
OPIS TECHNICZNY 

ALTANY DYDAKTYCZNEJ 

1. PODSTAWOWE DANE 

Temat:  „Rewaloryzacja północno – zachodniej części Zespołu Pałacowo 

– Parkowego w Stoku Lackim” 

   Altana dydaktyczna 

Inwestor:   Starostwo Powiatowe w Siedlcach 

   ul. Piłsudskiego 40 

   08-110 Siedlce  

Adres inwestycji:  Stok Lacki - Folwark dz. nr 398, 399/1 gm. Siedlce 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Umowa z dn. 20.03.2017r pomiędzy Powiatem Siedleckim a Pracownią 

Konserwatorsko – Budowlaną ROKOKO Joanna Kobylińską w Stoku Lackim. 

 założenia projektowe ustalone z Inwestorem 

 aktualna mapa do celów projektowych 1:1000 

 opinia geotechniczna 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego, Prawo Budowlane (Dz. U. 2013r. poz. 1409 z 

późn. zmianami), Prawo Zamówień Publicznych doświadczenie zawodowe 

projektantów, Polskie Normy 

3. POSADOWIENIE I LOKALIZACJA BUDYNKU: 

Budynek zlokalizowany jest w następujących strefach oddziaływań środowiskowych: 

- I strefa obciążenia wiatrem (do 365 m n .p. m.) wg PN-77/B-02011/Az:2009 

- III strefa obciążenia śniegiem (do 365 m n. p. m.) wg PN-80/B-02010/Az1:2006 

- II strefa przemarzania gruntu (1.0 m p. p. t.) wg PN-81/B-03020  

Nośność podłoża gruntowego sprawdzono i ustalono wg załączonej opinii 

geotechnicznej.  

Max obciążenie podłoża pod fundamentem nie przekracza 200 kPa. 

Poziom wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu posadowienia. 

4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest projekt altany dydaktycznej. Budynek zlokalizowany 

będzie w zachodniej części Zespołu Pałacowo - Parkowego. Budynek parterowy, nie 

podpiwniczony. 



 

5. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 

 Obiekt parterowy, wolnostojący nie podpiwniczony. Rzut oparty na kształcie 

osmiokąta. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, drewnianej. Dach wielospadowy o 

konstrukcji drewnianej pokryty gontem bitumicznym. Wokół altany wykonane dojścia 

utwardzone z nawierzchni szutrowej.  

6. PRZEZNACZENIE OBIEKTU 

 Budynek pełnił będzie funkcję rekracyjno - kulturową.  

7. PARAMETRY TECHNICZNE  

7.1. Dane ogólne 

Powierzchnia zabudowy:   Pz =  77,3m2 

Powierzchnia użytkowa:   Pu = 68,0m2 

Kubatura:   K =  468m3 

Wymiary obiektu (bok):  4,0m 

Maksymalna wysokość w kalenicy:  7,80m 

Maksymalna wysokość do okapu:   4,99m 

Ilość kondygnacji nadziemnych  1 

7.2. Program użytkowy 

8. OPIS KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWY PROJEKTOWANYCH 

ELEMENTÓW BUDYNKU 

8.1. Układ konstrukcyjny 

Układ konstrukcyjny mieszany słupowy. Fundamenty bezpośrednie – ławy 

fundamentowe. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej.  

8.2. Fundamenty 

Ławy fundamentowe żelbetowe. Ściany fundamentowe z betonu C16/20 wg 

projektu konstrukcji. Zbrojenie ław fundamentowych wieńcem dolnym i górnym z 

prętów 6#12 połączonych strzemionami ⌀8 co 20cm. Pręty tworzą szkielet 

przestrzenny o wymiarach 34x34cm ustawiony w osi ławy fundamentowej. 

Izolacja pozioma fundamentów – hydroizolacja z dwóch warstw papy na lepiku  

Izolacja pionowa fundamentów – 2 x masa bitumiczna. 

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 

1.1. Powierzchnia użytkowa 68,0 m2 

Razem pow. użytkowa 68,0 m2 



8.3. Słupy, płatew, elementy konstrukcyjne 

Elementy konstrukcyjne zaprojektowane jako drewniane. 

Panel boczny składający  się z płatwi 16x16, dolnej belki 16x16, słupka 12x12 

oraz krzyżulca 6x10 oparty na słupach drewnianych 20x20 w rozstawie 4,0m. 

Miecz 12x14 łączący słup z panelem górnym. Słupy ustawione na podwalinach 

20x20. 

Panel dolny – górna belka 10x15, dolna belka 10x15, krzyżulce 4x4.. 

8.4. Więźba dachowa  

Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej składająca się z następujących 

elementów: 

 krokiew 8x16cm; 

 krokiew narożna 10x20cm; 

 kleszcz 2x4x16cm; 

 słupek 20x20 

Drewno klasy C-30. Wszystkie elementy drewniane należy zaimpregnować 

preparatem do konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed działaniem ognia, 

grzybów domowych, grzybów pleśniowych oraz owadów technicznych 

szkodników drewna. Murłaty należy zakotwić w wieńcu kotwami.  

8.5. Pokrycie dachu, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 

Dach kryty gontem bitumicznym w kolorze brązowym o kącie nachylenia 27 °. 

Rynny z blachy stalowej powlekanej mocowane do okapu hakami co 50cm w 

kolorze dachu (brązowy), blacha grubości 0,6mm. 

Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej mocowane do ściany co 100cm w 

kolorze brązowym, blacha grubości 0,6mm. 

Zaprojektowano rynny ∅120 oraz rury spustowe ∅100.  

9. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

9.1. Malowanie 

Konstrukcja drewniana dwukrotnie malowana lakierobejcą z zachowaniem 

struktury i wyglądu słoi drewnianych w kolorze białym.  

Parametry lakierobejcy: 

 kolor: biały 

 2 w 1 impregnuje i dekoruje 

 odporna na działanie promieni UV 



 odporna na zmienne warunki atmosferyczne 

 podkreśla naturalne usłojenie drewna 

 na zewnątrz 

Cokół otynkować tynkiem mineralnym i malować dwukrotnie farbami 

silikonowymi. 

Uwaga! 

Rysunki i część opisowa są dokumentacjami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie 

elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a 

nie ujęte opisem winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co 

do interpretacji niniejszego opisu i zaleceń w nim zawartych, Wykonawca przed wykonaniem 

robót budowlanych powinien wyjaśnić z Kierownikiem budowy i/lub Projektantem wszelkie 

wątpliwości związane z realizacją inwestycji.  

Przedstawione w dokumentacji projektowej parametry techniczne wyrobów i materiałów 

należy traktować jako podstawowe natomiast Wykonawca może zaproponować lepsze 

parametry techniczne ww. wyrobów i materiałów pozwalających osiągnąć oczekiwaną 

funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem projektu przy czym Wykonawca 

zobligowany jest do uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień. 

10. INSTALACJE 

W projektowanym obiekcie przewidziano następujące instalacje o obrębie budynku: 

 Instalacja elektryczna – schemat rozdzielnicy. 

11. SPOSÓB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTOCZENIA 

(ZABUDOWY): 

Budynek w pełni wpisuje się w istniejące konteksty urbanistyczne miejsca swojego 

usytuowania. Obiekt nie jest elementem w znaczący sposób oddziaływującym na 

kształtowanie krajobrazu. 

Nie przewiduje się istotnych zmian w ukształtowaniu istniejącego terenu, na którym 

zlokalizowany jest obiekt budowlany.  

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów (wyrobów) pod warunkiem:  

- spełnienia tych samych właściwości, parametrów technicznych i wymagań 

funkcjonalno – użytkowych,  

12. BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI: 

Zastosowane rozwiązania projektowe dotyczące konstrukcji obiektu gwarantują 

bezpieczeństwo zarówno użytkowników budynku, jak i osób trzecich.  

13. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA: 



 Bezpieczeństwo użytkowania obiektu spełniono dzięki zaprojektowaniu 

elewacji i pomieszczeń z elementów bezpiecznych dla użytkownika, materiałom 

wykończeniowym posadzek w zależności od potrzeb antypoślizgowych, 

zaprojektowaniu budynku według zasad bezpieczeństwa konstrukcji, materiałom 

wysokiej jakości, zastosowaniu wyposażenia zgodnej ze standardami oraz osiągnięciu 

wszystkich wymagań instalacyjnych odnośnie użytkowania obiektu zgodnie z 

bezpieczeństwem pożarowym.  

Uwagi końcowe 

 Należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego prowadzonych robót 

budowlanych, a wszystkie wątpliwości występujące w toku prac oraz ewentualne 

korekty wynikające ze specyfiki obiektu konsultować z projektantem oraz kierownikiem 

budowy. 

 Wszystkie materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny 

posiadać wymagane atesty lub aprobaty techniczne i odpowiadać odpowiednim normom 

technicznym. 

 Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej oraz przepisami bezpieczeństwa. 

 Ze względu na lokalizację na terenie zabytkowego założenia parkowego, w trakcie 

montowania rusztowań podczas prowadzenia prac budowlanych, transportu materiałów czy 

ewentualnego użycia ciężkiego sprzętu należy odpowiednio zabezpieczyć pnie i korony 

rosnących w pobliżu drzew. 

 Przed rozpoczęciem robót budowlanych teren w bezpośrednim sąsiedztwie budowy 

powinien zostać ogrodzony i odpowiednio oznakowany. Ponadto przed przystąpieniem do 

rozpoczęcia prowadzonych prac należy przygotować odpowiednie miejsce do gromadzenia i 

składowania materiałów oraz dla zaplecza budowy. Po wykonaniu wszystkich robót 

pozostałość materiałów należy wywieść a teren uporządkować i przywrócić do stanu 

pierwotnego.      

           Opracował: 

 

 

 

 

 

Siedlce, maj 2017r. 


