/217/2010 z dnia 27.05.2010 
 Protokół uzgodnień do umowy z dnia 27 maja 2010r.  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wykaz aktów prawnych 
opublikowanych w Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 15 maja 2002) 
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 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156. poz. 1118 z 
późn. zm.) 
 Uchwała nr LXVI/2058/2009 Rady Miasta Warszawy z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum 
położonego w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 
 Program funkcjonalno- użytkowy 
 Koncepcja architektoniczna 
 Wizje lokalne na terenie inwestycji 
 Ustalenia z inwestorem 
 Projekt Budowlany zatwierdzony decyzją o pozwoleniu na budowę nr 372/Och/A/2010 z 
dnia 20.12.2010r. 
 Zestawienie Przepisów Szczególnych I Normatywów Budowlanych Będących Podstawą Do 
Niniejszego Opracowania: 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(wykaz aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 
15 maja 2002 z późń. zm.) 

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156. poz. 1118 
z późn. zm.) 

 
 
 
3 ZAKRES OPRACOWANIA  
 

Zamierzeniem inwestycyjnym jest budowa budynków dydaktycznych, stanowiących Centrum 
Sportowo- Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zlokalizowanego wzdłuż 
ul. Księcia Trojdena w Warszawie, działka nr 4, obręb 2-03-10. 
 
Zakres opracowania projektowego obejmuje cześć działki nr 4, należącej do Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego, leżącej po północnej stronie ul. Ks. Trojdena. Teren objęty 
opracowaniem jest oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego numerem A1.18 U-N/U-
H/B oraz A1.22 KDw i A1.28 KDw. Dokładny zakres określony został na rysunku 2ZT. 
 
Inwestycja obejmuje swoim zakresem także część działki nr 7, obręb 2-03-10, znajdującej się w 
pasie drogowym ul. Księcia Trojdena. Wzdłuż ul.Ks.Trojdena przewiduje się przebudowę i 
wprowadzenie nowych zatok postojowych, wprowadzenie ciągu pieszego wzdłuż planowanej 
inwestycji oraz dwóch nowych zjazdów. Poprzez działkę nr 7 przechodzi projektowane przyłącze 
c.o. i przebudowywane przyłącze wody. 
 

 
4. PROJEKTY ZWIĄZANE Z  NINIEJSZYM OPRACOWANIEM 
 

L.p. Nr opracowania Tytuł 
1.  KON-131-PW/10-D  PROJEKT DROGOWY 
2.  KON-131-PW/10-Z INWENTARYZACJA ZIELENI I PROJEKT 

GOSPODARKI ZIELENIĄ 
3.  KON-131-PW/10-

IS/CO_P 
PRZYŁĄCZ WYSOKICH PARAMETRÓW 

4.  KON-131-PW/10-
IS/WK_P 

PRZYŁĄCZ WOD-KAN 

5.  KON-131-PW/10-IS/TT TELEKOMUNIKACJA 
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5.  STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  
 
Lokalizacja 
Terenem inwestycyjnym jest część działki nr 4 w obrębie 2-03-10, należącej do Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Inwestycja zlokalizowana wzdłuż północnej strony ul. Trojdena. Na 
działce znajduje się jednokondygnacyjny budynek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 
budynki magazynowe, warsztat samochodowy, dwukondygnacyjny murowany pustostan. Około 
jednej trzeciej działki zajmuje parking dla samochodów. Wzdłuż działki przebiegają pozostałości 
ścian fundamentowych nieistniejącego budynku.  
Wszystkie budynki są dostępne z ul.Ks.Trojdena, natomiast na parking wjeżdża się z 
tymczasowej drogi wewnętrznej. 
Ponadto na działce znajdują się ogrodzenia z siatki oraz płyty betonowe, stanowiące fragmenty 
nawierzchni.  

 
Istniejące zainwestowanie terenu 
Na terenie inwestycji znajdują się budynki gospodarcze, magazynowe, usługowe oraz budynek 
Uniwersytetu Medycznego. Wszystkie budynki mają charakter zabudów tymczasowych. 
 
Zieleń  
Teren przeznaczony pod inwestycje pokryty jest częściowo zielenią niską (trawa) a także 
krzewami, drzewami wysokimi – zgodnie z Inwentaryzacją Zielni. 
Istnieje kolizja istniejących drzew z projektowanym założeniem- przedstawione na rys. 2ZT. 

 
Ukształtowanie terenu 
Teren płaski lekko wznoszący się w kierunku południowo- zachodnim. Poziom istniejącej ul. 
Ks.Trojdena przy terenie inwestycji wynosi 32.67- 32.90 mnp0w.  
 

Gleby 
W podłożu poniżej gruntów nasypowych występujących do maksymalnej głębokości 0.80 

metra zalegają grunty nośne – półzwarte i twardoplastyczne grunty spoiste oraz piaski średnio 
zagęszczone, głębiej zagęszczone. 

 
Na terenie zaobserwowano dwa poziomy wodonośne. Wodę gruntową, pierwszego poziomu o 
zwierciadle swobodnym nawiercono w różnych przekrojach geotechnicznych  na różnych 
głębokościach. Drugi poziom wodonośny nawiercony na głębokości 6.80  7.50 m ppt. 
stabilizował się na głębokości 5.85  6.35 m ppt. tj. na rzędnej 26.30 m n.p. “0” Wisły. Możliwe 
jest okresowe podnoszenie się pierwszego poziomu wody gruntowej o około 0.5 metra i 
drugiego o około 0.7 metra. Lokalnie w gruntach spoistych stwierdzono sączenia.  Wody 
opadowe mogą się gromadzić na stropie płytko zagłębionego stropu gruntów spoistych. Woda 
pierwszego poziomu znajduje się powyżej projektowanego poziomu posadowienia 
fundamentów.  

 
 

 
6.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
 
6.1 PROJEKTOWANA ZABUDOWA 
 
Na terenie przeznaczonym na inwestycje zaprojektowano obiekt składający się z pięciu 
budynków, oddzielonych od siebie przerwami dylatacyjnymi. Całość, o przeznaczeniu 
dydaktyczno- sportowym, ma wymiary w rzucie parteru ok. 47.56m x 165,56m. Budynki są 
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trzykondygnacyjne w tym jedna kondygnacja podziemna. Przy budynku Zespołu 
Dydaktycznego Propedeutyki Fizykoterapii zaprojektowano zielony wewnętrzny dziedziniec.  
Cały zespół składa się z następujących budynków: 
- budynek zespołu dydaktycznego Propedeutyki Fizjoterapii z zapleczem szatniowo- sanitarnym 
i technicznym (oznaczony na rys. 2ZT jako A) 
- budynek zespołu hali sportowej i sal specjalistycznych z zapleczami szatniowo- sanitarnymi i 
technicznymi oraz z zespołem dydaktycznym Studium Wychowania Fizycznego wraz z 
pomieszczeniami administracyjnymi dla całego centrum (oznaczony na rys. 2ZT jako B) 
- budynkiem łącznika z holem wejściowym oraz kawiarnią na I piętrze (oznaczony na rys. 2ZT 
jako C) 
- budynek basenu olimpijskiego z zapleczem szatniowo- sanitarnym i technicznym, 
pomieszczeniami ratowników i trenerów z własnymi zapleczami szatniowo- sanitarnymi, 
(oznaczony na rys. 2ZT jako D) 
- budynek basenu szkoleniowo- rozgrzewkowego z zapleczem szatniowo- sanitarnym i 
technicznym, sauną parową i suchą (oznaczony na rys. 2ZT jako E). 
Centrum usytuowane jest dłuższą osią wzdłuż ulicy Trojdena. 

 
Budynek hali sportowej ma wysokość 15,55m nad poziomem terenu- zaliczony do budynków 
średniowysokich. 
Budynek basenu olimpijskiego i budynek basenu szkoleniowego mają wysokość 11,93m- 
budynek niski. Pozostałe budynki mają wysokość poniżej 12m (wysokość przy attykach)- są to 
budynki niskie.  
 
Wszystkie budynki mają po 2 kondygnacje nadziemne- spełniono warunki planu 
miejscowego. 
 
Długość elewacji poszczególnych budynków jest mniejsza niż 60m- spełniono warunki planu 
miejscowego. 
 
Nad budynkiem hali sportowej oraz nad budynkami basenów zaprojektowano dachy o 
nachyleniu połaci 3%i , na pozostałych budynkach dachy płaskie - spełniono warunki planu 
miejscowego. 
 

 
6.2 UKŁAD KOMUNIKACYJNY 
Wejścia główne zlokalizowane są centralnie od strony północnej i południowej. Do części 
propedeutyki wejście od strony zachodniej.  
Dodatkowo zlokalizowano wyjścia ewakuacyjne z części basenowej i hali sportowej. 
Wzdłuż każdej elewacji zaprojektowano ciągi piesze.  
 
Obsługa komunikacyjna:  
Na projektowanym terenie przewidziano obsługę komunikacyjną przez drogi wewnętrzne 
prowadzącą z ul. Ks.Trojdena wzdłuż elewacji zachodniej, następnie północnej (na tych 
odcinakach droga jednokierunkowa) a następnie wzdłuż elewacji wschodniej, gdzie droga jest 
dwukierunkowa może łączyć się z istniejącą droga wewnętrzną. Wzdłuż elewacji zachodniej, 
wschodniej i północnej zlokalizowano zgrupowane miejsca parkingowe. 

 
Obsługa parkingowa: 
Zgodnie z planem miejscowym należy spełnić: 
10 miejsc parkingowych na 1000 m² powierzchni użytkowej 

 
Wymagana ilość miejsc dla projektowanego obiektu: 
13 961,52m2 powierzchni użytkowej – wymagane 139 miejsca postojowe (<175)  
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Zaprojektowano: 
Miejsca parkingowe zewnętrzne: 68 w tym 7 dla osób niepełnosprawnych 
Miejsca parkingowe w garażu podziemnym otwartym: 107 w tym 3 dla osób 
niepełnosprawnych 
  
W sumie 175 miejsca postojowe (>139)- spełniono warunki planu miejscowego 
 
Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowano w okolicy wejść głównych do 
budynku.  
 
 
 

6.3 SIECI UZBROJENIA TERENU 
 
Sieci uzbrojenia terenu są przedmiotem oddzielnych opracowań projektowych branży sanitarnej. 

 
Przewiduje się następujące zaopatrzenie budynków w media: 
Woda – z miejskiej sieci wodociągowej 
Centralne ogrzewanie– z miejskiej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 
Zrzut ścieków sanitarnych i deszczowych do sieci miejskiej zgodnie z wydanymi warunkami 
technicznymi. 
Zasilanie w energie elektryczną z centralnego punktu zasilania WUM. 
 
6.4 UKSZTAŁOWANIE TERENU I ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH 
Teren planowanej inwestycji jest prawie płaski, lekko wznosi się w kierunku południowo- 
zachodnim. 
Wody opadowe odprowadzone do miejskiej sieci. 
Profile projektowanych zjazdów i układ chodników pokazano szczegółowo w projekcie 
drogowym. 
 
Na terenie inwestycji zaprojektowano następujące rodzaje nawierzchni: 
 
Projektowane drogi wewnętrzne teren utwardzony- drogi asfaltowe oraz kostka behaton (na 
drodze dwukierunkowej- nawiązanie do nawierzchni istniejącej drogi wewnętrznej na działce 
PAN). 
Parkingi teren utwardzony- eko kostka z dystansami typu Eco I, zasypana żwirem, gr. 8cm 
Parkingi dla niepełnosprawnych- kostka brukowa betonowa typu Holland 
Chodniki- teren utwardzony płyty granitowe 30x30cm, a przed głównym wejściem bazalt 
rzymski 45x60cm 
Wokół budynku opaski żwirowe. 
Wnętrze patio przy ścianie wspinaczkowej- żwir. 

 
Woda deszczowa z powierzchni dachów oraz z terenów utwardzonych – dróg wewnętrznych 
oraz miejsc parkingowych podprowadzona będzie za pomocą kanalizacji deszczowej. 
Kanalizacja ta włączona jest do kanalizacji ogólnospławnej. 

 
6.5. UKSZTAŁTOWANIE ZIELENI 
 
Zaprojektowano nowe nasadzenia zieleni: 
- Trawniki wokół całego terenu inwestycji 
- Zieleń niska, krzewy 
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- Drzewa ozdobne  
 

Wzdłuż ul. Trojdena zaprojektowano szpaler klonów palmowych czerwonolistnych. 
Wzdłuż dróg wewnętrznych zaprojektowano klony jesionolistne, nawiązując tym samym do 
istniejących drzew wzdłuż ulicy Trojdena. By spełnić przepisy przeciwpożarowe a także 
wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wzdłuż elewacji wschodniej 
obiektu zaproponowano nasadzenie wiązów drobnolistnych szczepionych na wysokości do 
250cm. Rozmieszczenie drzew i krzewów wraz z podaniem ich gatunków przedstawiono na 
rysunku 4ZT. 

 
6.6  ZAGOSPODAROWNIE MAS ZIEMNYCH 
Z uwagi na warunki gruntowe zaprojektowano bezpośrednie posadowienie za pomocą płyt 
fundamentowych o grubości 50cm na dwóch poziomach 28,81m n p.0 w. i 228,13m n.p.0w. (w 
związku z różną wymaganą wysokością dla pomieszczeń technicznych). 
Sposób zagospodarowania mas ziemnych pochodzących z wykopu pod płytami 
fundamentowymi: 
- 4,05 m należy zebrać w ilości 17 800 m³,  20 240 m3 do poziomu – 4,75m.  
Zebrane masy należy przesunąć w północną  cześć działki i wykorzystać do plantowania terenu 
wokół budynku, ciągów komunikacyjnych oraz parkingów (ok. 30%). Część mas ziemnych 
można wykorzystać do posypania posadzki nad stropem piwnic w miejscu tarasu zielonego oraz 
na dach basenu również w miejscu tarasu zielonego. Nadwyżkę mas ziemnych należy wywieść 
poza teren inwestycji. 
 
-    Poziom posadowienia parteru budynku- 32,75m n.p. 0 w. 
 
- Budynek nie posiada wpisu do rejestru zabytków. 
 
- Budynek posiada zaprojektowany śmietnik zewnętrzny .  

 

6.7 DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Do projektowanego budynku zaprojektowano teren zewnętrzny dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych zapewniający łatwy dostęp dla osób niepełnosprawnych. Do budynku nie 
prowadzą schody. 

Ukształtowanie terenu wokół budynku – teren praktycznie płaski dostosowany do komunikacji 
osób niepełnosprawnych 

 

6.8 ODLEGŁOŚCI OD GRANIC DZAIŁKI 
Projektowany budynek zachowuje wymagane odległości zgodne z Polskimi Normami i 
przepisami prawa budowlanego.  

 
Odległość  projektowanego budynku  od granic działki wynosi: 
południowej wynosi 5,91 m,  
północnej 13,39 m 
wschodniej – poza zakresem mapy- powyżej 4m 
zachodniej 29,65 m.   
Garaż otwarty jest zlokalizowany od granicy północnej w odległości 16,27m. 
 
6.9. MAŁA ARCHITEKTURA 
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Projekt małej architektury został opracowany w nawiązaniu do elewacji budynku a także 
budynków sąsiednich. Elementy zostały szczegółowo przedstawione na rysunkach w PZT. 

 
Śmietnik zewnętrzny zlokalizowano w południowo-zachodniej części działki obok wjazdu na 
działkę z ul. Trojdena. Wiatę śmietnika posadowiono na terenie utwardzonym w odległości 3,1 
m od granicy działki oraz 16,5 m od  projektowanego budynku. 
Wiatę śmietnika należy wykonać zgodnie z rysunkami 5ZT i 6ZT. 
 

W patio, utworzonym poprzez układ budynku A i B, zaprojektowano zewnętrzną ścianę 
wspinaczkową zintegrowaną z zadaszeniem membranowym. Na placyku znajduje się drewniany 
pomost w formie elipsy, będący miejscem do siedzenia oraz drewniany taras. Podest i taras 
wykonany z drewna modyfikowanego termicznie.  

Należy wykonać zgodnie z rysunkiem 10ZT. 
  

7. OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
Wpływ inwestycji na środowisko: 
7.1. Zgodnie z zapisami decyzji o warunkach zabudowy inwestycja nie jest ujęta w 
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu d oddziaływaniu na środowisko. (Dz. 
U. z 2004r. Nr 179, poz. 1490 ze zm. Dz. U.  Nr. 92z 2005 poz. 769),  a teren inwestycji nie 
znajduje się w obszarze podlegającym ochronie prawnej – w rozumieniu ustawy Prawo 
ochrony przyrody. 
 
7.2 Projektowanie i wymagania szczegółowe 
Projektowana zagospodarowanie terenu nie wpływa negatywnie na warunki glebowe, zieleń. 
W projekcie uwzględniono istniejący naturalny stan i gospodarkę zielenią z przekształceniami 
w niezbędnym zakresie koniecznym do realizacji zadania inwestycyjnego. Szczegółowe 
rozwiązania projektowe wraz z inwentaryzacją zieleni, waloryzacją drzewostanu są 
przedstawione w opracowaniu Zagospodarowanie Terenu. 
 
W projekcie przewidziano miejsca przeznaczone do selektywnego magazynowania odpadów, 
niedostępne dla osób trzecich, zlokalizowane w nowoprojektowanym obiekcie 
W budynkach zastosowano rozwiązania techniczne wentylacyjne, zapewniające, iż 
eksploatacja obiektu nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza 
terenem inwestycji. 
Zastosowane w projekcie materiały nie powodują negatywnego oddziaływania na środowisko. 
 Planowana inwestycja nie jest zaliczana do zakładów o zwiększonym ryzyku awarii 
przemysłowych 
Planowana inwestycja nie będzie miała transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
Planowana inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 
 
 
8. ODLEGŁOŚĆ OD INNYCH OBIEKTÓW 
 
Projektowany budynek spełnia wymogi § 13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie , dot. 
wzajemnego zacieniania obiektów istniejących i obiektu projektowanego 
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9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
 
Powierzchnia działki inwestycyjnej 14 651 m². 
 
Powierzchnia zabudowy budynku A- 1012,6m² 
Powierzchnia zabudowy budynku B- 2282,7m² 
Powierzchnia zabudowy budynku C- 432,3m² 
Powierzchnia zabudowy budynku D- 2793,4m² 
Powierzchnia zabudowy budynku E- 774,7m² 
 
Zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997 
 
Łączna powierzchnia zabudowy 7295,7m² - 49,8% terenu inwestycji: 
Zgodnie z miejscowym planem powierzchnia zabudowy powinna stanowić <50 % 
terenu inwestycji- warunek spełniony. 
 
 
Powierzchnia biologicznie czynna- 3728,37m2-tj. 25,44% terenu inwestycji 
w tym: 
Zieleń- 100%- biologicznie czynnej- 2370m2 
Żwir 100%- 16,2m2 
Żwir- 45,2m2- 50%--> 22,6m2 
Zieleń na stropie garażu i piwnic- 360,8m2- 50% -->180,4m2 
Zieleń na dachu nad basenem- 2254,45m2 - 50%-->1127,22m2 
Zieleń na dachu nad łącznikiem- 23,9m2 - 50%-->11,95m2 

 
Zgodnie z miejscowym planem powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowić 
>25 % terenu inwestycji - warunek spełniony. 

 
Eko kostka -748m2. 
 
Wysokość budynków niskich 11,93m i 8,90m od poziomu terenu przy najniższym wejściu 
Wysokość budynku średniowysokiego 15,55m od poziomu terenu przy najniższym wejściu 
 
Zgodnie z miejscowym planem maksymalna wysokość budynków powinna wynosić 
20m - warunek spełniony. 
 
Intensywność zabudowy na działce wynosi 0,809 
11 863,18m² ( powierzchnia całkowita kondygnacji nadziemnych) : 14 651 m² (powierzchnia 
działki inwestycyjnej) 
 
Zgodnie z miejscowym planem maksymalna intensywność zabudowy  powinna 
wynosić 2 - warunek spełniony. 
 

 
10.  WYTYCZNE OCHRONY POŻAROWEJ  

 
Zaprojektowano obiekt składający się z pięciu budynków o odmiennej  głównej funkcji. 

Budynek hali sportowej został zaliczony jako  średniowysoki, o  klasie „B” odporności 
pożarowej. 
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Budynek zespołu propedeutyki fizykoterapii zaliczony jako niski, o  klasie „C” odporności 
pożarowej. 

Budynki: łącznika, basenu olimpijskiego, basenu szkoleniowego zostały zaliczone jako budynki 
niskie, o klasie odporności „B”- ze względu na ZLI. 

Wzdłuż dłuższych elewacji budynków zaprojektowano drogę pożarową (wykorzystującą od 
północy projektowany ciąg pieszo – jezdny). Wjazd na drogę pożarową został zlokalizowany 
po zachodniej stronie terenu od ul. Ks.Trojdena, natomiast wyjazd na ul.Ks. Trojdena po 
stronie wschodniej. Przy elewacji wschodniej, spełniając wytyczne MPZP, zaprojektowano 
szpaler drzew o wysokości do 250cm.  

Droga pożarowa jest zaprojektowana w odległości 5-15m od elewacji budynku.  

 Garaż podziemny, pomieszczenia techniczne – zalicza się do strefy PM 

 Każdy z budynków stanowi odrębną strefę pożarową, przy czym budynki są ze sobą 
połączone za pomocą otwartego parkingu podziemnego oraz strefą podbasenia. 

 Hala basenu, sala sportowa oraz kawiarnia, zespoły szatniowe przy basenie, widownia 
zaliczane są do kategorii ZLI, pozostałe pomieszczenia parteru i I piętra zaliczane do 
kategorii ZLIII 

 
11. UWAGI REALIZACYJNE 
Całość prac należy wykonać zgodnie niniejszym opisem technicznym i częścią rysunkową 
stanowiącą integralną całość zakresu prac budowlanych. 

Wszystkie prace winny być wykonane przez i pod nadzorem osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje budowlane i wiedzę techniczną. 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, 
oraz instrukcjami technologiczno montażowymi opracowanymi przez producentów elementów 
instalacyjno budowlanych, a w przypadku ich braku należy opracować warsztatowy projekt 
montażu elementu budowlanego. 

Wszystkie prace należy prowadzić przy zachowaniu zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

 
 
 
 
 

mgr inż. arch. Aleksander Mirek 
 
 

mgr inż. arch. Lucyna Serafin 
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Nieprzekraczalna linia zabudowy wg
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego -
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Budynki istniejące

Istniejące ogrodzenia

Drzewa i krzewy

Powierzchnia działki  11809m2

NAWIERZCHNIE TERENU:

Chodniki - kostka betonowa

Drogi i parkingi - kostka "trylinka"

Drogi - żwirowe i z płyt betonowych

Trawniki i powierzchnie zielone

Powierzchnia działki  11809m2

STAN ISTNIEJĄCY
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Powierzchnia netto:

Łącznie dla budynków:

 Piwnica……………..………………………7336,09m2

 Parter……………..…………………………6437,06m2

 I piętro……………………………………..2961,76m2

 Razem……………………........16 734,91m2

Powierzchnia netto budynku A- 2878,77m²

Powierzchnia netto budynku B- 4718,01m²

Powierzchnia netto budynku C- 1179,7m²

Powierzchnia netto budynku D- 6095,05m²

Powierzchnia netto budynku E- 1641,76m²

Zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997

Powierzchnia użytkowa:

 Piwnica……………..…………………….6291,03m2

 Parter……………..………………………5274,62m2

 I piętro……………………………….…..2395,87m2

 Razem……………………..........13 961,52m2

Powierzchnia użytkowa budynku A- 2190,53m²

Powierzchnia użytkowa budynku B- 4643,69m²

Powierzchnia użytkowa budynku C- 490,34m²

Powierzchnia użytkowa budynku D- 5340,58m²

Powierzchnia użytkowa budynku E- 1296,38m²

Zgodnie z normą PN-70/B-02365

Powierzchnia całkowita:

Łącznie dla budynków:

 Piwnica……………..………………………8159,7m2

 Parter……………..…………………..……7026,6m2

 I piętro……………………………….……..4836,58m2

 Razem…………………….........20 022,88m2

Powierzchnia całkowita budynku A- 3238,98m²

Powierzchnia całkowita budynku B- 6809,25m²

Powierzchnia całkowita budynku C- 1376,34m²

Powierzchnia całkowita budynku D- 6657,7m²

Powierzchnia całkowita budynku E- 1940,61m²

Zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997

Powierzchnia dachów łącznie:………………………….7086m2

Powierzchnia dachu budynku A- 909,2m²

Powierzchnia dachu budynku B- 2248,6m²

Powierzchnia dachu budynku C- 442,8m²

Powierzchnia dachu budynku D- 2745,8m²

Powierzchnia dachu budynku E- 739,6m²

W tym powierzchnia dachu zielonego- 2278,35m²

Zgodnie z normą PN-70/B-02365

 Ł
 Ł
 Ł

 Ł

 Ł

 Ł
 Ł

 K

 K

 K

 K

 K

 K

 K

 K

 K

 P

 P P P

 D

 D

 D  D

 D

 D
 D
 D

 B1

 B2

LEGENDA

LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- UCHWAŁA NR LXVI/2058/2009

GRANICA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - UCHWAŁA NR LXVI/2058/2009

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
 - UCHWAŁA NR LXVI/2058/2009

ZAKRES TERENU OPRACOWANIA A,B,C...F,A

GRANICA DZIAŁKI nr 4, obręb 2-03-10

BUDYNKI PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA

               1   PROJEKTOWANE CENTRUM SPORTOWO- REHABILITACYJNE
     A. BUDYNEK ZESPOŁU DYDAKTYCZNEGO PROPEDEUTYKI FIZYKOTERAPII
     B. BUDYNEK HALI SPORTOWEJ

        C. BUDYNEK ŁĄCZNIKA
     D. BUDYNEK BASENU OLIMPIJSKIEGO
     E. BUDYNEK BASENU SZKOLENIOWEGO
     Ł. ŁAWKA
     K. KOSZ
     D. DONICE
     2   PROJEKTOWANE PARKINGI NA TERENIE DZAŁKI

               3   PROJEKTOWANY WJAZD DO GARAŻU
               4   DROGA POŻAROWA

     5  WEJŚCIE GŁÓWNE
               6  WIATA ŚMIETNIKOWA

     7  PROJEKTOWANY ŁĄCZNIK DO HOTELU- OBJĘTE ODRĘBNYM OPRACOWANIEM
     8. STOJAKI NA ROWERY

           10. ZEWNĘTRZNA ŚCIANKA WSPINACZKOWA
    11. PODEST DREWNIANY
    12. DRZEWO FOTOWOLTAICZNE
    13. MUREK OPOROWY

              14. CZYTNIK KART I SZLABAN

               B1. BRAMA WJAZDOWA 1
               B2. BRAMA WJAZDOWA 2
               Fu. FURTKA WEJSCIOWA

OBRYS CZĘŚCI PODZIEMNEJ BUDYNKU

OBRYS NADWIESZENIE NA I PIĘTRZE

BILANS TERENU:

Powierzchnia terenu opracowania 14 651m2

Łączna powierzchnia zabudowy 7295,7m2 - 49,8% terenu inwestycji
Zgodnie z planem miejscowym powierzchnia zabudowy
ma stanowić < 50% terenu inwestycji- warunek spełniony

ŻWIR

OZNACZENIA TERENÓW ZGODNIE Z MPZP

BILANS MIEJSC PARKINGOWYCH:

Miejsca parkingowe zewnętrzne: 68
w tym 7 dla osób niepełnosprawnych
Miejsca parkingowe wewnętrzne: 107
w tym 3 dla osób niepełnosprawnych

W sumie 175 miejsc postojowych

Zgodnie z planem miejscowym wymagana ilość miejsc to
min. 10 miejsc na 1000m2 pow. użytkowej:
dla 13 961,52m2 pow.użytkowej  budynków powinno być 139 miejsc postojowych (<175)
-warunek spełniony

LOKALIZACJA DACHU ZIELONEGO NAD BASENEM

PROJEKTOWANE DRZEWA

PROJEKTOWANE TRAWNIKI

ZIELEŃ:

PROJEKTOWANA ZIELEŃ NISKA, KRZEWY

DROGA POŻAROWA

ISTNIEJĄCY HYDRANTHP

PROJ. PRZYŁĄCZ WODY

UZBROJENIE TERENU:

PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA

PROJ. PRZYŁĄCZA KAN. SANITARNEJ

PROJEKTOWANE:

ISTNIEJĄCE:

 SIEĆ GAZOWA

 SIEĆ ELEKTRYCZNA NISKIEGO NAPIĘCIA

 SIEĆ ELEKTRYCZNA WYSOKIEGO NAPIĘCIA

 SIEĆ TELETECHNICZNA

 SIEĆ KANALIZACYJNA

 SIEĆ WODNA

LIKWIDOWANE:

 SIEĆ C.O.

PROJ. PRZYŁĄCZ C.O.

PROJ. PRZEŁOŻENIE WODY

objęte odrębnym opracowaniem i wnioskiem

OPRAWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO H=7m, HIT-CRI150W
FUNDAMENT PREFABRYKOWANY F150, ZLĄCZE SŁUPOWE SINTUR

OPRAWA PARKOWA NISKA H=1,1m
FUNDAMENT PREFABRYKOWANY, ZŁĄCZE SŁUPOWE SINTUR

LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO 0.4kV- YKYżo 5x16

LINIA KABLOWA 0,4kV Z PRZEWODAMI YKAXs 4x150
ODTWORZENIE LIKWIDOWANYCH RELACJI

LINIA KABLOWA 15kV Z PRZEWODAMI 3x(XUHAKXs 1x120 12/20kV) -
ZASILANIE PODSTAWOWE I REZERWOWE BUDYNKU

PROJEKTOWANE ŁAWKI

Powierzchnia zabudowy budynku A- 1012,6m ²
Powierzchnia zabudowy budynku B- 2282,7m ²
Powierzchnia zabudowy budynku C- 432,3m ²
Powierzchnia zabudowy budynku D- 2793,4m ²
Powierzchnia zabudowy budynku E- 774,7m ²

PROJ. PRZYŁĄCZ TELEKOMUNIKACYJNY

GOSPODARKA ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ:

do usunięcia - drzewa uszkodzone, wypróchniałe
 i pochylone, zagrażające złamaniem lub wykrotem

do usunięcia: kolidujące z projektowaną inwestycją drzewa i krzewy owocowe
oraz podrost w wieku do 10 lat

do usunięcia: drzewa i krzewy martwe

do usunięcia - drzewa zamierające

drzewa kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
przeznaczone do usunięcia

do usunięcia - drzewa kolidujące z planowanymi rozbiórkami
(wrastające w nawierzchnie, fundamenty budynków, ogrodzenia
lub wyrastające na ruinach budowli)

projektowana lokalizacja przesadzanych drzew

drzewa i krzewy do przesadzenia

drzewa i krzewy do zachowania

DESKI TARASOWE

Powierzchnia biologicznie czynna- 3728,37m2-tj. 25,44% terenu inwestycji
w tym:
Zieleń- 100%- biologicznie czynnej- 2370m2
Żwir 100%- 16,2m2
Zwir- 45,2m2- 50%--> 22,6m2
Zieleń na stropie garażu i piwnic- 360,8m2- 50% -->180,4m2
Zieleń na dachu nad basenem- 2254,45m2 - 50%-->1127,22m2
Zieleń na dachu nad łącznikiem- 23,9m2 - 50%-->11,95m2
Zgodnie z planem miejscowym powierzchnia biologicznie czynna
ma stanowić > 25% terenu inwestycji - warunek spełniony

OGRODZENIE ISTNIEJĄCE

OGRODZENIE PROJEKTOWANE

WJAZDY I WEJSCIE NA TEREN OPRACOWANIA

FURTKA WEJSCIOWA, BRAMY WJAZDOWE

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

 BUDYNKI CENTRUM SPORTOWO-REHABILITACYJNE WARSZAWSKIEGO UNIWERYSTETU MEDYCZNEGO
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Powierzchnia netto:

Łącznie dla budynków:

 Piwnica……………..………………………7336,09m2

 Parter……………..…………………………6437,06m2

 I piętro……………………………………..2961,76m2

 Razem……………………........16 734,91m2

Powierzchnia netto budynku A- 2878,77m²

Powierzchnia netto budynku B- 4718,01m²

Powierzchnia netto budynku C- 1179,7m²

Powierzchnia netto budynku D- 6095,05m²

Powierzchnia netto budynku E- 1641,76m²

Zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997

Powierzchnia użytkowa:

 Piwnica……………..…………………….6291,03m2

 Parter……………..………………………5274,62m2

 I piętro……………………………….…..2395,87m2

 Razem……………………..........13 961,52m2

Powierzchnia użytkowa budynku A- 2190,53m²

Powierzchnia użytkowa budynku B- 4643,69m²

Powierzchnia użytkowa budynku C- 490,34m²

Powierzchnia użytkowa budynku D- 5340,58m²

Powierzchnia użytkowa budynku E- 1296,38m²

Zgodnie z normą PN-70/B-02365

Powierzchnia całkowita:

Łącznie dla budynków:

 Piwnica……………..………………………8159,7m2

 Parter……………..…………………..……7026,6m2

 I piętro……………………………….……..4836,58m2

 Razem…………………….........20 022,88m2

Powierzchnia całkowita budynku A- 3238,98m²

Powierzchnia całkowita budynku B- 6809,25m²

Powierzchnia całkowita budynku C- 1376,34m²

Powierzchnia całkowita budynku D- 6657,7m²

Powierzchnia całkowita budynku E- 1940,61m²

Zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997

Powierzchnia dachów łącznie:………………………….7086m2

Powierzchnia dachu budynku A- 909,2m²

Powierzchnia dachu budynku B- 2248,6m²

Powierzchnia dachu budynku C- 442,8m²

Powierzchnia dachu budynku D- 2745,8m²

Powierzchnia dachu budynku E- 739,6m²

W tym powierzchnia dachu zielonego- 2278,35m²

Zgodnie z normą PN-70/B-02365
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OBRYS CZĘŚCI PODZIEMNEJ BUDYNKU

OBRYS NADWIESZENIE NA I PIĘTRZE

OZNACZENIA TERENÓW ZGODNIE Z MPZP

DROGA POŻAROWA

ISTNIEJĄCY HYDRANTHP

PROJ. PRZYŁĄCZ WODY

UZBROJENIE TERENU:

PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA

PROJ. PRZYŁĄCZA KAN. SANITARNEJ

PROJEKTOWANE:

ISTNIEJĄCE:

 SIEĆ GAZOWA

 SIEĆ ELEKTRYCZNA NISKIEGO NAPIĘCIA

 SIEĆ ELEKTRYCZNA WYSOKIEGO NAPIĘCIA

 SIEĆ TELETECHNICZNA

 SIEĆ KANALIZACYJNA

 SIEĆ WODNA

LIKWIDOWANE:

 SIEĆ C.O.

PROJ. PRZYŁĄCZ C.O.

PROJ. PRZEŁOŻENIE WODY

objęte odrębnym opracowaniem i wnioskiem

OPRAWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO H=7m, HIT-CRI150W
FUNDAMENT PREFABRYKOWANY F150, ZLĄCZE SŁUPOWE SINTUR

OPRAWA PARKOWA NISKA H=1,1m
FUNDAMENT PREFABRYKOWANY, ZŁĄCZE SŁUPOWE SINTUR

LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO 0.4kV- YKYżo 5x16

LINIA KABLOWA 0,4kV Z PRZEWODAMI YKAXs 4x150
ODTWORZENIE LIKWIDOWANYCH RELACJI

LINIA KABLOWA 15kV Z PRZEWODAMI 3x(XUHAKXs 1x120 12/20kV) -
ZASILANIE PODSTAWOWE I REZERWOWE BUDYNKU

PROJ. PRZYŁĄCZ TELEKOMUNIKACYJNY

OGRODZENIE ISTNIEJĄCE

OGRODZENIE PROJEKTOWANE

WJAZDY I WEJSCIE NA TEREN OPRACOWANIA

FURTKA WEJSCIOWA, BRAMY WJAZDOWE

 BUDYNKI CENTRUM SPORTOWO-REHABILITACYJNE WARSZAWSKIEGO UNIWERYSTETU MEDYCZNEGO

SIECI UZBROJENIA TERENU
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Powierzchnia netto:

Łącznie dla budynków:

 Piwnica……………..………………………7336,09m2

 Parter……………..…………………………6437,06m2

 I piętro……………………………………..2961,76m2

 Razem……………………........16 734,91m2

Powierzchnia netto budynku A- 2878,77m²

Powierzchnia netto budynku B- 4718,01m²

Powierzchnia netto budynku C- 1179,7m²

Powierzchnia netto budynku D- 6095,05m²

Powierzchnia netto budynku E- 1641,76m²

Zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997

Powierzchnia użytkowa:

 Piwnica……………..…………………….6291,03m2

 Parter……………..………………………5274,62m2

 I piętro……………………………….…..2395,87m2

 Razem……………………..........13 961,52m2

Powierzchnia użytkowa budynku A- 2190,53m²

Powierzchnia użytkowa budynku B- 4643,69m²

Powierzchnia użytkowa budynku C- 490,34m²

Powierzchnia użytkowa budynku D- 5340,58m²

Powierzchnia użytkowa budynku E- 1296,38m²

Zgodnie z normą PN-70/B-02365

Powierzchnia całkowita:

Łącznie dla budynków:

 Piwnica……………..………………………8159,7m2

 Parter……………..…………………..……7026,6m2

 I piętro……………………………….……..4836,58m2

 Razem…………………….........20 022,88m2

Powierzchnia całkowita budynku A- 3238,98m²

Powierzchnia całkowita budynku B- 6809,25m²

Powierzchnia całkowita budynku C- 1376,34m²

Powierzchnia całkowita budynku D- 6657,7m²

Powierzchnia całkowita budynku E- 1940,61m²

Zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997

Powierzchnia dachów łącznie:………………………….7086m2

Powierzchnia dachu budynku A- 909,2m²

Powierzchnia dachu budynku B- 2248,6m²

Powierzchnia dachu budynku C- 442,8m²

Powierzchnia dachu budynku D- 2745,8m²

Powierzchnia dachu budynku E- 739,6m²

W tym powierzchnia dachu zielonego- 2278,35m²

Zgodnie z normą PN-70/B-02365
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LEGENDA

LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- UCHWAŁA NR LXVI/2058/2009

GRANICA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - UCHWAŁA NR LXVI/2058/2009

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
 - UCHWAŁA NR LXVI/2058/2009

ZAKRES TERENU OPRACOWANIA A,B,C...F,A

GRANICA DZIAŁKI nr 4, obręb 2-03-10

BUDYNKI PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA

OBRYS CZĘŚCI PODZIEMNEJ BUDYNKU

OBRYS NADWIESZENIE NA I PIĘTRZE

ŻWIR

OZNACZENIA TERENÓW ZGODNIE Z MPZP

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 8cm
TYP BEHATON, KOLOR JASNY SZARY

(droga wewnętrzna A1.22 KDw)

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE:

DROGA POŻAROWA

ISTNIEJĄCY HYDRANTHP

objęte odrębnym opracowaniem i wnioskiem

GOSPODARKA ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ:

do usunięcia - drzewa uszkodzone, wypróchniałe
 i pochylone, zagrażające złamaniem lub wykrotem

do usunięcia: kolidujące z projektowaną inwestycją drzewa i krzewy owocowe
oraz podrost w wieku do 10 lat

do usunięcia: drzewa i krzewy martwe

do usunięcia - drzewa zamierające

drzewa kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
przeznaczone do usunięcia

do usunięcia - drzewa kolidujące z planowanymi rozbiórkami
(wrastające w nawierzchnie, fundamenty budynków, ogrodzenia
lub wyrastające na ruinach budowli)

projektowana lokalizacja przesadzanych drzew

drzewa i krzewy do przesadzenia

drzewa i krzewy do zachowania

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 8cm
TYP BEHATON, KOLOR CZERWONY

(chodnik przy ul. Trojdena)

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 8cm
TYP BEHATON, KOLOR JASNY SZARY

(zatoki postojowe, oddzielenie stanowisk kostka koloru

czerwonego gr. 8cm)

BETON ASFALTOWY 5cm

EKO KOSTKA Z DYSTANSAMI TYPU ECO I

ZASYPANYMI ŻWIRKIEM gr.8cm, KOLOR SZARY
ODDZIELENIE STANOWISK KOSTKĄ BETONOWĄ gr.8cm,
KOLOR CIEMNO SZARY

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA TYPU HOLLAND
 gr.8cm, KOLOR JASNY SZARY
ODDZIELENIE STANOWISK KOSTKĄ BETONOWĄ gr.8cm,

KOLOR CIEMNO SZARY(miejsca dla niepełnosprawnych)

PŁYTY KAMIENNE 40x40cm, gr. 6cm

GRANIT STRZELIN ŚRUTOWANY DROBNOZIARNISTY

               1   PROJEKTOWANE CENTRUM SPORTOWO- REHABILITACYJNE
     A. BUDYNEK ZESPOŁU DYDAKTYCZNEGO PROPEDEUTYKI FIZYKOTERAPII
     B. BUDYNEK HALI SPORTOWEJ

        C. BUDYNEK ŁĄCZNIKA
     D. BUDYNEK BASENU OLIMPIJSKIEGO
     E. BUDYNEK BASENU SZKOLENIOWEGO
     Ł. ŁAWKA
     K. KOSZ
     D. DONICE

     2   PROJEKTOWANE PARKINGI NA TERENIE DZAŁKI
               3   PROJEKTOWANY WJAZD DO GARAŻU
               4   DROGA POŻAROWA

     5  WEJŚCIE GŁÓWNE
               6  WIATA ŚMIETNIKOWA

     7  PROJEKTOWANY ŁĄCZNIK DO HOTELU- OBJĘTE ODRĘBNYM OPRACOWANIEM
     8. STOJAKI NA ROWERY

           10. ZEWNĘTRZNA ŚCIANKA WSPINACZKOWA
    11. PODEST DREWNIANY
    12. DRZEWO FOTOWOLTAICZNE
    13. MUREK OPOROWY

              14. CZYTNIK KART I SZLABAN

BAZALT RZYMSKI (BASALTO) 60x40cm, gr. 6cm
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DRZEWA PROJEKTOWANE

KRZEWY I GRUPY KRZEWÓW
PROJEKTOWANYCH

TRAWNIKI

NUMER ROŚLINY PROJEKTOWANEJ  [Ilość(szt.)]

1. KLON JESIONOLISTNY ('Odessanum')- 8 szt.
  (Acer negundo 'Odessanum')

2. KLON PALMOWY CZERWONOLISTNY-     14szt.
(Acer palmatum atropurpureum)

PROJEKTOWANE PNĄCZA

PROJEKTOWANE ROŚLINY:

a. BERBERYS THUNBERGA 'RED CHIEF'-    9szt.
 (Berberis thunbergii 'Red Chief')

b. TAWUŁA VAN HOUTTE'a (Spiraea vanhouttei)-    5szt.

3. WIĄZ DROBNOLISTNY (Geisha)-     10szt.
(Ulmus parvifolia 'Geisha')

4. MIŁORZĄB DWUKLAPOWY  'Mariken'-     8szt.
(Ginkgo biloba 'Mariken')

c. PĘCHERZNICA KALINOLISTNA (Diabolo)-    2szt.
   (Physocarpus opulifolius 'Diabolo)

d. WINOBLUSZCZ TRÓJKLAPOWY -    4szt.
   (Parthenocissus tricuspidata )

PROJEKT ZIELENI I NAWIERZCHNI

 BUDYNKI CENTRUM SPORTOWO-REHABILITACYJNE WARSZAWSKIEGO UNIWERYSTETU MEDYCZNEGO
























