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OPIS  TECHNICZNY  

1. DANE   OGÓLNE  O  PROJEKTOWANYM   OBIEKCIE                                          

Budynek  stacji  uzdatniania  wody   składa  się  z   części  istniejącej   oraz  części  

dobudowanej.  Obie  części  są parterowe,  bez  podpiwniczenia. 
 
� Powierzchnia zabudowy  istn.     56,2m2  

� Powierzchnia uŜytkowa       40,8m2 
� Kubatura         20m3 
� Wysokość budynku    / max/                                  3,82m 
� Kąt nachylenia dachu      3.3 0                                                    

 

� Powierzchnia zabudowy  po  rozbud. /z wiatą/  158,9m2  

� Powierzchnia uŜytkowa       107,7m2 
� Kubatura         397,3m3 
� Wysokość budynku    / max/                                  3,82m 
� Kąt nachylenia dachu      3,3 0                                                    
 
 
 

2.0  KONSTRUKCJA BUDYNKU    

2.1 Opis  stanu  istniejącego 

Budynek  istniejący  zrealizowany  został  w  technologii  tradycyjnej. 

Dach  -  w  konstrukcji  Ŝelbetowej  z  pokryciem  z  papy                                                     

Stropy  -  Ŝelbetowe                                                  

Ściany    -  murowane  z  gazobetonu ,  otynkowane                                                                                   

Ściany  wewnętrzne  nośne  i  działowe  -  murowane , otynkowane                                                                                                                 

Fundamenty  -  betonowe,  monolityczne 

2.2 Opis  stanu  projektowanego  

W  ramach  projektowanej  rozbudowy  projektuje  się  dodatkowe  pomieszczenie  na  

urządzenia  technologiczne.  Rozbudowę  projektuje  się  w  technologii  tradycyjnej.                                                 

Dach -  w  konstrukcji  stalowej   z  pokryciem   płytami  warstwowymi z  rdzeniem  

poliuretanowym.                                                                                                

Ściany   -  murowane  z  gazobetonu   na  zaprawie  cem-  wap.  kl. M5,  wzmocnione  

trzpieniami   Ŝelbetowymi.                                                                                                      

Wieńce  -  Ŝelbetowe,  wylewane  z  betonu  B20,  zbrojone  stalą  A-III.                                    

NadproŜa  -  prefabrykowane  typu  L-19,                                                                                          

Mury  fundamentowe -  murowane  z  bloczków   betonowych  na  zaprawie  cementowej  

kl.  M 5.                                                                                                                                  

Fundamenty   -  Ŝelbetowe, -  wylewane  z  betonu  B15,  zbrojone  stalą  A-III       

 



 

 

Fundament  pod  zbiornik  zewn.  -  płytowy,  Ŝelbetowy  wylewany  z  betonu  B20 

zbrojony  stalą  A-III 

 

 3.    WYKOŃCZENIE  WEWNĘTRZNE  I  ZEWNĘTRZNE                              

3.1  Izolacje przeciwwilgociowe                                    

-  boczne  powierzchnie  fundamentowe   smarowane  Dysprobitem                               

-  w warstwach posadzki na gruncie 2x folia izolacyjna  zgrzewana na zakład                                                     

-  dach kryty  płytami warstwowymi   na  płatwiach  stalowych.                                                                                  

3.2  Posadzki, ściany  i  sufity                                                                                                                              
-  posadzki -  gres ,   ściany murowane  z  gazobetonu. 

 
 3.3  Wykończenie zewnętrzne  
-  obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy  powlekanej.  
-   
 3.4   Stolarka  drzwiowa  i  okienna 
-  stolarka    z   PCV, 

 
 

 
4.  INSTALACJE  WEWNĘTRZNE 
-  instalacja  technologiczna 
-  instalacja    went. grawitacyjnej 
-  inst.  elektryczna  z  przeciwpoŜarowym  wyłącznikiem  prądu 
 

 
 
5.  INSTALACJE  ZEWNĘTRZNE 
-  wody  opadowe ,   odprowadzone będą  na  własny  teren   biologicznie  czynny 
-  woda-  z instalacji  Inwestora 
 
6.  ZAKRES  PRAC  BUDOWLANYCH  w istn.  bud. 
-  malowanie  istn.  elewacji  /struktura / 
-  wymiana  stolarki  okiennej   i  drzwiowej 
-  malowanie  ścian  od  wewnątrz  farbami  zmywalnymi 
-  posadzka  gresowa  w pom. hydroforni 
-  rozbiórka  istniejącego  zbiornika   stalowego  wody 
-  wykonanie  opaski  z  kostki. 
 7.  ZAKRES  PRAC  BUDOWLANYCH  na  terenie 
- Zasypka  wykopu  po  zbiorniku wody   i  pozostałych  zbiornikach   budowanych   

        na   placu,  plantowanie  terenu,  zasiew   trawy 
-   wykonanie  opaski  przy  zbiorniku  wody  
-  Fundament  pod  zbiornik  wody  V= 150m3  wraz  z  komorą  przyłączeniową 
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