
2. OPIS OGÓLNY 
  
2.1. OPIS PROJEKTU 
 
– budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej trtadycyjnej 
– przekrycie dachem płaskim 
– funkcja budynku – hala sportowa z zapleczem technicznym i funkcjami towarzyszącymi (sala 
konferencyjna, pokoje gościnne, gastronomia) 
 
2.2. DANE LICZBOWE 
 
– POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 2245 m2 
– ZESTAWIANIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ : 
 
  "Nazwa"    "Powierzchnia" 
 
   Parter  
  "hala sportowa"   "1192.9 m²" 
  "komunikacja"   "254.2 m²" 
  "siłownia"    "77.7 m²" 
  "korytarz"    "35.0 m²" 
  "magazyn"    "32.8 m²" 
  "Gastronomia"   "29.1 m²" 
  "szatnia 5"    "21.6 m²" 
  "szatnia 4"    "21.4 m²" 
  "szatnia 2"    "21.4 m²" 
  "szatnia 3"    "21.4 m²" 
  "szatnia 1"    "21.1 m²" 
  "magazynek"    "20.5 m²" 
  "szatnia 6"    "17.0 m²" 
  "szatnia"    "15.3 m²" 
  "prysznice"    "14.4 m²" 
  "zaplecze"    "14.2 m²" 
  "prysznice"    "13.3 m²" 
  "prysznice"    "13.3 m²" 
  "prysznice"    "13.3 m²" 
  "prysznice"    "13.2 m²" 
  "szatnia siłowni"   "12.2 m²" 
  "pom. tren."    "12.0 m²" 
  "pom. tren."    "11.3 m²" 
  "pom. tren."    "11.3 m²" 
  "kierownik"    "10.9 m²" 
  "prysznice"    "10.6 m²" 
  "wc"     "8.4 m²" 
  "wc"     "8.4 m²" 
  "wc niep."    "7.6 m²" 
  "p. porządkowe"   "7.0 m²" 
  "łaz. umyw."    "7.0 m²" 
  "łaz. umyw."    "7.0 m²" 
  "łaz. tren."    "5.9 m²" 
  "łazS. tren."    "4.5 m²" 
  "łaz. tren."    "4.5 m²" 

  "prysznice s."   "4.4 m²" 
  "sauna"    "3.6 m²" 
  "wc"     "3.3 m²" 
  "wc"     "3.0 m²" 
  "wc"     "2.9 m²" 
  "wc"     "2.9 m²" 
  "wc"     "2.9 m²" 
  "wc"     "2.8 m²" 
  "wc siłowni"    "2.7 m²" 
  suma:              2020.0 m² 
 
   piętro  
  "Sala konferencyjna"  "96.2 m²" 
  "komunikacja"   "75.2 m²" 
  "pok. 2"    "25.8 m²" 
  "pok. 3"    "25.7 m²" 
  "pok. 1"    "25.6 m²" 
  "pom. gosp."    "7.6 m²" 
  "wc um."    "7.5 m²" 
  "wc um."    "7.5 m²" 
  "wc"     "7.4 m²" 
  "wc"     "7.4 m²" 
  "łazienka"    "5.4 m²" 
  "łazienka"    "5.4 m²" 
  "łazienka"    "5.3 m²" 
  suma:     301.9 m² 
   
  SUMA POWIERZCHNI:   2322.0 m² 
 
3.           OPIS TECHNICZNY 
 
3.1. FUNDAMENTY 
 
- projektowany projekt opary na ławach fundamentowych żelbetowych 
 
3.2. ŚCIANY 
- ściany zewnętrzne: konstrukcja szkieletowa słupowo-ryglowa wypełniona np. cegłą 
 silikatową  
- ściany wewnętrzne konstrukcyjne: silka 24cm 
- ścianki działowe: silikatowe 12cm 
 
3.3            STROPY 
- żelbetowe monolityczne 
 
3.4            DACH 
- dach hali – konstrukcja dachu : kratownice halowe, blacha trapezow 
- inne dachy płaskie systemowe 
  
3.5            KOLORYSTYKA  I WYKONCZENIE MATERIAŁO WE 
–       stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa w kolorze ciemno szarym 
–       tynki zewnętrzne białe w technologi nanoporowej 
–       gzymsy z betonu architektonicznego barwionego w masie na ciemno szary 


