
                            

Załącznik nr 1 
 
 
Inwestycja: CENTRUM TURYSTYCZNO – REKREACYJNE "DOBRA WIDAWA"              
                   WIATA REKREACYJNA 
 
ul. Sosnowa, Stradomia Wierzchnia dz. nr 706/9, obręb Stradomia Wierzchnia, Gmina Syców 
 
Inwestor: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa 
                ul. Wojska Polskiego 67/69  56-400 Oleśnica 
 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZEŚĆ OPISOWA. 
1.  Przeznaczenie i program użytkowy   

Przedmiotem zadania jest budowa parterowej, niepodpiwniczonej wiaty rekreacyjnej  
Przewidziano dach płaski – stropodach. 
W wiacie  przewidziano pomieszczenie  kuchni, wspólną toaletę dla kobiet i mężczyzn, która 
przystosowana jest również dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze, oraz 
zadaszoną część wiaty. 

   
 2. Charakterystyczne parametry techniczne 

 szerokość 7,00 m 
 długość 18,00 m 
 od posadzki do stropu 3,00m 

 
3. Opis rozwiązań techniczno-materiałowych 
WIATA REKREACYJNA część budowlana: 

 posadowienie – ławy fundamentowe żelbetowe;   
 ściany zewnętrzne murowane z bloczków Ytong, ocieplone wełną mineralną 

usztywnione słupami żelbetowymi i wieńcem żelbetowym; 
 strop płaski filigran, ocieplenie styropapa 30 cm z wykonaniem  spadków połaci                          

z zastosowaniem izoklinów  ze styropapy;   
 pokrycie – papa zgrzewalna; 
 rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej; 
 elewacja – system na wełnie mineralnej fasadowej z wykonaniem tynku 

cienkowarstwowego, z drewnianymi ozdobnymi elementami wykończeniowymi 
elewacji, drewnianą  konstrukcją pergoli oraz stolarka okienną HS szerokość stolarki 
około 12 mb wysokość około 3m; 

 ściany wygradzające pomieszczenia kuchni toalety, pom. gospodarczego murowane 
(tynki, malowanie, w toalecie i kuchni płytki ceramiczne, dodatkowo dwie ściany wiaty 
wyłożone deską elewacyjną i sztuczną zielenią); 

 posadzki na gruncie z warstwą ocieplająca i izolacja wyłożona płytką tarasową  – 
toaleta, kuchnia, pom. gospodarcze płytki gres; 

 zadaszona część wiaty – posadzka z płyt betonowych gruncie (na podbudowie                               
z kruszywa, podkładzie z ubitych materiałów sypkich z warstwą ocieplającą ze 
styropianu) 

  
 
 



                            

 
4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych z doprowadzeniem z istniejącego budynku 
 Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego, 
 montaż 3 klimatyzatorów z możliwością grzania. 
 montaż grzejników elektrycznych , toaleta, pomieszczenie gospodarcze, wiata, kuchnia 

 
5. INSTALACJE SANITARNE 

 instalacja wod-kan  z doprowadzeniem z istniejącego budynku  Centrum Turystyczno-
Rekreacyjnego; 

 montaż wentylacji wraz z centralą w kuchni; 
 biały montaż. 

 
6. WYPOSAŻENIE KUCHNI 

 Wyposażenie kuchni sprzęt AGD (kuchenka indukcyjna 4 palniki, zmywarka „60”, 
zlew, piekarnik, zabudowa mebli kuchennych). 

 
7. PŁYTA TARASOWA ZEWNĘTRZNA 

 posadzka z płyt betonowych tarasowych – duży format na gruncie na podbudowie                      
z kruszywa i podkładzie z ubitych materiałów sypkich około 50 m2. 
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