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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczny adaptacji

rozbudowy istniejacych obiektów fermy trzody chlewnej w Zakrzowie gm. Polska

Cerekiew na obiekty wchodzace w sklad Osrodka Przygotowan Olimpijskich w

Jezdziectwie .

Osrodek Przygotowan Olimpijskich w Jezdziectwie po realizacji wszystkich

obiektów bedzie pelnil nastepujace uslugi :

1. organizacja miedzynarodowych zawodów rangi CDI,CDI-W lub CSIO

2. organizacja zawodów rangi krajowej i regionalnej w ujezdzeniu i skokach

przez przeszkody

3. organizacja imprez jezdzieckich o charakterze towarzyskim i rozrywkowym

4. organizacja konferencji i seminariów ( sala restauracyjna i konferencyjna przy

hali wielofunkcyjnej)

5. organizacja obozów szkoleniowych i sportowych jezdzieckich oraz w innych

konkurencjach,( zaplecze sportowe) - obiekty ujezdzalni, rozprezalni oraz tereny

sportowe zewnetrzne .

6. organizacja imprez plenerowych, festynów, pokazów itp.

7. organizacja imprez jezdzieckich, sportowych o charakterze masowym,

rekreacyjnym

8. organizacja targów i wystawogrodniczych, rolniczych itp.

2. Podstawa opracowania

2.1. Program funkcjonalny okreslony w szczególowych warunkach zamówienia

zawartych w zapytaniu przetargowym

2.2. Ustalenia dokonane z inwestorem i uzytkownikiem w trakcie projektowania

2.3. Aktualny plan sytuacyjno- wysokosciowy terenu dostarczony

przez inwestora

2.4. Badania geotechniczne gruntu

2.5. Inwentaryzacja uzupelniajaca stanu technicznego istniejacych budynków



2.6. Prawomocna Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

nr GP-7331/9/2002/2003 z dn. 2003-02-25 wydana przez Wójta Gminy Polska

Cerekiew

3. Stan istniejacy

Stan istniejacy - stanowia obiekty farmy hodowlanej trzody chlewnej. skladajace

sie z hal wykonanych w stalowej ramowej konstrukcji o rozpietosci 24 m z

uwzglednieniem 3 metrowego przesla. Dwuspadowe polacie dachów pokryte sa

plytami eternitowymi mocowanymi do drewnianych lat.

Cokoly i sciany boczne wykonane sa z prefabrykowanych zelbetowych elementów i
plyt typu "kolbet".

Sciany szczytowe murowane z cegly, okna stalowe typowe przemyslowe,

Konstrukcja stalowa wiekszosci obiektów wykazuje dobry stan techniczny - nadaje

sie do adaptacji do zamierzonych funkcji stajni i ujezdzalni.

Obiekty mniejsze -budynki gospodarcze wykonane w konstrukcji tradycyjnej z

zastosowaniem zadaszenia wiezba drewniana wykazuja znaczne zuzycie

techniczne i wymagaja zwiekszonego zakresu adaptacji lub przeznaczone zostaly

do likwidacji .

Na terenie istniejacej farmy znajduja sie zelbetowe zasieki (przegrody)silosów na

pasze oraz zaglebione w stosunku do poziomu istniejacego terenu zbiorniki na

"gnojowice" usytuowane w poludniowo-zachodniej czesci farmy hodowlanej.

Na terenie istniejacej farmy znajduje sie uklad dróg betonowych w czesci o duzym

stopniu zuzycia technicznego. Drogi te w zalozeniu rozwiazania komunikacyjnych

Osrodka traktuje sie jako podbudowe nowych nawierzchni betonowych.

4. Opis rozwiazan funkcjonalnych

Projekt zaklada adaptacje czesci budynku gospodarczego obecnej farmy oraz

jego rozbudowe na potrzeby hotelu dla zawodników z recepcja, restauracja

oraz zapleczem hotelowym - basenem i odnowa biologiczna.

Na parterze budynku znajdowac sie bedzie hall z recepcja i informacja Osrodka,

restauracja z zapleczem ,sanitariaty .W glebi hallu usytuowano klatke schodowa

oraz dzwig windowy ( dla niepelnosprawnych ) .



W czesci rozbudowanej umieszczono odnowe biologiczna oraz basen, nad którym

zaprojektowano - pomieszczenia: lekarza ,aerobiku, krioterapii, oraz

pomieszczenia kosmetyki i fryzjera.

Przewiduje sie dostepnosc basenu z hotelu a takze bezposrednio z zewnatrz

Adaptuje sie istniejaca obore na hale treningowa hipoterapii polaczona

przewiazkami z adaptowanymi na stajnie pozostalymi oborami.

5. Dostepnosc dla osób niepelnosprawnych

Zapewnienie warunków niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby

niepelnosprawne uzyskano we wszystkich obiektach oraz w zagospodarowaniu

terenu otaczajacego przez zastosowanie jednolitych poziomych ciagów ukladu

komunikacji pieszej. w wypadkach koniecznych róznicowan poziomów (zwlaszcza

terenowych )stosuje sie przepisowe pochylnie.

W budynku hotelu zastosowano dzwig windowy .

Wszystkie obiekty uzytkowane publicznie posiadaja wezly sanitarne dla

niepelnosprawnych .

6. Opis rozwiazan budowlanych

6.1. Adaptacja istniejacej obory na hale treningowa

Adaptuje sie istniejaca obore na hale treningowa hipoterapii poprzez:

- pozostawienie istniejacych fundamentów, konstrukcji stalowej ramowej, scian

zewnetrznych - z plyt kolbet

- zmiane: pokrycia, slusarki okiennej na stolarke J bram, posadzek

- wyburzenie sciany wewnetrznej dzialowej

- wytworzenie w hali trybuny wewnetrznej podniesionej o 62 cm w stosunku do

zakladanego poziomu posadzki piaskowo-trocinowej dla koni

- wyburzenie czesci budynku od strony zachodniej i dobudowe zaplecza

hotelowego

Opis budowlany dotyczacy dobudowy zaplecza hotelowego umieszczono w czesci

dotyczacej "adaptacji i rozbudowy istniejacego budynku na pomieszczenia

hotelowe dla zawodników wraz z czescia gastronomicznai zapleczem socjalnym.



,Dach

Projekt zaklada demontaz istniejacego pokrycia i zalozenie nowego z

wykorzystaniem konstrukcji stalowej ramowej .

Nowe pokrycie projektuje sie z blach lukowych trapezowych Florprofile LT 40

Zeman HDF ,( Haironville, Gasell ) jednowarstwowe na platwiach stalowych,

wypelnienie miedzy platwiami welna mineralna ( np.Rockwool, Gulfiber) ,

szalowanie od strony wewnetrznej deskami licowymi . Zaklada sie oblozenie

deskami licowymi istniejacej konstrukcji stalowej.

Sciany

Projektuje sie uzupelnienie istniejacych scian hali treningowej scian kolbet

pustakami ceramicznymi porotherm 18,8 cm a w scianie szczytowej cegla kratówka

Stolarka okienna i drzwiowa:

- stolarka okienna drewniana - drewno klejone ( Stolbud , Wolomin ,Drewexim )

- bramy zewnetrzne - drewniane

- drzwi wewnetrzne - drewniane ( Stolbud , Wolomin ,Drewexim)

Posadzki:

- trocinowo- piaskowa wg specjalistycznej receptury

- betonowa zatarta - na trybunie i w pomieszczeniu instruktora hipoterapii

Wykonczenie scian wewnetrznych:

Tynki wewnetrzne - tynki cementowo-wapienne

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna wyciagowa - wg projektu wentylacji mechanicznej

6.2.Adaptacja i rozbudowa istniejacego budynku na

pomieszczenia hotelowe dla zawodników wraz z czescia

gastronomiczna i zapleczem socjalnym

Konstrukcja :

fundamenty - lawy zelbetowe, mury fundamentowe - betonowe

sciaay - murowane z pustaków ceramicznych "porotherm "

stropy, klatki schodowe - n1onolityczne



dachy - w czesci hotelowej - lukowe" Florprofile " system Legato leman HDF

(Haronville , Gasell ) z wypelnieniem welna mineralna, nad odnowa biologiczna 

stropodach stanowiacy zielony dach np.AWA

w czesci stanowiacej przedluzenie hali ujezdzalni treningowej - hipoterapii

wykorzystuje sie istniejaca konstrukcje ram stalowych przez ich podniesienie i

pokrycie podobnie jak w stajniach i ujezdzalni treningowej - hipoterapii - blacha

lukowa florpofile na platwiach stalowych z podbiciem deskami licowymi (aerobik)

lub niepelnym deskowaniem ( pozostale pomieszczenia)

Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa

W projektowanym budynku zastosowano:

- slusarke aluminiowa np. Reynaers , Alsal, Kawneer)

- stolarka okienna drewniana - drewno klejone ( Stolbud, Drewexim, Wolomin)

- szklenie - zespolone o wspólczynniku: - 1,1

Drzwi klatek schodowych i korytarzowe ( na pietrze)o odpornosci ogniowej % h

stalowe, przeszklone

Drzwi wewnetrzne -drewniane, pelne

Posadzki:

- kamien naturalny (granit - w hallu, restauracji, oraz jako okladzina w glównej

klatce schodowej,

- plytki ceramiczne - we wszystkich wezlach sanitarnych (np.Opoczno , Dado

Ceramika) , basenie i pomieszczeniach zaplecza basenu ( np. Agrob Buchtal ),

mokrych pomieszczeniach odnowy biologicznej

- PCV • korytarze pietra, pomieszczenia odnowy na pietrze

- wykladzina dywanowa np. typu" Komfort" Cortina SB/FS - pomieszczenia

hotelowe

- wykladzina sportowa - silownia l pomieszczenie aerobiku (npVega)

Sufity podwieszone:

sufit typu np."Armstrong" ( Eckophon, Rockfon) -we wszystkich pomieszczeniach

oprócz pomieszczenia aerobiku

w pomieszczeniach sanitarnych sufit wodoodporny {wys. 2,50 m od poz. posadzki)

Wykonczenie scian wewnetrznych:

Tynki wewnetrzne - gipsowe - na mokro

Pomieszczenia sanitarne: plytki ceramiczne do wys. sufitu podwieszonego



( 2,50 m od poz. posadzki)

Wydzielenie kabin wc sciankami i drzwiami typowymi np. typu "EItete", (Trespa,

Max Exterior)

Kuchnia oraz pomieszczenia pomocnicze:

Kuchnia oraz wszystkie pomieszczenia pomocnicze kuchni, prócz pom. kierownika

i barku - plytki ceramiczne do wys. 205cm od poz. posadzki np.Opoczno , Dado

Ceramika)

Pomieszczenia gospodarcze, magazyn poscieli - plytki ceramiczne do wys. 205

Wentylacja grawitacyjna

ksztaltki ceramiczne wentylacyjne, wentylacja grawitacyjna wzmocniona

wg proj. wentylacji mechanicznej.

Izolacja pozioma - 2x papa na lepiku

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej- farba chlorokauczukowa

przeciwrdzewna 70% np. Cynkofan

Tynki na styropianie - np.Ceresit, Bolix, Terranova

Zestawienie nazw i powierzchni pomieszczen wraz z wykazem rodzajów

posadzki na rysunkach rzutów

7.DANE LICZBOWE

- Adaptacja istniejacej obory na hale treningowa

- powierzchnia zabudowy
- powierzchnia uzytkowa
- powierzchnia brutto
- kubatura

1 245,9 m2

1 136,8 m2
1 245,9 m2

7308,3 m3

- Adaptacja i rozbudowa istniejacego budynku na pomieszczenia hotelowe
dla zawodników wraz z czescia gastronomiczna i zapleczem socjalnym

- powierzchnia zabudowy
- powierzchnia uzytkowa
- powierzchnia brutto
- kubatura

1263,4 m2

1 880,1 m2

2316,5 m2

8374,3 m3


