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A.  Projekt  zagospodarowania
Opis  techniczny 
Specyfika obiektu: budynek usług oświaty .
Wpis do rejestru konserwatorskiego: działka poza terenem zainteresowania konserwatorskiego.
Oddziaływanie na środowisko: inwestycja nie wywiera szkodliwego wpływu na środowisko.
Opis stanu istniejącego
4.1. Opis działki i jej zagospodarowania.
Omawiana działka  Nr 285/1 o powierzchni 12 674 m2 jest położona przy drodze utwardzonej Nr ewid. 283, prowadzącej do Wyszkowa Węgrowskiego.
Na działce istnieją: budynek szkoły ze szkolną salą sportową oraz murowany ustęp suchy przewidziany do rozbiórki i bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe z kanalizacją sanitarną, podziemna instalacja wodociągowa i kablowa elektryczna NN.
Teren jest płaski ze spadkiem w kierunku południowym. Spadek na terenie projektowanej rozbudowy wynosi 0,5m, tj. około 1,4%.
W północnej części działki istnieją terenowe urządzenia sportowe, utwardzone dojścia i dojazdy do budynku głównego. Teren jest ogrodzony, przy czym wzdłuż drogi dojazdowej jest wykonane ogrodzenie docelowe z prętów stalowych. Na terenie projektowanej rozbudowy drzewa nie występują.
4.2. Warunki gruntowo-wodne.
Na podstawie badań podłoża gruntowego w rejonie projektowanego budynku w październiku 2000 r. stwierdzono:
	pod warstwą piasków drobnych i pylastych w stanie luźnym grub. 0,80-0,90 m zalegają piaski 

      średnie z małą domieszką gliny w stanie średnio zagęszczonym.
	wody gruntowej nie nawiercono

na podstawie badań podłoża w czerwcu 1994 r. stwierdzono, że poziom wody gruntowej stabilizuje się na głębokości 9,0 m poniżej terenu.
Projektowane zagospodarowanie
Zgodnie z koncepcją programowo-przestrzenną i ustaleniami zawartymi w Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  L.dz. PD-CP-7331/1/2009 z dnia 14.01.2009 r. przebudowę szkoły przewiduje się na przedłużeniu korytarza istniejącego budynku w kierunku południowym. Z uwagi na spadek terenu w kierunku projektowanej rozbudowy parter projektowanej części budynku jest przedłużeniem kondygnacji podziemnej budynku istniejącego. Docelowo należy wykonać projektowane przejścia w przyległej ścianie szczytowej istniejącego budynku.
Wejścia do przedszkola i projektowanej części budynku szkolnego są przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich.
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Wejście do szkoły jest poprzedzone placem przedwejściowym, po zachodniej stronie projektowanego budynku przewidziano teren rekreacji dzieci młodszych, na wprost wejścia do przedszkola plac zabaw z zielenią izolacyjną dla dzieci przedszkolnych. 
Dojazd na teren szkoły istniejący – z ul Krótkiej.
Elementy urządzenia terenu:
nawierzchnia projektowanego dojazdu i chodnika z kostki betonowej POLBRUK grub. 8 cm 
      do wykonania wg odrębnego opracowania,
	nawierzchnia placu zabaw dzieci przedszkolnych i młodszych uczniów  o nawierzchni żwirowej. Urządzenia placów wg potrzeb użytkownika.

-      tereny zielone o nawierzchni trawiastej z nasadzeniami krzewami ozdobnymi.
Uzbrojenie terenu
Zasilanie w wodę  z instalacji istniejącej w budynku szkolnym,
Odprowadzenie ścieków do istniejącej na działce kanalizacji sanitarnej poprzez trzy projektowane studnie rewizyjne,
Zasilanie w energię elektryczną z istniejącego przyłącza,
Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe.
Wykonanie robót instalacyjnych wg odrębnych projektów branżowych.
Usuwanie nieczystości stałych
Nagromadzenie śmieci w ciągu doby wynosi:
{(972,49 + 2023) x 0,1}: 365 = 0,82 m3
Przewidziano osłonę śmietnikową na pięć pojemników PA1,1 o pojemności 5,5 m3 i wywożenie śmieci jeden raz w tygodniu (5,5 : 0,82 = 6,7 dnia).
8.   Bilans terenu
Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego	-       589,9 m2
Powierzchnia zabudowy budynku istniejącego		-     1239,7 m2
Powierzchnia zabudowy proj. osłony śmietnikowej	-         30,0 m2
Powierzchnia proj. pochylni i schodów			-         39,6 m2
Powierzchnia istniejących schodów			-       102,2 m2
Powierzchnia proj. chodników i placów utwardzonych	-         67,0 m2
Powierzchnia istn. chodników i placów utwardzonych	-       418,1 m2
	Powierzchnia zieleni (biologicznie czynna)		-  10 187,5 m2  - 80,38% (min. 40%)
	Powierzchnia działki					-  12 674,0 m2

5. Udział pow. zabudowy i utwardzonej w pow. działki 	-  19,62% (max. 60%)
Opracowała:
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B. Projekt architektoniczno-budowlany
I.  Opis techniczny
1.   Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy budynku dydaktycznego szkoły w Grębkowie.
W oparciu o projekt koncepcyjny rozbudowy z maja 1999 r. autorstwa arch. T. Jakubowskiego i arch.
J. Wrońskiego w projektowanym budynku mieścić się będzie przedszkole jednooddziałowe, blok dydaktyczny i blok żywieniowy.
2.   Materiały wyjściowe
 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2.2. Inwentaryzacja budowlana istniejącego budynku na potrzeby projektowanej rozbudowy.
2.3. Dokumentacja geotechniczna badań podłoża gruntowego
2.4.  Normy i przepisy budowlane
Opis stanu istniejącego
Istniejący, główny budynek szkoły o rzucie poziomym w kształcie prostokąta jest piętrowy, podpiwniczony, z dachem wysokim, poddaszem nieużytkowym. Istnieje także sala sportowa z zapleczem połączona łącznikiem z budynkiem głównym.
Obecnie budynek jest wyposażony w instalacje wod.-kan., centralnego ogrzewania (kotłownia olejowa), elektryczne i telefoniczną.
4. Opis projektowanej rozbudowy
Projektowany budynek mieszczący przedszkole, blok dydaktyczny i blok żywieniowy będzie dwukondygnacyny i tylko na przestrzeni dźwigu osobowego wraz z jego komunikacją z budynkiem głównym osiąga wysokość trzech kondygnacji. 
Z uwagi na spadek terenu przewidziano poziom parteru budynku projektowanego 30 cm poniżej poziomu posadzki piwnic budynku głównego, a na różnicy poziomów pochylnię o spadku 6%, natomiast poziom posadzki projektowanego piętra na poziomie istniejącego parteru.
Przedszkole i blok żywieniowy zaprojektowano na parterze budynku, na piętrze mieścić się będzie blok dydaktyczny.
Ilość użytkowników:
przedszkole 		- 20 dzieci
4 klasy x 24 		- 96 uczniów
------------------------------------------------------
             razem 		- 116 osób
-    blok żywieniowy	- 100 osób
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6. Zestawienie powierzchni pomieszczeń
Parter
       1. Sala przedszkola				-     56,40 m2
       2. Sanitariat					-     12,20 m2
       3. Schowek porządkowy				-       2,30 m2
       4. Magazyn leżaków				-       4,50 m2
       5. Hall z szatnią					-     29,70 m2
       6. Wiatrołap					-       4,50 m2
       7. Po kój administracyjny			-     13,50 m2
       8. WC z umywalką				-       2,90 m2
       9. Magazyn bielizny brudnej			-       2,20 m2
     10. Magazyn bielizny czystej			-       4,60 m2
     11. Pomieszczenie przepierek			-       4,50 m2
     12. WC terenowy					-       3,60 m2
		   -----------------------------------------------------
	Powierzchnia przedszkola 			-   140,90 m2	
       
     13. Korytarz					-     10,10 m2
     14. Zmywalnia					-     17,40 m2
     15. Jadalnia					-     53,50 m2
     16. Korytarz					-     10,80 m2
     17. WC z umywalką				-       2,90 m2
     18. Magazyn zasobów				-       5,10 m2
     19. Wentylatornia					-     13,40 m2
     20. Kuchnia					-     35,60 m2
     21. Kredens					-     11,00 m2
     22. Korytarz					-       9,30 m2
     23. Pomieszczenie chłodnicze			-     13,00 m2
     24. Wyparzalnia jaj				-       5,10 m2
     25. Schowek porządkowy				-       2,00 m2
     26. Magazyn produktów suchych			-       9,60 m2
     27. Obieralnia					-     12,40 m2
     28. Korytarz					-       5,20 m2
     29. Magazyn kiszonek				-       2,20 m2
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       30. Magazyn warzyw i ziemniaków		-     10,40 m2
       31. Wiatrołap					-       1,60 m2
       32. Magazyn odpadów				-       1,30 m2
       33. Pomieszczenie socjalne			-     14,10 m2
       34. Sanitariat					-       4,40 m2
		   -----------------------------------------------------
         Powierzchnia bloku żywieniowego  		-   250,40 m2	

       35. Schowek porządkowy			-       3,00 m2
       36. Komunikacja					-     38,60 m2
       37. Wiatrołap					-       7,10 m2
       38. Szatnia uczniów				-     13,30 m2
       39. Szatnia uczniów				-     10,20 m2
       40. Szyb dźwigowy				-         -
       41. Wiatrołap					-       5,50 m2
		   -----------------------------------------------------
         Powierzchnia pozostała	  		-     77,70 m2	
         Łączna powierzchnia parteru		-   469,00 m2
       
          I piętro – blok dydaktyczny
       1. Pracownia nauczania początkowego		-     56,40 m2
       2. Pracownia nauczania początkowego		-     56,40 m2
       3. Gabinet					-     15,80 m2
       4. Pracownia nauczania początkowego		-     50,80 m2
       5. Kancelaria					-     16,10 m2
       6. Pokój nauczycielski				-     19,40 m2
       7. Rekreacja 					-   107,30 m2
       8. Sala zajęć oddziału przedszkolnego		-     53,50 m2
       9. WC dziewcząt					-     12,00 m2
     10. WC chłopców					-     12,00 m2
     11. WC nauczycieli				-       5,50 m2
     12. Umywalnia dziewcząt				-       3,50 m2
     13. Umywalnia chłopców 			-       3,50 m2
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    14. Komunikacja					-     36,30 m2
    15. Klatka schodowa (50%) 			-       6,70 m2
    16. Gabinet						-     14,60 m2
    17. Gabinet						-     12,80 m2
    18. Pomieszczenie techniczne dźwigu		-       9,40 m2
    19. Szyb dźwigowy				-          -
		  -----------------------------------------------------
				Razem			-   492,00 m2

          II piętro 
       1. Komunikacja					-       9,50 m2
       2. Pomieszczenie techniczne			-       1,90 m2
       3. Szyb dźwigowy				-          -
		  -----------------------------------------------------
				Razem			-     11,40 m2
  
  7.   Powierzchnia użytkowa ogółem  		-    972,40 m2
  8.   Powierzchnia całkowita			-  1194,50 m2
  9.   Kubatura				            -  4927 m3
10.   Dane konstrukcyjno - materiałowe
ławy i płyty fundamentowe wylewane z betonu B-15 zbrojone stalą gładką A-0,
ściany fundamentowe 
	zewnętrzne do głębokości –1,0 m grubości  45 cm warstwowe, murowane z bloczków betonowych  b-2 i b-4 z betonu klasy B-20 (25 + 12 cm) na zaprawie cementowej marki 5 MPa połączone kotewkami Ø 6 mm ze stali nierdzewnej i ocieplone styropolem grub. 8,0 cm,

poniżej –1,0 m wylewane ze żwirobetonu B15,
wewnętrzne grub. 25 i 38 cm murowane z bloczków jw.,
	ściany zewnętrzne części nadziemnej budynku warstwowe grubości 45 cm; od wewnątrz murowane z cegły POROTHERM  klasy 15 MPa grub. 25 cm na zaprawie cem.-wap. 5 MPa, wkładka ze styropolu grub. 8 cm (płyty 2 x 4 cm układane mijankowo), od zewnątrz bloczki gazobetonu odmiany M500 grub. 12 cm na zaprawie cem.-wap. 3Mpa. Łączenie warstw murowanych kotewkami Ø 6 mm ze stali nierdzewnej o rozstawie 50 cm w poziomie i pionie.

ściany wewnętrzne grub. 25 i 38 cm i kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 na zaprawie cem.-wap. na parterze marki 5 MPa, wyżej – marki 3 MPa.
							   28

	ściany poddasza i wiatrołapów grub. 24 cm murowane z bloczków gazobetonu odmiany M500 na zaprawie cem.-wap. marki 3MPa,

ściany działowe w pomieszczeniach suchych grub.12 cm murowane z gazobetonu M600 na zaprawie cem.-wap. marki 3 MPa, w pomieszczeniach mokrych grub. 12 i 6,5 cm (na rys. oznaczono 6 cm) – z cegły dziurawki klasy 7,5MPa na zaprawie jw.
stropy parteru i piętra żelbetowe wys. 24 cm prefabrykowane z płyt kanałowych typu “S” wg systemu “Zmodernizowana cegła żerańska”. Przy kominach wylewki i uzupełnienia stropu żelbetowe wg projektu konstrukcyjnego,
biegi klatki schodowej żelbetowe prefabrykowane z elementów systemu “Zmodernizowana cegła żerańska” i żelbetowe wylewane z betonu B-20, zbrojone stalą A-III i RB500 wg rys. konstrukcyjnego,
nadproża żelbetowe prefabrykowane typu “L”,
wieńce żelbetowe wylewane z betonu B-20, zbrojone stalą A-III i A-O,
konstrukcja dachu drewniana płatwiowo-krokwiowa. Słupki więźby dachu ustawiać na podwalinie drewnianej długości 2,0 m prostopadle do płyt stropowych. Murłaty ułożyć na paskach papy i zakotwić w wieńcach obwodowych. Drewno zabezpieczyć przed owadami, grzybem i ogniem poprzez 15-to minutowe zanurzenie w 15% wodnym roztworze preparatu FUNGITOX NP.
	daszek nad wejściem do przedszkola o konstrukcji drewnianej opartej na słupkach stalowych 

      Ø 80 mm.
11. Izolacje
       Przeciwwilgociowa     
pozioma - pod ścianami zewnętrznymi - 2 x papa na lepiku asfaltowym,  
posadzki pomieszczeń suchych –  folia budowlana,
posadzki pomieszczeń mokrych - 2 x folia budowlana  polietylenowa z wywinięciem 
      na wys. 30 cm pod warstwę wykończeniową ściany,
	pionowa ścian fundamentowych i słupów do wysokości izolacji  - 2 x Abizol R + P w postaci

	półpłynnej.
      Termiczna
ścian zewnętrznych, nadproży i wieńców i ścian fundamentowych  na głębokość – 1,0 m – wkładka ze styropolu grub. 8 cm,
najwyższego stropu z płyt półtwardych wełny mineralnej układanych mijankowo o łącznej 
      grub. 20 cm, 
	posadzki na gruncie – styropian grub.10 cm.
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Akustyczna
stropów nad parterem ze styropianu elastycznego M 30 gr. 3 cm o właściwościach akustycznych.
  12. Roboty wykończeniowe
 Wewnętrzne
        Tynki
-      na parterze i piętrze cementowo-wapienne kat. II, poza okładziną zacierane gładzią gipsową, 
      Okładziny 
	w pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniach mokrych kuchni ściany do wysokości 

       drzwi (2,05 m) wyłożyć glazurą na klej,
	w pomieszczeniach (poza wyżej wymienionymi) , gdzie występują umywalki lub 

zlewozmywak wykonać “fartuchy” z glazury do wysokości 1,6 m.
      Posadzki
w przedsionkach, pomieszczeniach sanitarnych, pomieszczeniach mokrych kuchni i na klatce  schodowej płytki gresowe antypoślizgowe, cokoliki wysokości 10 cm z płytek gresowych, 
	w pozostałych pomieszczeniach wykładzina PCV dwuwarstwowa lub elastyczna wielowarstwowa RECORD 43 grub. 2,5 mm, w kolorze jasno beżowym z pasami ciemnobrązowymi, jak w istniejącej części budynku,

w przedsionkach wejściowych wycieraczki z sizalu na całej przestrzeni w zagłębieniu 2 cm.
      Stolarka 
	drzwi wejściowe do budynku przeznaczone dla dzieci – aluminiowe, półpełne, dwuskrzydłowe, z przegrodą termiczną szklone podwójnie szybą zespoloną ze szkła bezpiecznego. Szerokość większego skrzydła wynosi 1040 mm.

drzwi zewnętrzne do WC terenowego i gospodarcze  bloku żywieniowego – drewniane płytowo-klepkowe, pełne,
okna drewniane jednoramowe, dwuszybowe-jednokomorowe z wypełnieniem argonem o współczynniku  K= 1,1 W/m2K, z okuciami obwiedniowymi “Winkhaus”, szklone szkłem okiennym ciągnionym,
drzwi wewnętrzne drewniane płytowo-płycinowe “Mansonite” z ościeżnicami drewnianymi,
osłony grzejników drewniane ażurowe – we wszystkich pomieszczeniach dostępnych dla dzieci i uczniów.
      Parapety – lastrykowe grub. 4,5 cm lub z konglomeratu grub. 4 cm wg wykazu
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      Malowanie
sufity malowane farbą akrylową białą,
ściany, poza okładziną z glazury, malowane farbą akrylową zmywalną w jasnych kolorach. 
12.2. Zewnętrzne
cokół budynku i ścianki boczne pochylni dla niepełnosprawnych – okładzina z płytek klinkierowych mrozoodpornych w kolorze cokołu budynku istniejącego (jasno beżowy),
	ściany budynku – tynk cementowo-wapienny kat. III i malowanie farbą emulsyjną elewacyjną w kolorze beżowym,
	kominy (ponad dachem) –  cegła klinkierowa w kolorze cegły palonej z fugą wklęsłą
czapy kominowe – betonowe - układać na 1 warstwie papy,
pokrycie dachu – blachą trapezową powlekaną T-18 grub. 0,75 mm na łatach drewnianych,
      -    zapory śniegowe stalowe w kolorze pokrycia dachu lub ocynkowane,
-    obróbki blacharskie i podokienniki z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej, gładkiej,
gr. 0,64 mm w kolorze pokrycia dachu,
	rury spustowe Ć15, rynny Ć18 z blachy stalowej powlekanej w kolorze  dachu,

pochylnia dla niepełnosprawnych z kostki betonowej POLBRUK wg rysunku, 
-    schody zewnętrzne – płytki gresowe mrozoodporne i antypoślizgowe.
13.	Instalacje 
13.1. Instalacje sanitarne
 W budynku przewidziano wykonanie następujących instalacji sanitarnych:
	Instalacja wody zimnej – włączenie do instalacji w istniejącym budynku,

Instalacja p.poż - 
Instalacja wody ciepłej – z kotła c.o. i c.w.u. własnej kotłowni.
Kanalizacja sanitarna – piony kanalizacyjne z rur PCV, odprowadzenie – 3 przykanaliki do istniejącej kanalizacji sanitarnej,
Instalacja centralnego ogrzewania – zaopatrzenie w ciepło z własnej kotłowni, rozprowadzenie poziomów zasilających korytarzem piwnic do projektowanego łącznika, i dalej, wzdłuż ścian zewnętrznych projektowanego budynku,
   5.  Wentylacja
 Wentylacja grawitacyjna – we wszystkich pomieszczeniach wywiew przewodami
 wentylacyjnymi murowanymi. W WC bez okien wentylacja grawitacyjna - wspomagana 
 wentylatorkiem elektrycznym.
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13.4. Instalacje elektryczne
oświetleniowa,
zasilanie wewnętrzną linią zasilającą – przyłącze zewnętrzne kablowe znajduje się w budynku istniejącym,
instalacja siłowa, sterująca, dla urządzeń kuchennych przewidzianych w projekcie technologicznym,
instalacja ochronna od porażeń prądem elektrycznym – szybkie samoczynne wyłączanie,
instalacja odgromowa – uziom otokowy fundamentowy,
telefoniczna,
antenowa,
sygnalizacyjna przyzywowa i pauzowa.

14. Ochrona przeciwpożarowa
14.1. Kwalifikacja pożarowa
Obiekt, ze względu na swą podstawową funkcję, zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Parter budynku, przeznaczony na działalność przedszkola, zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Przy założeniu przebywania w lokalu tylko jednej grupy dzieci oraz wykonaniu dodatkowego wyjścia z lokalu na przestrzeń otwartą, również i tę część można zaliczyć do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.
14.2. Klasa odporności pożarowej “D”
14.3. Klasa odporności ogniowej elementów budowlanych:
	główna konstrukcja nośna  – R 30,

konstrukcja dachu – (-),
stropy – REI 30,
ściany zewnętrzne osłonowe – EI 30, konstrukcyjne R 30,
ściany wewnętrzne – (-),
konstrukcja dachu, przekrycie dachu – (-),
biegi, spoczniki schodów do ewakuacji - R 30,
klapa wyjściowa z klatki schodowej na dach – EI 15,
14.4. Warunki ewakuacji 
         Warunki ewakuacji są spełnione poprzez poziome i pionowe drogi komunikacji. Szerokość 
          poziomych dróg ewakuacyjnych – min. 1,4 m. Wymiary klatki schodowej: szerokość biegi min. 
         1,2 m, spocznika 1,5 m. Długość dojścia ewakuacyjnego przy obu kierunkach dojść nie 
         przekracza 60 m. Drzwi ewakuacyjne z pomieszczeń 0,9 m, drzwi wyjściowe z budynku 
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         szerokości min. 1,2 m, dwuskrzydłowe, za podziałem asymetrycznym – szerokość 
         skrzydła 0,9 m.
14.5. Wymagania dla instalacji użytkowych 
         Obiekt wyposażony w następujące instalacje użytkowe mające wpływ na bezpieczeństwo 
         pożarowe:
	przeciwpożarowy wyłącznik prądu (istniejący)

hydranty wewnętrzne Ø 25 – 1 l/s z wężem półsztywnym o zasięgu 30 m na każdej kondygnacji
instalacja piorunochronna,
wszystkie przewody wentylacyjne wykonane z materiałów niepalnych.
14.6. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
         Do zewnętrznego gaszenia pożaru przewidziano wodę z sieci hydrantowej o wydajności co
         najmniej  20 l/s  z dwóch hydrantów  Ø 80 zlokalizowanych w odległości do 75 m od obiektu.
14.7. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy
        Obiekt wymaga wyposażenia w gaśnice proszkowe do gaszenia grup pożarów “ABC” oraz 
        w pomieszczeniu kuchni gaśnicę do gaszenia grupy pożarów “F”. 
        Ilość środka gaśniczego - 2kg na każde 100 m2 chronionej powierzchni.

15. Charakterystyka ekologiczna budynku
15.1. Zapotrzebowanie wody	- 5,32 m3/dobę
15.2. Ilość ścieków		- 5,32m3/dobę
15.3. Ilość odpadów stałych	- 300 m3/rok








