


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Rodzaj i przeznaczenie budynku:
Przedmiotem opracowania jest projekt  Rozbudowy budynku stróżówki o wiatę wraz z rozbudową oświetlenia zewnętrznego w części terenu
parku północnego, os. Podolszyce w mieście Płock.  
Wiata będzie uzupełniać istniejącą zabudowę, nawiązując formą oraz użytymi materiałami do istniejącej zabudowy.
1.2.  Lokalizacja, sposób zabudowy i orientacja. 
Projektowany obiekt zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części działki o numerze 293/49 w Parku Północnym os. Podolszyce w mieś-
cie Płock, w sąsiedztwie z istniejącą szkołą podstawową oraz boiskiem wielofunkcyjnym, przedszkolem oraz żłobkiem. Wejścia główne do pro-
jektowanego obiektu znajdują się od strony północno - zachodniej oraz wschodniej. Projektowany obiekt jest bryłą zwartą w kształcie
prostokąta. 
         1.3. Opinia geotechniczna:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. "w sprawie ustalania geo-
technicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych" i dokumentacji badań geotechnicznych opracowanych przez firmę GEOLIT s.c
T.T Szczuczko ustalono następujące kategorie geotechniczne dla poszczególnych obiektów budowlanych:
 
a) Budowa wiaty: 
pierwsza kategoria geotechniczna, proste warunki gruntowe
 
b) Budowa utwardzenia: 
pierwsza kategoria geotechniczna, proste warunki gruntowe
 
c) Budowa oświetlenia zewnętrznego: 
pierwsza kategoria geotechniczna, proste warunki gruntowe
 
 
1)pierwsza kategoria geotechniczna, która obejmuje: 
posadawianie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w
przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych, takich
jak:
a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,
b) ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2,0 m,
c) wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy budowlane do wysokości 3,0 m wykonywane w szczególności przy budowie dróg, pracach drenażo-
wych oraz układaniu rurociągów;
 
2) druga kategoria geotechniczna, która obejmuje: 
która obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i złożonych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej i jakościowej oceny da-
nych geotechnicznych i ich analizy, takie jak: 
a) fundamenty bezpośrednie lub głębokie,
b) ściany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. b, utrzymujące grunt lub wodę,
c) wykopy, nasypy budowlane, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. c, oraz inne budowle ziemne,
d) przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża,
e) kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące;
 
3) trzecia kategoria geotechniczna, która obejmuje:
a) obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych,
b) nietypowe obiekty budowlane niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, których wykonanie lub użytkowanie może stwa-
rzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takie jak: obiekty energetyki, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne i inne budowle hydro-
techniczne o wysokości piętrzenia powyżej 5,0 m, budowle stoczniowe, wyspy morskie i platformy wiertnicze oraz inne skomplikowane budo-
wle morskie, lub których projekty budowlane zawierają nieznajdujące podstaw w przepisach nowe niesprawdzone w krajowej praktyce rozwią-
zania techniczne,
c) obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określone w rozporządzeniu Rady Mi-
nistrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),
d) budynki wysokościowe projektowane w istniejącej zabudowie miejskiej,
e) obiekty wysokie, których głębokość posadawiania bezpośredniego przekracza 5,0 m lub które zawierają więcej niż jedną kondygnację zagłę-
bioną w gruncie,
f) tunele w twardych i niespękanych skałach, w warunkach niewymagających specjalnej szczelności,
g) obiekty infrastruktury krytycznej,
h) obiekty zabytkowe i monumentalne.
 
 
Rodzaj warunków gruntowych:
proste - występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineral-
nych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu po-
sadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;
 
złożone - występujące w przypadku warstw gruntów niejednorodnych, nieciągłych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujących mine-
ralne grunty słabonośne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wód gruntowych w poziomie projektowanego posada-
wiania i powyżej tego poziomu oraz przy braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;
 
2.0. DANE O OBIEKCIE
2.1. Ukształtowanie bryły: 
Obiekt istniejący jest bryłą zwartą, na bazie prostokąta
2.2. Wymiary gabarytowe obiektu rozbudowywanego:
   długość (wymiar elewacji bocznej) : 5,14 m;
    szerokość (wymiar elewacji frontowej): 5,14 m;
2.3 Liczba kondygnacji nadziemnych: 1 
2.4  Powierzchnia zabudowy: 26,41 m2
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2.5. Powierzchnia netto: 26,41 m2
2.6. Wysokość obiektu: 2,67 m
2.7. Kubatura brutto :  74,10 m3 
2.8. Powierzchnia utwardzona 100,02 m2  
   2.9. Liczba użytkowników: 
  W obiekcie jednocześnie przebywać może do 5 osób.
2.10.Standard wyposażenia: wykończony.
2.13. Poziom podłogi: +/-0,00 
2.14. Zestawienie powierzchni poszczególnych elementów
 
WIATA 31,23m2 - utwardzenie kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
PLAC SKŁADOWY 68,79m2 - utwardzenie kostka brukowa betonowa gr. 8 cm 
 
3.0. OPIS BUDOWLANY
3.1 Forma architektoniczna obiektu. Funkcja obiektu budowlanego, 
Forma architektoniczna obiektu.
Zaprojektowano wiatę w charakterze lokalnej małej architektury rekreacyjnej.
Dach jednospadowy o kącie nachylenia 3 stopnie. Na pokrycie należy zastosować gont karpiówka w kolorze ciemnego brązu.
Wiata jest otwarta na teren otaczający z trzech stron, plac składowy ogrodzony projektowanym ogrodzeniem drewnianym na słupkach stalo-
wych.
Funkcja obiektu budowlanego.
Wiata wykorzystywana będzie głównie przez stróża w parku północnym.
 
3.2. Dane dotyczące konstrukcji. 
Rodzaj konstrukcji: Konstrukcja drewniana szkieletowa wykonana z drewna konstrukcyjnego klasy C24. Konstrukcja wiaty oparta na gruncie za
pośrednictwem prostopadłościennych stup fundamentowych.
3.2.2. Układ ścian nośnych: brak ścian nośnych, konstrukcja szkieletowa.
3.2.3. Fundamenty: Zaprojektowano stopy fundamentowe o wymiarach 60x60cm i wysokości 35cm. Stopy zazbrojono krzyżowo z prętów #
10mm stal klasy A-III 34GS. Do betonowania stup użyć betonu klasy C16/20. Stopy posadowić na gruncie za pośrednictwem chudego betonu
gr. 5 cm . Do wykonania chudego betonu użyć betonu klasy C8/10. Ze stup wyprowadzić słupy żelbetowe (trzpienie) o wymiarach przekroju
poprzecznego 20x20cm. Trzpienie zazbroić 4#12mm połączonymi strzemionami fi 6 mm co 10 cm. Do zbrojenia trzpieni użyć stali A-III 34GS
dla prętów głównych oraz A-I St3SX dla strzemion. Po wykonaniu stóp i trzpieni wykonać izolację przeciwwilgociową w postaci 2x abizol [R+G].
W trakcie betonowania trzpieni zatopić kotew do montażu konstrukcji drewnianej wiaty. Fundamenty wiaty wykonać zgodnie z rysunkiem kons-
trukcyjnym fundamentów. Fundamenty posadowić na głębokości 105cm poniżej poziomu terenu. 
 
3.2.4. Ściany
          Ściany fundamentowe wewnętrzne
- brak
     Ściany fundamentowe zewnętrzne poniżej poziomu gruntu 
- brak
Ściany fundamentowe zewnętrzne w linii cokołu
- brak
Ściany zewnętrzne przyziemia.  
- brak
Ściany wewnętrzne: 
-brak
 
3.2.5. Konstrukcja schodów głównych: 
- brak
 
3.2.6. Konstrukcja stropu na poszczególnych kondygnacjach:
- brak
 
3.2.7. Konstrukcja drewniana:
 
Wiatę zaprojektowano z dachem o konstrukcji krokwiowej opartej na słupach drewnianych za pośrednictwem płatwi, słupy zaprojektowano o
przekroju 14x14cm. Na słupach opierają się płatwie drewniane o przekroju 14x14cm. Słup i płatew połączone są mieczem o przekroju 8x10cm.
Konstrukcja wiaty na odcinku stykającym się z istniejącym budynkiem jest oparta na konstrukcji budynku. Do konstrukcji budynku w warstwie
izolacji termicznej zamocować słup S3 o przekroju 14x14cm za pomocą kotew rozporowych. Na słupie S3 oprzeć płatew P1 14x14cm. Płatew
P2 i płatew P1 połączyć kątownikiem ciesielskim 100x100x20mm. Na tak przygotowanej konstrukcji ułożyć krokwie 8x18cm. W miejscu połą-
czenia dachu wiaty z daszkiem okapowym istniejącego budynku należy pamiętać o takim ułożeniu krokwi aby uniknąć kolizji i ominąć stalową
konstrukcję daszka okalającego budynek. Układ konstrukcji krokwi wykonać zgodnie z częścią rysunkowa opracowania. Szczegół oparcia wia-
ty na istniejącej ścianie wykonać zgodnie z detalem "A" w części rysunkowej opracowania. Do wykonania konstrukcji wiaty użyć drewna kons-
trukcyjnego klasy C24. Wszystkie elementy drewniane dwukrotnie zaimpregnować preparatem pleśnio i grzybobójczym oraz preparatem
ognioochronnym do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia. W miejscu połączenia wiaty z istniejącym budynkiem wyciąć bruzdę w izolacji ter-
micznej
szerokości łączonego elementu drewnianego. Po wykonaniu konstrukcji wiaty uzupełnić brakującą izolację termiczną oraz wykonać tynk mine-
ralny, pomalować i przywrócić elewację do stanu pierwotnego.  
 
3.2.8. Inne elementy konstrukcyjne:
- brak
- 
3.3.    Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w budynku:
3.3.1. Izolacja: 
stopy fundamentowe: 
       - 2x abizol [R+G] 
Słupy/trzpienie fundamentowe: 
- 2x abizol [R+G] 
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3.3.2. Izolacja dachu:
- gont papowy modyfikowany SBS, klej na całej powierzchni krycia - zastosować gont identyczny jak na istniejącym budynku; kształt, kolor i ro-
dzaj gontu uzgodnić z inwestorem na etapie wykonawstwa. 
        - 2x papa podkładowa na welonie z włókna szklanego np. PV64   
          3.4.    Izolacje termiczne i dźwiękochłonne w budynku:
3.4.1. Izolacja cieplna ścian zewnętrznych:
- brak
3.4.2. Izolacja cieplna stropów, dachu:
- brak
3.5. Wykończenie wewnętrzne w budynku:
3.5.1. Tynki wewnętrzne:
- brak
 
3.5.2. Podłogi i posadzki w poszczególnych pomieszczeniach, utwardzenia w następującym projektowanym wykończeniu:
Zaprojektowano w następującym układzie wartw:
- kostka brukowa fazowa gr. 8 cm kolor szary
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm w stosunku 1:4
- kruszywo naturalne łamane twarde stabilizowane mechanicznie o frakcji (0-31,5) gr. 10 cm po zagęszczeniu 
- kruszywo naturalne łamane twarde stabilizowane mechanicznie o frakcji (0-63) gr. 15 cm po zagęszczeniu
- piasek gr. 35cm po zagęszczeniu mechanicznym do Id=0,97
- grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie do Id=0,97 w przypadku gruntów piaszczystych.
 
3.5.3. Stolarka okienna i drzwiowa: 
Stolarka okienna i drzwiowa: 
- brak
 
3.5.4. Podokiennik wewnętrzne:  
- brak
 
3.5.5. Malowanie i  wykończenie konstrukcji i ścian obiektu istniejącego: 
 
Malowanie obiektu istniejącego wykonać w kolorze istniejącej elewacji. Malowanie i zabezpieczenie konstrukcji drewnianej wiaty poprzez dwu-
krotne zaimpregnowanie preparatem pleśnio- i grzybobójczym oraz preparatem ognioochronnym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia. Ze-
wnętrzną fakturę drewna pokryć lakierobejcą w kolorze mahoń. Użyć lakierobejcy "Sadolin" lub innej o porównywalnych parametrach technicz-
nych. 
 
3.6. Wykończenie zewnętrzne:
3.6.1. Tynki i okładziny zewnętrzne. 
Cokół - brak
 
Tynk przyziemia budynku istniejącego. 
W miejscu wycięcia bruzd do drewnianej konstrukcji wiaty wykonać tynk w metodzie lekkiej mokrej. Miejsce wnęk i bruzd z słupami drewniany-
mi uzupełnić styropianem. Na całą elewację tylną budynku toalety stykającą się z projektowana wiatą nałożyć ponownie warstwę kleju z zato-
piona siatką elewacyjną i wykonać tynk mineralny cienkowarstwowy identyczny jak na istniejącym budynku. Po wykonaniu tynku elewację po-
malować w kolorze istniejącej elewacji budynku toalety.
 
3.6.2. Pokrycie dachu.  
Pokrycie dachu - gont papowy modyfikowany SBS, klej na całej powierzchni krycia - zastosować gont identyczny jak na istniejącym budynku;
kształt, kolor i rodzaj gontu uzgodnić z inwestorem na etapie wykonawstwa. 
 
 
 
3.6.3. Kominy: 
- brak
 
 
3.6.4. Rynny   i   rury   spustowe:  
Wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym-matowym
rynny ? 150mm , rury spustowe ? 110mm.
Sposób mocowania rynien i rur spustowych: 
- rynny należy mocować do konstrukcji dachu w odstępach, co max. 60cm 
- rury spustowe mocować za pomocą uniwersalnych obejm kompensujących rozszerzalność termiczną na początku i na końcu, co 2 m.
 
3.6.5. Schody zewnętrzne. 
- nie dotyczy
3.6.6. Tarasy, balkony, loggie. 
- nie dotyczy. 
 
 
3.6.7. Podokienniki zewnętrzne. 
- brak
 
 
3.6.8. Obróbki blacharskie. 
Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym
-matowym, obróbki blacharskie wykonać z blachy gr. 0,5mm
 
3.6.9. Opaska wokół budynku. 
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- brak, zaprojektowano utwardzenie placu.
 
3.6.10. Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych 
Obiekt z poziomu parteru, przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Poziom podłogi dostępny z poziomu terenu dla wózków.
 
3.6.11. Drabina wejścia na dach
- brak
 
3.6.12. Wyłaz dachowy
Nie dotyczy.
 
4. Ogrodzenie
4.1. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UŻYTKOWY, PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
 
4.1.1Przeznaczenie i program użytkowy.
Przedmiotem inwestycji jest ogrodzenie z furtką wejściową
4.1.2. Parametry techniczne projektowanego obiektu (dane liczbowe):
- wysokość ogrodzenia (podstawowe) . . 1,55  m
- długość ogrodzeń   . . . . . 36,0 mb 
w  tym:
 
 
 
4.2. OPIS FORMY ARCHITEKTONICZNEJ I FUNKCJI OBIEKTU
 
Ogrodzenie wysokości 1,55m bez cokołu betonowego. W miejscach występowania bram i furtek, przęsła w module co 2 , 5 0 m. Słupki przę-
seł wykonać z rur stalowych o profilu 60x60x4mm. Słupki furtek wykonać z profilu 60x60x4mm zgodnie z dokumentacją projektową rysunkową.
Wszystkie słupki od góry zamknięte okrągłymi zwieńczeniami,  kapturkami odpowiednio  do przekrojów słupków wg rysunków ogrodzenia.
 
4.3. OPIS UKŁADU KONSTRUKCYJNEGO OBIEKTU
 
o Poziom posadowienia dostosowany do projektowanego terenu ze spadkiem według projektu zagospodarowania terenu.
o Fundamenty furtek o przekroju 35x35cm i wysokości 80 cm wylewane na miejscu z betonu C16/20, niezbrojone, fundamenty słupków ogro-
dzenia o przekroju 25x25cm wysokości 60 cm wylewane na miejscu z betonu C16/20 
o Słupki ogrodzenia wykonać z rur o przekroju kwadratowym/prostokątnym zamkniętym w rozstawie co 2,50m. Słupki  przed  zamontowaniem
pomalować farbą miniową, Po zabetonowaniu
dokończyć malowanie, część nad terenem malować farbą miniową i dwukrotnie farbą nawierzchniową w kolorze uzgodnionym z inwestorem.
Słupki ustawiać w fundamencie.
o przestrzeń między słupkami wypełnić sztachetami drewnianymi szerokości 8 cm i gr. 2,0cm Odległość pomiędzy sztachetami w świetle wy-
nosi 2,0 cm. Długość sztachety 150 cm. Sztachety szlofowane na gładko, zaimpregnować 2x preparatem plesnio i grzybobójczym oraz dwu-
krotnie pomalować lakierobejcą "Sadolin" lub inna lakierobejcą o porównywalnych parametrach technicznych w kolorze mahoń. Sztachety mo-
cować do słupków stalowych za pośrednictwem poprzeczek stalowych wykonanych z kształtownika kwadratowego zamkniętego o profilu
50x50x5mm. Kształtownik 50x50x5mm dospawać do słupków stalowych. 
?W  trakcie  montażu  należy  pamiętać,  aby  pomiędzy  gruntem/utwardzeniem  a  dołem  sztachety/furtki ogrodzeniowej wynosił 5cm.
? Furtka ogrodzeniowa - szerokości 1,50m w osiach słupków. Do furtki zastosować zestaw zawiasowo-zamkowy. Ramę furtki wykonać z profi-
lu kwadratowego zamkniętego 60x60x4,0mm. Pole wewnętrzne furtki ograniczone profilem kwadratowym zamkniętym wypełnić sztachetami
drewnianymi szerokości 8 cm i gr. 2,0cm Odległość pomiędzy sztachetami w świetle wynosi 2,0 cm. Długość sztachety 150 cm. Ramę furtki
wzmocnić krzyżulcem z płaskownika 40x6mm. Furtkę wykonać zgodnie z częścią rysunkowa opracowania. W trakcie montażu należy pamię-
tać o tym, aby prześwit między dolną częścią ramy furtki a kostką nie był większy niż 5cm.
 
Wszystkie elementy stalowe oczyścić do drugiego stopnia czystości, pomalować 1x farbą miniową oraz 2x farbą nawierzchniową w kolorze
brązowym. Projektant zezwala na zmianę kolorystyki. Ostateczną kolorystykę uzgodnić z inwestorem. Po wykonaniu spawania elementów sta-
lowych należy wrócić szczególna uwagę na zachowanie ciągłości spoin łączących elementy oraz dokładne zeszlifowanie spawów.
 
4.4. ROZWIĄZANIA   ZASADNICZYCH   ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO
 
o  Uchwyty  i  wkładki  zamków  barwy  srebrzystej,  satynowanej  /  matowej,  odporne  na działanie warunków atmosferycznych.
o Zawiasy furty uniemożliwiające demontaż furt 
o Zawiasy furty z regulacją.
 
4.5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
 
Nie dotyczy.
 
4.6. DANE  TECHNICZNE  OBIEKTU  CHARAKTERYZUJĄCE  JEGO  WPŁYW  NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄ-
SIEDNIE.
 
Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe  i podziemne.
o  Głębokość  posadowienia  w najniższym  punkcie  jest  poniżej  wód  gruntowych, posadowienie obiektu nie wpływa zatem na przepływ wód
podziemnych.
 
4.7. ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ OGRANICZAJĄCYCH I ELIMINUJĄCYCH WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LU-
DZI I INNE OBIEKTY BUDOWLANE.
 
Obiekt  planuje  się  wznieść  z  użyciem  materiałów  budowlanych  nie  wywierających  negatywnego wpływu na zdrowie ludzi, tj. posiadają-
cych wymagane prawem atesty i dopuszczenia do stosowania w  budownictwie. Obiekt zaprojektowano zgodnie z odpowiednimi regulacjami
prawnymi zawartymi w Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12-kwietnia-2002  Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi
zmianami.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
4.8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
 
Obiekt zaprojektowano zgodnie z normami i przepisami dot. ochrony przeciwpożarowej.
 
4.9. KOLORYSTYKA
 
o Sztachety w kolorze mahoń, elementy stalowe w kolorze brązowym. Projektant zezwala na zmianę kolorystyki. Ostateczną kolorystykę uzgod-
nić z inwestorem.
 
5. ELEMENTY WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO WIATY
Instalacje w budynku należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w projektach branżowych.
5.1. Kanalizacja sanitarna: brak
5.2. Kanalizacja deszczowa: wody opadowe odprowadzić na teren zielony
 
5.3. Instalacja wody zimnej: brak
5.4. Instalacja grzewcza: brak
5.5. Wentylacja: brak
 
 
6. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie:
6.1 Bilans wody i ścieków
Nie dotyczy
6.2 Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłów etc.
Nie dotyczy. 
6.3 Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów
Nie dotyczy.
6.4 Emisja hałasu oraz wibracji
Nie dotyczy. 
 
6.5 Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, glebę, wody
Projektuje się wycinkę kolidującego drzewa oraz części krzewów. Zaprojektowano nasadzenia rekompensacyjne w postaci Dębu szypułkowego
(Festigiata) 
 
7. Warunki ochrony przeciwpożarowej:
Wg warunków technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Klasyfikacja odporności pożarowej budynku nie dotyczy budynków wolnostojących o maksymalnie 2 kondygnacjach i kubaturze do 1500 m3
przeznaczonych do celów turystyki i sportu. Projektowana wiata plenerowa  jest właśnie takim obiektem.
Jeśli chodzi o zagrożenie ludzi można go zakwalifikować jako ZLIII, budynek niski N. Wszystkie elementy wiaty powinny być zabezpieczone do
stopnia niepalności oraz nierozprzestrzeniania ognia NRO.
 
 
UWAGA!
Do  wykonania   robót   budowlany  należy  (art.   10  ustawy   Prawo   budowlane)   stosować wyroby dopuszczone do powszechnego użytku
lub jednostkowego obrotu i stosowania w budownictwie.
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Płock wiatka PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Płock, rozbudowa budynku stróżówki o wiatę
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0103-01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR 2-01
0105-01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR 2-01
0108-01

Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych ha

0,001 ha 0,001
RAZEM 0,001

4
d.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

5,5+8 m 13,500
RAZEM 13,500

5
d.1

KNR 4-04
0105-04

Rozebranie istniejącego tynku i docieplenia styropianem w niejscu połączenia wia-
ty z budynkiem stróżówki

m2

1,20*0,20+0,5*4,90 m2 2,690
RAZEM 2,690

6
d.1

KNR 4-04
0105-04

Rozebranie istniejącego tynku i docieplenia styropianem na podbitce w miejscu
poączenia dachów

m2

5,20*1,10 m2 5,720
RAZEM 5,720

7
d.1

KNR-W 4-01
0440-06

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt pilśniowych - ana-
logia rozebranie płyt OSB

m2

5,20*1,10 m2 5,720
RAZEM 5,720

8
d.1

KNR 4-04
0403-03

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu - analogia rozebranie
łat

m2

5,50*1,10 m2 6,050
RAZEM 6,050

9
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku m2

0,45*5,50 m2 2,475
RAZEM 2,475

10
d.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej - opaska i istniejące utwar-
dzenie

m

5,50+8 m 13,500
RAZEM 13,500

11
d.1

KNR 2-31
0810-02

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej m2

13,50*0,50 m2 6,750
RAZEM 6,750

12
d.1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz i gruzu i śmieci samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

0,5*0,5*0,5+4*3,14*0,12*0,12+0,08*0,3*13,5+0,20*2,69+0,02*5,50*1,10+0,018*
5,50*1,10+5,50*1,10*0,03+2,475*0,005+13,50*0,08

m3 2,672

RAZEM 2,672
13
d.1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz gruzu i śmieci samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

2,672 m3 2,672
RAZEM 2,672

14
d.1

KNR 2-21
0311-06

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie
kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - dąb szypułkowy
(Fastigiata), wys. sadzonki 3,50-4,00m, pień 16-18cm, - zasadzić zgodnie z pro-
jektem zagospodarowania terenu

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2 Wiata
2.1 Roboty fundamentowe
15

d.2.1
KNNR 1
0112-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - analogia geodezyj-
ne wytyczenie obiektu

ha

0,01 ha 0,010
RAZEM 0,010

16
d.2.1

KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład
w gruncie kat.III

m3

1,00*1,00*1,05*4 m3 4,200
RAZEM 4,200

17
d.2.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

0,60*0,60*0,05*4 m3 0,072
RAZEM 0,072
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Płock wiatka PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

18
d.2.1

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

0,60*0,60*0,35*4 m3 0,504
RAZEM 0,504

19
d.2.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne

t

0,64*5*2*4*0,629/1000 t 0,016
RAZEM 0,016

20
d.2.1

KNR 2-02
0208-04

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwo-
du do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0,20*0,20*0,64*4 m3 0,102
RAZEM 0,102

21
d.2.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne

t

1,10*4*4*0,888/1000 t 0,016
RAZEM 0,016

22
d.2.1

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie t

9*1,10*4*0,222/1000 t 0,009
RAZEM 0,009

23
d.2.1

KNR 13-12
0404-05

Przygotowanie podstaw stalowych pod słupy drewniane, uchwyty ciesielkie szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

24
d.2.1

KNR 13-12
0404-05

Kątownik w słupku 60x60x5mm dł 16cm szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

25
d.2.1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

4,20-(0,05*0,60*0,60*4+0,35*0,60*0,60*4+0,20*0,20*0,64*4) m3 3,522
RAZEM 3,522

26
d.2.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

(0,05*0,60*0,60*4+0,35*0,60*0,60*4+0,20*0,20*0,64*4) m3 0,678
RAZEM 0,678

27
d.2.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1
km
Krotność = 9

m3

(0,05*0,60*0,60*4+0,35*0,60*0,60*4+0,20*0,20*0,64*4) m3 0,678
RAZEM 0,678

2.2 Izolacje
28

d.2.2
KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z dysperbitu - pierwsza warstwa

m2

(0,60*0,35*4+0,60*0,60+0,20*0,64*4)*4 m2 6,848
RAZEM 6,848

29
d.2.2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z dysperbitu - druga i następna warstwa

m2

(0,60*0,35*4+0,60*0,60+0,20*0,64*4)*4 m2 6,848
RAZEM 6,848

2.3 Konstrukcja, pokrycie dachowe
30

d.2.3
KNR 2-02
0407-06

Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.
0,05+0,13+0,02 m3

drew.
0,200

RAZEM 0,200
31

d.2.3
KNR 2-02
0406-02

Murlaty (płatew P1) - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej - analogia płatwie

m3

drew.
0,23+0,19 m3

drew.
0,420

RAZEM 0,420
32

d.2.3
KNR 2-02
0408-03

Krokwie (K1) zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0,55 m3 0,550
RAZEM 0,550

33
d.2.3

KNR 2-02
0408-01

Miecze (M1) i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej

m3

0,09 m3 0,090
RAZEM 0,090

34
d.2.3

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2

5,54*5,74 m2 31,800
RAZEM 31,800
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Płock wiatka PRZEDMIAR
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35
d.2.3

NNRNKB
202 0411-02

(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski
czołowej

m

5,74 m 5,740
RAZEM 5,740

36
d.2.3

KNNR-W 3
0504-06

Impregnacja drewna metodą smarowania drewna preparatami solowymi - bale i
krawędziaki

m2

(0,14*4)*2,32*5+(0,14*4)*5,74*2+(0,14*4)*4,86*2+(0,08*2+0,10*2)*1,45*8+(0,08*
2+0,18*2)*5,45*7+31,80*2+(0,22*2+0,04*2)*5,74

m2 108,967

RAZEM 108,967
37

d.2.3
KNNR-W 3
0504-06

Malowanie 2x drewna lakierobejcę sadolin lub inną o tych samych parametrach w
kolorze mahoń

m2

(0,14*4)*2,32*5+(0,14*4)*5,74*2+(0,14*4)*4,86*2+(0,08*2+0,10*2)*1,45*8+(0,08*
2+0,18*2)*5,45*7+31,80*2+(0,22*2+0,04*2)*5,74

m2 108,967

RAZEM 108,967
38

d.2.3
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - izokliny ze styropapy

m

5,74 m 5,740
RAZEM 5,740

39
d.2.3

KNR-W 2-02
0501-02

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo według przekroju
A-A

m2

31,80+0,50*5,74 m2 34,670
RAZEM 34,670

40
d.2.3

KNNR 2
0507-04

Pokrycie dachów dachówką bitumiczną - gont papowy klejony na całej powierzchni
krycia

m2

31,80 +0,50*5,74 m2 34,670
RAZEM 34,670

41
d.2.3

KNR 0-15II
0528-04

Rynny dachowe z metalowe z blachy polwekanej w kolorzez brązowym półokrągłe
o śr. 15 cm

m

5,74 m 5,740
RAZEM 5,740

42
d.2.3

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe z  z blachy polwekanej w kolorzez brązowym o śr. 11,0cm m

2*2,50 m 5,000
RAZEM 5,000

43
d.2.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm,
pas podrynnowy, pas nadrynnowy wiatrownice,

m2

0,45*5,74+0,45*5,74+0,45*2*5,54 m2 10,152
RAZEM 10,152

44
d.2.3

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą oczyszczenie po-
wierzchni, odtłuszczenie i jednokrotne gruntowanie emulsją - cała tylna ściana

m2

6,73*2,70 m2 18,171
RAZEM 18,171

45
d.2.3

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 6cm  przyklejenie płyt styro-
pianowych do ścian w miejcy słupów i płatwi

m2

0,20*2,70*0,45*5,74 m2 1,395
RAZEM 1,395

46
d.2.3

KNR 0-23
2612-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przymocowanie płyt styropia-
nowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu

szt

1,395*4 szt 5,580
RAZEM 5,580

47
d.2.3

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach

m2

6,73*2,70 m2 18,171
RAZEM 18,171

48
d.2.3

KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralneg gr. 1,5 mm wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej

m2

6,73*2,70 m2 18,171
RAZEM 18,171

49
d.2.3

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  gr. 1,5 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie
poziome

m2

6,73*2,70 m2 18,171
RAZEM 18,171

50
d.2.3

KNR-W 2-02
1510-10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania, kolorystyka wg. projektu istniejącej elewacji

m2

6,73*2,70 m2 18,171
RAZEM 18,171

51
d.2.3

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. - odeskowanie od dołu miejsca po
rozbiórce okapu istniejącego

m2

1,10*5,74 m2 6,314
RAZEM 6,314

52
d.2.3

KNNR-W 3
0504-06

Impregnacja drewna metodą smarowania drewna preparatami solowymi - bale i
krawędziaki

m2

1,10*5,74*2 m2 12,628
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RAZEM 12,628
53

d.2.3
KNNR-W 3
0504-06

Malowanie 2x drewna lakierobejcę sadolin lub inną o tych samych parametrach w
kolorze mahoń

m2

1,10*5,74*2 m2 12,628
RAZEM 12,628

3 Utwardzenie placy i dojście
54
d.3

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

10*10+2,50*16,30 m2 140,750
RAZEM 140,750

55
d.3

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za
każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 2

m2

10*10+2,50*16,30 m2 140,750
RAZEM 140,750

56
d.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

10*10+2,50*16,30 m2 140,750
RAZEM 140,750

57
d.3

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 5,2

m2

10*10+2,50*16,30 m2 140,750
RAZEM 140,750

58
d.3

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziem samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IIIm3

140,75*0,71 m3 99,933
RAZEM 99,933

59
d.3

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi  samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

140,75*0,71 m3 99,933
RAZEM 99,933

60
d.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV,

m2

10*10+2,50*16,30 m2 140,750
RAZEM 140,750

61
d.3

KNR 2-31
0106-03

Warstwa odsączająca z pospółki zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po
zagęszczeniu,

m2

10*10+2,50*16,30 m2 140,750
RAZEM 140,750

62
d.3

KNR 2-31
0106-04

Warstwa odsączająca z posółki zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1
cm grubość po zagęszczeniu
Krotność = 29

m2

10*10+2,50*16,30 m2 140,750
RAZEM 140,750

63
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego twardego frakcji 0-63mm - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 15 cm z kruszywa łamanego twardego

m2

10*10+2,50*16,30 m2 140,750
RAZEM 140,750

64
d.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego twardego frakcji 0-31,5mm - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2

10*10+2,50*16,30 m2 140,750
RAZEM 140,750

65
d.3

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gruboś-
ci po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

10*10+2,50*16,30 m2 140,750
RAZEM 140,750

66
d.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka typu cegiełka szara

m2

10*10+2,50*16,30 m2 140,750
RAZEM 140,750

67
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża z oporem m3

(0,028)*(10*3+16,3*2+2,10+2,50) m3 1,882
RAZEM 1,882

68
d.3

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem

m

(10*3+16,3*2+2,10+2,50) m 67,200
RAZEM 67,200

4 Ogrodzenie
69
d.4

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym - analogia geodezyjne wytyczenie przebiegu ogrodzenia

km

0,0356 km 0,036
RAZEM 0,036
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Płock wiatka PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

70
d.4

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.
5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - słupki ogrodzenia

m3

0,3*0,30*0,60*20+2*0,40*0,40*0,80 m3 1,336
RAZEM 1,336

71
d.4

KNR 2-02
1807-03

Słupy fundamentowe betonowe 25x25 o wysokości do 1.8 m ogrodzenie (słupki
zakończyć min. 8,0cm niżej aniżeli teren utwardzony)

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

72
d.4

KNR 2-02
1807-03

Słupy fundamentowe betonowe 35x35 o wysokości do 1.8 m - furtka (słupki za-
kończyć min. 8,0cm niżej aniżeli teren utwardzony)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

73
d.4

KNR-W 2-02
1809-01

Ogrodzenie  sztachetowe na przęsłach i słupkach stalowych w rozstawie przęseł
co 2,50m - wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i impregnacją

m2

1,50*(36-1,50) m2 51,750
RAZEM 51,750

74
d.4

KNR 2-23
0404-04

Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - analogia furtka 1.5x21,50 zgodnie z doku-
mentacją projektową

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

75
d.4

Kalkulacja
własna

Zestaw zawiasowo-zamkowy dla furtek kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

76
d.4

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

1,336-(20*0,25*0,25*0,60+2*0,35*0,35*0,80) m3 0,390
RAZEM 0,390

77
d.4

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziem samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IIIm3

(20*0,25*0,25*0,60+2*0,35*0,35*0,80) m3 0,946
RAZEM 0,946

78
d.4

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi  samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

(20*0,25*0,25*0,60+2*0,35*0,35*0,80) m3 0,946
RAZEM 0,946

- 11 -

Norma STD Wersja 4.23 Licencja: 7288 dla Pracownia Projektowania Budownictwa i Nadzoru Budowlanego "INŻ-BUD"


