
A. ARCHITEKTURA 

I. Część opisowa – opis techniczny. 

 

II. Część rysunkowa: 

1. Rzut fundamentów skala 1 : 100 
2. Rzut przyziemia skala 1 : 100 
3. Rzut więźby dachowej skala 1 : 100 
4. Rzut połaci dachowej skala 1 : 100 
5. Przekrój A – A   skala 1:100 
6. Przekrój B – B  skala 1 : 100 
7. Cztery elewacje skala 1 : 100 
 
 
DANE OGÓLNE:  
 
Powierzchnia użytkowa: ……….. -   85,00 m2 

 
 
Powierzchnia zabudowy: ………. -  90,0 m2 
Kubatura: ………………………… -  380,00 m3 

Wysokość altany ….…………….. -      5,55 m 
Wymiary zewnętrzne ….-  9,00 x 10,00m 
 
Kąt nachylenia połaci dachu – 28 stopni



OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI 
ARCHITEKTONICZNEJ 
 
 Altana dla celów rehabilitacji społecznej, wolnostojąca, nie podpiwniczony, 

parterowy parterowa.  
 Altana jest kryta dachem czterospadowym o kącie nachylenia 28o  
 Program funkcjonalny altany jest przystosowany do zajęć dla 

pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej. 
 

1.PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: 
 

- powierzchnia zabudowy          –    90,00 m2 

- powierzchnia użytkowa           –    85,00 m2   

- kubatura                                  –    380,00 m3  
- Wysokość budynku                 –       5,55 m 

 
2.WARUNKI LOKALIZACYJNE: 
 
Przewiduje się lokalizację altany na działce z zapewnionym dojazdem na 
terenie istniejącego Domu Pomocy społecznej w Rudzie Różanieckiej. 
Budynek na rzucie prostokąta o wymiarach 9x10m. 
Lokalizacja budynku w odległości mniejszej od granicy działki możliwa jest 
jedynie na warunkach określonych w rozporządzeniu MI z dnia 12.04.2002r.  
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 zm. 2003r. Nr 33, poz. 270 z 2008r. 
Nr 201, poz. 1238).  
Projekt wykonano przy założeniu, że: 
- poziom wód gruntowych znajduje się poniżej posadowienia stóp 

fundamentowych, 
- dopuszczalne naprężenie na grunt wynosi 0,15 MPa (1,5 kg/cm2) 
 
Projekt dostosowany jest do warunków stref: 
- klimatycznej : II – IV wg  PN-82/B-02403 
- gruntowej : I – III wg  PN-81/B-03020 
- śniegowej : III wg  PN-80/B-02010 
- wiatrowej : I – II wg  PN-77/B-02011 
     z wyjątkiem terenów szkód górniczych. 
  
 



3. WYMOGI FORMALNO PRAWNE 
 

Projekt przystosowano do miejscowych warunków lokalizacyjnych zgodnie z 

decyzją o warunkach zabudowy. 

W celu realizacji zamierzenia należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na lub 

równoznacznego zgłoszenia organowi administracji samorządowej. 
 
 
 

4. OPIS MATERIAŁOWO–KONSTRUKCYJNY 
 

   Obiekt zaprojektowano w technologii szkieletowej drewnianej. 
 

a. FUNDAMENTY 
Stopy fundamentowe z betonu C20/25, 
 
b. KONSTRUKCJA ZEWNĘTRZNA 
Słupy drewniane 17x17 cm, wypełnione częściowo balustradą drewnianą  
 
c. DACH 
Dach budynku – konstrukcja drewniana czterospadowa. Połacie dachowe 
nachylone są pod kątem 28 stopni. Dach pokryty jest gontem bitumicznym 
odporność na wiatr do 180km/h na pełnym deskowaniu oraz papie 
podkładowej. Kolor gontu odcień zielonego, dostosować do koloru pokrycia 
na istniejących budynkach  Domu Pomocy Społecznej w Rudzie 
Różanieckiej. 
 

      d.  STOLARKA  
Nie dotyczy 
 
e. IZOLACJE 
Nie dotyczy 
 
f. POSADZKI 
Kostka brukowa gr. 4 cm, na podsypce piaskowej gr. 2,5 cm, oraz 
podbudowie z kruszywa łamanego 20-27 cm (tłuczeń 31,5-63mm + kliniec 
16-31,5 lub mieszanka żwirowo-piaskowa 0-63mm 
 
g.  INSTALACJE 
 Budynek wyposażony nie będzie wyposażony w instalację. 
 

 
5.  CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA I EKOLOGICZNA OBIEKTU 
 
5.1 Obiekt Altany do celów rehabilitacji społecznej zwolniony jest z potrzeby 
wykonania charakterystyki energetycznej. 
 
 



 
 
6. UWAGI KOŃCOWE 
 
6.1. Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać atesty i 

odpowiadać odpowiednim normom. 
 
6.2. Roboty budowlane i rzemieślnicze winny być wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami, pod 
nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia. 

 
6.3. Betonowanie elementów konstrukcyjnych powinno być poprzedzone 

sprawdzeniem zbrojenia przez Kierownika Budowy oraz dokonaniem 
odpowiednich wpisów do Dziennika Budowy. 

 
6.4. Elementy drewniane zaimpregnować ogniochronnie i przeciwgrzybicznie w 

kolorze przypominającym naturalne drewno.  
 
 
 
 
 
 
                                                            ………………………………….. 


