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KONKURS REALIZACYJNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ENERGOEFEKTYWNEGO PRZEDSZKOLA
WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MICHAᐐOWICACH

IDEA
Rygorystyczne zapisy planu zmusiᐠy do poszukiwaᑀ rozwiၐzaᑀ przestrzennych, funkcjonalnych, które w najlepszy sposób 
odpowiedziaᐠyby na problemy zawarte w prawie lokalnym i umoៀliwiᐠy stworzenie atrakcyjnego obiektu dla dzieci. Duៀa 
dziaᐠka, z bogatၐ zieleniၐ stwarzaᐠa idealne warunki do silnego zwiၐzania obiektu z otoczeniem. Narzucone ograniczenia 
nie do koᑀca umoៀliwiᐠy takie dziaᐠania, zmuszajၐc do poszukiwaᑀ alternatywnych rozwiၐzaᑀ, co wcale nie musiaᐠo wpᐠynၐၰ 
negatywnie na wynik. W warstwie ideowej projekt nawiၐzuje do dzieciᆐcych klocków. Poszczególne moduᐠy zestawione ze 
sobၐ robiၐ wraៀenie budowli umiejᆐtnie uᐠoៀonej z klocków, gdzie kaៀdy element zawiera odpowiedniၐ strefᆐ funkcjonalnၐ a 
ich zestawienie ze sobၐ pozwala osiၐgnၐၰ sprawnie funkcjonujၐcy zespóᐠ. Zabudowa moduᐠowa, czytelnie nawiၐzujၐca do 
dzieciᆐcych zabawek, jest teៀ sposobem na budowᆐ struktury i funkcji budynku. W rozwiၐzaniach funkcjonalnych, z braku 
moៀliwoᖰci umieszczenia tych funkcji, które powinny byၰ na parterze, podjᆐto decyzjᆐ o rozdziale sal dydaktycznych i 
ulokowaniu ich na dwóch poziomach, przyjmujၐc zasadᆐ umieszczenia dzieci mᐠodszych, mniej mobilnych, na niៀszej 
kondygnacji. Na parterze znalazᐠy siᆐ takៀe funkcje, które bezwzglᆐdnie powinny tam byၰ: zaplecze kuchenne – ze wzglᆐdu 
na dostawy, czᆐᖰၰ administracyjna i sala widowiskowa – ze wzglᆐdu na ᐠatwy dostᆐp dla rodziców i goᖰci, czᆐᖰၰ 
pomieszczeᑀ gospodarczych – ze wzglᆐdu na zwiၐzki z terenem. Na piᆐtrze umieszczono grupy dzieci starszych oraz 
przeznaczonၐ dla nich jadalniᆐ. Ogólnie przyjᆐto reguᐠᆐ, ៀe strefa wejᖰciowa z administracjၐ i salၐ widowiskowၐ sၐ strefၐ 
ogólnodostᆐpnၐ. Pozostaᐠa czᆐᖰၰ przedszkola albo wcale albo w bardzo ograniczonym stopniu jest dostᆐpna dla osób z 
zewnၐtrz. Kaៀdy zespóᐠ dydaktyczny zostaᐠ zbudowany na identycznym ukᐠadzie – moduᐠ skᐠada siᆐ z sali oraz 
pomieszczeᑀ obsᐠugujၐcych. Kaៀdy moduᐠ – grupa dzieciᆐca posiada swojၐ zewnᆐtrznၐ przestrzeᑀ zabaw i rekreacji. Sale 
na parterze z bezpoᖰrednim wyjᖰciem na zewnၐtrz i sale na piᆐtrze poprzez zewnᆐtrzne schody majၐ swoje strefy w 
zagospodarowaniu terenu. Dodatkowo sale na piᆐtrze, kaៀda osobno, posiada swój wᐠasny zielony taras z elementami 
placu zabaw. Pozostaᐠe bloki funkcjonalne zostaᐠy wpisane w identyczny moduᐠ, co zapewnia spójnoᖰၰ rozwiၐzaniu. 
Zastosowano jednolite rozwiၐzania techniczno – materiaᐠowe i przestrzenne stwarzajၐce ᐠad, harmoniᆐ oraz wspólnၐ dla 
caᐠego zespoᐠu ideᆐ estetyczno – formalnၐ tworzၐc zintegrowany funkcjonalnie i formalnie obiekt o otwartej strukturze na 
krajobraz i silnie wiၐៀၐcy uៀytkowników obiektu z otoczeniem. Umieszczenie obiektu doᖰၰ centralnie na dziaᐠce w otoczeniu 
gᐠᆐbokiej zieleni zapewniᐠo tak potrzebnၐ dla funkcji przedszkola izolacjᆐ i wytworzenie wᐠaᖰciwej atmosfery 
bezpieczeᑀstwa.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU I POWI၀ZANIA KOMUNIKACYJNE
Ze wzglᆐdu na restrykcyjne zapisy planu odnoᖰnie powierzchni biologicznie czynnej i powierzchni utwardzonych do 
minimum ograniczono powierzchnie utwardzone. W ich miejsce stosuje siᆐ na ciၐgi komunikacji koᐠowej i miejsca postojowe 
nawierzchnie z eko krat wypeᐠnionych zieleniၐ, ៀwirem lub netturf, substrat zmieszany z elementami siatki z tworzywa 
tworzၐcy warstwᆐ pod trawnik na tyle trwaᐠၐ aby mógᐠ po niej przejechaၰ wóz straៀacki. Ciၐgi piesze wykonane sၐ z 
nawierzchni ៀwirowych, z nawierzchni typu hansegrand skᐠadajၐcej siᆐ z kamienia naturalnego róៀnej frakcji, ᐠupków 
wysokogórskich oraz spoiwa grysowego. Place zabaw na terenie 1 o nawierzchni piaskowej. W zagospodarowaniu terenu 
wykorzystano takៀe inne materiaᐠy ekologiczne typu bruk drewniany czy kamieᑀ naturalny. Wejᖰcie do budynku oraz tarasy 
przy wyjᖰciach z sal na parterze wykoᑀczone drewnem egzotycznym na legarach posadowionych na stopach betonowych 
(zmniejszona powierzchnia utwardzona). Na pozostaᐠych terenach (teren 2, 3a i 3b) zakᐠada siᆐ, ៀe ciၐgi piesze przybiorၐ 
identyczny, naturalny charakter. Wyjၐtek stanowiၐ gᐠówny ciၐg pieszy na styku terenów 1 i 2 z kontynuacjၐ w rejonie 
parkingu, który bᆐdzie wykonany z pᐠyt betonowych oraz parking na terenie 2 wykoᑀczony kostkၐ betonowၐ. Na 
wykoᑀczenie placu zabaw w terenie 3a zaplanowano nawierzchniᆐ bezpiecznၐ z epdm.
TEREN 1 Dostᆐp pieszy do przedszkola zaplanowano od strony ulicy Raszyᑀskiej i Szkolnej. Zakᐠada siᆐ, ៀe gᐠówne 
wejᖰcie bᆐdzie z ciၐgu pieszego poᐠoៀonego na styku z terenem 2 od strony ul. Szkolnej. Wejᖰcie od strony ul. Raszyᑀskiej 
oraz od strony parkingu przy koᖰciele traktuje siᆐ jako boczne. Wjazd techniczny i gospodarczy zakᐠada siᆐ od strony ul. 
Raszyᑀskiej na wysokoᖰci istniejၐcej trafostacji. W obszarze wjazdu zakᐠada siᆐ 4 miejsca postojowe w tym miejsce 
postojowe dla osób niepeᐠnosprawnych oraz strefᆐ dostaw do kuchni. W sၐsiedztwie dziaᐠki trafostacji zaprojektowano plac 
gospodarczy na ᖰmietnik zewnᆐtrzny przedszkola. Wzdᐠuៀ elewacji frontowej poprowadzono dojazd przeciwpoៀarowy, który 
przebiega czᆐᖰciowo po utwardzonym terenie a czᆐᖰciowo po nawierzchni z krat trawnikowych i zieleni w systemie netturf z 
wjazdem od strony ul. Raszyᑀskiej i wyjazdem w rejonie planowanego parkingu na terenie 2. W rejonie dostᆐpów do dziaᐠki 
przedszkola zaplanowano miejsca postojowe dla rowerów. Pod zadaszeniem strefy wejᖰciowej znajduje siᆐ dodatkowy 
parking dla rowerów i miejsce na wózki dzieciᆐce. Pozostaᐠa czᆐᖰၰ terenu 1 zostaᐠa przeznaczona na tereny rekreacyjne i 
zielone. Zaplanowano place zabaw dla dzieci, strefy ogródków przedszkolnych z uprawami dzieci. 
TEREN 2 Przeznaczenie terenu 2 nie podlega wiᆐkszym zmianom. W ramach rozwiၐzaᑀ projektowych utrzymuje siᆐ ciၐg 
pieszy prowadzony na styku z terenem 1 i dodatkowo wprowadza siᆐ drugi, bardziej naturalny ciၐg pieszy pomiᆐdzy 
istniejၐcymi drzewami. Ciၐg naturalny wzbogaca siᆐ o elementy altanek, siedzisk. W póᐠnocno – wschodnim naroៀniku 
terenu planuje siᆐ reorganizacjᆐ istniejၐcego parkingu z usuniᆐciem miejsc postojowych z terenu 3b. Parking przy koᖰciele 
zakᐠada siᆐ na 41 miejsc postojowych. Pozostaᐠe miejsca postojowe dla obsᐠugi terenu przedszkola i koᖰcioᐠa planuje siᆐ w 
pasach drogowych ulic Szkolnej (8 miejsc postojowych) i Raszyᑀskiej (istniejၐce).
TEREN 3a Obszar przeznacza siᆐ na drugၐ czᆐᖰၰ przestrzeni rekreacyjnych przedszkola. Zakᐠada siᆐ, ៀe bᆐdzie on 
ogrodzony z dostᆐpem od strony przedszkola i otwartych terenów. Plac zabaw na terenie 3a bᆐdzie zmiennie uៀytkowany 
zarówno przez dzieci z przedszkola a poza godzinami pracy przedszkola jako ogólnodostᆐpny. Pozostawia siᆐ istniejၐcၐ 
górkᆐ z modyfikacjၐ jej ksztaᐠtu prowadzၐc u jej podnóៀa przejᖰcie rurowe dla dzieci. ᐐၐczy ono teren 1 z terenem 3b. 
Górna przestrzeᑀ górki zostaᐠa wykorzystana na plac zabaw z maᐠၐ altankၐ. Poᐠudniowo-wschodnie zbocze peᐠniၰ bᆐdzie w 



okresach zimowych funkcjᆐ górki saneczkowej. Przeciwlegᐠe zbocze zostaᐠo uksztaᐠtowane w tarasowym ukᐠadzie jako 
terenowe miejsce zabaw.
TEREN 3b Obszar pomiᆐdzy terenem 3a i koᖰcioᐠem w caᐠoᖰci zostaᐠ przeznaczony na zieleᑀ parkowၐ z alejkami, 
siedziskami. Teren ten wiၐៀe koᖰcióᐠ z parkingiem i ogólnodostᆐpnymi terenami rekreacyjnymi poᐠoៀonymi na terenie 2 i 3a.

ROZWI၀ZANIA FUNKCJONALNE
Budynek zaprojektowano o czytelnym ukᐠadzie funkcjonalnym wpᐠywajၐcym na prostotᆐ konstrukcji i umoៀliwiajၐcym 
ewentualne przyszᐠe modyfikacje funkcji. Prosty ukᐠad funkcjonalny zapewnia wᐠaᖰciwၐ orientacjᆐ dla uៀytkowników, 
ᐠatwoᖰၰ poruszania siᆐ. Budynek zostaᐠ podzielny na bloki funkcjonalne wpᐠywajၐc na ᐠatwoᖰၰ jego uៀytkowania oraz 
czytelnoᖰၰ funkcji. Projekt zakᐠada doᖰၰ wyraហnၐ segregacjᆐ dostᆐpu osób z zewnၐtrz do obiektu i poruszania siᆐ w jego 
przestrzeni.
W centralnej czᆐᖰci obiektu umieszczono strefᆐ wejᖰciowၐ skᐠadajၐcၐ siᆐ z obszernej sieni wejᖰciowej z miejscem na 
rowerki, wózki dzieciᆐce i duៀego holu wejᖰciowego. Z przestrzeni holu zapewniono dostᆐp do stref, które bᆐdၐ 
penetrowane przez goᖰci i rodziców: strefᆐ administracyjnၐ oraz salᆐ rekreacyjnၐ. W strefie wejᖰciowej umieszczono toaletᆐ 
dla osób z zewnၐtrz przystosowanၐ dla osób niepeᐠnosprawnych. Czᆐᖰၰ administracyjna skᐠada siᆐ z sekretariatu, gabinetu 
dyrektora, gabinetu wicedyrektora, archiwum, serwerowni oraz otwartego na hol pomieszczenia portiera. Po drugiej stronie 
holu umieszczono salᆐ rekreacyjnၐ z funkcjၐ sali widowiskowej z magazynem. Sala ma moៀliwoᖰၰ powiᆐkszania o 
sၐsiadujၐcၐ z niၐ salᆐ do zajᆐၰ ruchowych za pomocၐ mobilnej, akustycznej ᖰciany. Wspomniana powyៀej strefa jest z 
peᐠnym dostᆐpem dla goᖰci i rodziców i granica holu stanowi granicᆐ swobodnego poruszania siᆐ osób z zewnၐtrz.
Naprzeciwko wejᖰcia i holu gᐠównego umieszczono wydzielonၐ poៀarowo i oddymianၐ klatkᆐ schodowၐ z windၐ ᐠၐczၐcၐ 
wszystkie poziomy przedszkola. Przy rozwiၐzaniach poᐠoៀenia sal dydaktycznych, z powodów trudnych warunków prawa 
lokalnego, przyjᆐto zasadᆐ rozdziaᐠu dzieci mᐠodszych i starszych, umieszczajၐc mᐠodsze, mniej mobilne, na parterze 
budynku. W centralnej czᆐᖰci przedszkola od strony poᐠudniowo-wschodniej umieszczono trzy sale dydaktyczne dla 
mᐠodszych dzieci. Sale zbudowano na powielanym w budynku schemacie modularnym i o identycznym ukᐠadzie 
funkcjonalnym. W kaៀdej sali zaplanowano ᐠazienkᆐ dla dzieci, magazyn  oraz pomieszczenie na leៀaki. Szatnie 
zlokalizowano w strefie komunikacyjnej w sၐsiedztwie sal dydaktycznych.
W skrajnym bloku od strony poᐠudniowo-zachodniej, w sၐsiedztwie wjazdu technicznego na teren przedszkola, 
umieszczono blok kuchenny w ramach, którego zaprojektowano kuchniᆐ o peᐠnej technologii. Na pograniczu strefy 
administracyjnej i wejᖰcia do zaplecza kuchennego umieszczono pokój intendenta. W czᆐᖰci zapleczowej znalazᐠa siᆐ 
szatniᆐ wraz z ᐠazienkၐ pracowników kuchni. Od strony dojazdu technicznego zaplanowano pomieszczenie na odpadki z 
dostᆐpem od zaplecza i z zewnၐtrz. Z gᐠównej komunikacji kuchni zapewniono dostᆐp do kuchni wᐠaᖰciwej, zmywalni 
naczyᑀ stoᐠowych i wózków oraz magazynu wózków. Strefa ta stanowi miejsce dystrybucji przygotowanych posiᐠków dla 
dzieci na parterze a poprzez windᆐ kuchennၐ z dwoma sekcjami brudnၐ i czystၐ dla grup dzieci starszych na piᆐtrze.
Po drugiej stronie budynku, od strony miejsc rekreacji, umieszczono dwa moduᐠy. Od strony póᐠnocno-wschodniej salᆐ zajᆐၰ 
ruchowych z magazynem z moៀliwoᖰciၐ ᐠၐczenia z salၐ widowiskowၐ. Drugi moduᐠ stanowi zaplecze gospodarcze 
skᐠadajၐce siᆐ z toalety zewnᆐtrznej dla dzieci, magazynów na sprzᆐt ogrodowy i magazynu zabawek terenowych oraz 
pokój konserwatora. Od tej strony zaplanowano dostᆐp dla pracowników przedszkola z szatniၐ personelu.
Na piᆐtrze od strony poᐠudniowo-wschodniej umieszczono cztery sale dydaktyczne dzieci grup starszych. Kaៀda sala 
zostaᐠa zbudowana na identycznym ukᐠadzie wpisanym w przyjᆐty moduᐠ: z sali zapewniono dostᆐp do ᐠazienki dla dzieci i 
magazynu. Szatnie zlokalizowano w strefie komunikacyjnej w sၐsiedztwie sal dydaktycznych. Kaៀda sala dydaktyczna na 
piᆐtrze zostaᐠa wyposaៀona we wᐠasnၐ przestrzeᑀ rekreacyjnၐ zlokalizowanၐ na dachu czᆐᖰci parterowej. W obrᆐbie dwóch 
tarasów od strony poᐠudniowo-wschodniej zaplanowano zewnᆐtrzne schody ᐠၐczၐce bezpoᖰrednio wszystkie sale 
dydaktyczne piᆐtra z terenami rekreacyjnymi poᐠoៀonymi w terenie. Schody zewnᆐtrzne stanowiၐ dodatkowၐ ewakuacjᆐ dla 
pomieszczeᑀ piᆐtra. W centralnej czᆐᖰci piᆐtra umieszczono jadalniᆐ dla dzieci starszych. Obsᐠuga jadalni odbywa siᆐ 
poprzez kuchenny dហwig towarowy. Planuje siᆐ, ៀe jadalnia moៀe peᐠniၰ okazjonalnie inne funkcje z moៀliwoᖰciၐ otwierania 
jej przestrzeni na sၐsiadujၐcၐ komunikacjᆐ poprzez skᐠadanၐ szklanၐ ᖰcianᆐ. Naprzeciwko jadalni, w centralnej czᆐᖰci 
piᆐtra zaplanowano od strony poᐠudniowo-wschodniej gᐠówny taras peᐠniၐcy funkcjᆐ ogródka na uprawy dzieci. Pomiᆐdzy 
blokami dydaktycznymi i jadalniၐ umieszczono blok pracowników przedszkola skᐠadajၐcy siᆐ z pokoju nauczycielskiego z 
bibliotekၐ i magazynem pomocy dydaktycznych, pokoju socjalnego i toalety personelu oraz blok zajᆐၰ indywidualnych czyli 
pokoju logopedy / psychologa, wspólnej sali do terapii SI i doᖰwiadczania ᖰwiata oraz pokój pielᆐgniarki.
W kondygnacji piwnicznej umieszczono pomieszczenia obsᐠugujၐce i techniczne. Blok pomieszczeᑀ gospodarczych skᐠada 
siᆐ z magazynu mebli i rekwizytów, pralni z pomieszczeniem porzၐdkowym. Drugၐ czᆐᖰၰ stanowiၐ pomieszczenia 
techniczne: pomieszczenia przyᐠၐczy, kotᐠownia oraz wentylatornie z osobnymi ukᐠadami wentylacji dla przedszkola i 
zaplecza kuchennego.

ROZWI၀ZANIA MATERIAᐐOWE I TECHNOLOGICZNE
BUDYNEK – ELEMENTY ELEWACYJNE
Biorၐc pod uwagᆐ przeznaczenie obiektu i jego lokalizacjᆐ w obszarze zielonym rozwiၐzania materiaᐠowe skierowano w 
kierunku materiaᐠów naturalnych. Rozwiၐzania materiaᐠowe majၐ na celu ocieplenie obiektu, który bᆐdzie uៀytkowany przez 
dzieci. Majၐ takៀe nawiၐzaၰ do ekologicznego charakteru obiektu i wpᐠynၐၰ na zmniejszenie stosowania agresywnej chemii 
budowlanej. Konsekwentnie ograniczono siᆐ do stosowania jednego materiaᐠu – drewna w formie desek w kolorze 
naturalnym w technologii lekka-sucha. W celu ograniczenia przegrzewania obiektu w okresach letnich oraz jako zadaszenie 
tarasów planuje siᆐ ᐠamacze ᖰwiatᐠa w postaci drewnianych pergoli oraz tymczasowych zadaszeᑀ w postaci przesuwnych 
membran rozwieszanych pomiᆐdzy belkami. 
Wejᖰcie do przedszkola zaakcentowano detalem z blachy perforowanej w formie teatralnej kurtyny symbolizujၐcej 
przekraczanie dzieci do ᖰwiata kontaktów spoᐠecznych, nauki, zabawy, miejsca zdobywania doᖰwiadczeᑀ. Balustrady 
tarasów wypeᐠnione siatkami z lin nierdzewnych. 
Stolarka w aluminiowym systemie fasadowym sᐠupowo-ryglowym. Szklenie szkᐠem redukujၐcym penetracjᆐ sᐠoᑀca, 
zapewniajၐcym redukcjᆐ zysków ciepᐠa w miesiၐcach letnich i strat ciepᐠa w miesiၐcach zimowych oraz zapewniajၐcym 
wᐠaᖰciwe warunki edukacji i pracy w pomieszczeniach. 



Tarasy I piᆐtra oraz dachy drugiej kondygnacji wykoᑀczone w technologii dachu zielonego z elementami tarasowymi z 
drewna na systemowych legarach z maᐠၐ architekturၐ i placami zabaw dzieci. Zastosowanie dachów zielonych wpᐠywa 
znaczၐco na parametry energetyczne budynku, zapewniajၐc dobry mikroklimat pomieszczeniom. 
W rozwiၐzaniach materiaᐠowych wnᆐtrz ograniczono siᆐ do stosowania kilku podstawowych materiaᐠów. Na posadzki sal 
dydaktycznych, komunikacji, jadalni, sali widowiskowej i do zajᆐၰ ruchowych zastosowano naturalne linoleum poprawiajၐce 
parametry akustyczne. W czᆐᖰci biurowej stosuje siᆐ wykᐠadzinᆐ dywanowၐ. W pomieszczeniach technicznych, 
gospodarczych, zapleczu kuchennym zaplanowano gres techniczny. Sufity podwieszane moduᐠowe zapewniajၐce wᐠaᖰciwe 
parametry akustyczne pomieszczeᑀ wykonano z naturalnej dwuwarstwowej wiၐzanej magnezytem pᐠyty dekoracyjnej z 
weᐠny drzewnej w kolorze naturalnym.

DOSTᆀPNOᖠၠ DLA OSÓB NIEPEᐐNOSPRAWNYCH
Budynek w caᐠoᖰci dostᆐpny jest dla osób niepeᐠnosprawnych. Wszystkie poziomy przedszkola wᐠၐcznie z poziomem 
piwnicznym posiadajၐ zapewniony dostᆐp dla osób niepeᐠnosprawnych poprzez dហwig. Obiekt zarówno w czᆐᖰci dostᆐpnej 
dla goᖰci jak i dla pracowników zostaᐠ wyposaៀony w toalety przystosowane dla osób niepeᐠnosprawnych. ᐐazienki dla 
dzieci w salach dydaktycznych oraz zewnᆐtrzna ᐠazienka posiadajၐ powiᆐkszone kabiny z wyposaៀeniem dla dziecka z 
niepeᐠnosprawnoᖰciၐ ruchowၐ. Wszystkie ciၐgi piesze posiadajၐ nachylenie nie przekraczajၐce 5% zapewniajၐce dostᆐp 
osób niepeᐠnosprawnych do miejsc rekreacji i zabaw. W zagospodarowaniu terenu zlokalizowano miejsca postojowe dla 
osób niepeᐠnosprawnych.

ROZWI၀ZANIA ENERGOEFEKTYWNE I PROEKOLOGICZNE
W rozwiၐzaniach projektowych odniesiono siᆐ do aspektów wpᐠywajၐcych na zmniejszenie wpᐠywu budynku na ᖰrodowisko 
poprzez ograniczenie zapotrzebowania na energiᆐ, optymalizacjᆐ pracy urzၐdzeᑀ mechanicznych i instalacji, wykorzystanie 
ហródeᐠ odnawialnych, stosowanie materiaᐠów do powtórnego uៀytku oraz materiaᐠów degradowalnych w ᖰrodowisku 
naturalnym. W celu zwiᆐkszenia dostᆐpu ᖰwiatᐠa naturalnego do pomieszczeᑀ, co wiၐៀe siᆐ z ograniczeniem uៀycia ᖰwiatᐠa 
sztucznego budynek w czᆐᖰciach przebywania dzieci zyskaᐠ obszerne przeszklenia ze szkᐠem o podwyៀszonej izolacyjnoᖰci 
termicznej. W celu wiᆐkszej ochrony pomieszczeᑀ przed nadmiernym nagrzewaniem w okresie letnim i wychᐠadzaniem w 
okresie zimowym zastosowano dachy zielone. Fasady  szklane zaprojektowano ze specjalnego typu szkᐠa z zastosowaniem 
wypeᐠniaczy rozpraszajၐcych ᖰwiatᐠo o wysokim wspóᐠczynniku izolacyjnoᖰci cieplnej. Budynek wyposaៀono w detale 
chroniၐce przed nadmiernym przegrzewaniem w okresach letnich w postaci drewnianych ᐠamaczy ᖰwiatᐠa i mobilnych 
membran przeciwsᐠonecznych. Zaprojektowane powierzchnie szklane od strony poᐠudniowej zapewniajၐ odpowiednie zyski 
ciepᐠa w zimie a zastosowane ᐠamacze ᖰwiatᐠa ograniczajၐ penetracjᆐ promieni sᐠonecznych latem i w poᐠၐczeniu z 
wentylacjၐ nie powodujၐ przegrzewania siᆐ pomieszczeᑀ. W celu ograniczenia przegrzewania budynku w okresach letnich 
wprowadzono od strony poᐠudniowej i wschodniej nasadzenia drzewami liᖰciastymi, które w okresach zimowych nie 
ograniczajၐ dostᆐpu sᐠoᑀca / ᖰwiatᐠa do pomieszczeᑀ a latem chroniၐ budynek. Na dachu budynku zastosowano panele 
fotowoltaiczne. W celu ograniczenia zuៀycia wody wprowadzono ograniczniki przepᐠywu wody, zastosowano instalacjᆐ tzw. 
wody deszczowej do spᐠuczek i uៀytku technicznego oraz zastosowano zbiorniki do gromadzenia wód opadowych sᐠuៀၐce 
do podlewania zieleni w zagospodarowaniu terenu i na dachach zielonych. W ramach instalacji elektrycznej budynek bᆐdzie 
wyposaៀony w system zarzၐdzania budynkiem typu BMS integrujၐcy lokalne automatyki i systemy sterowania instalacji 
umoៀliwiajၐcy optymalne zuៀycie energii. Dodatkowo projektowany budynek posiada zwartၐ strukturᆐ ograniczajၐcၐ straty 
ciepᐠa. W projekcie zminimalizowano wystᆐpowanie mostków cieplnych. Pomieszczenia nieogrzewane zostaᐠy odizolowane 
termicznie od kubatury ogrzewanej.
Istniejၐcၐ zieleᑀ na terenie 1 pozostawia siᆐ w caᐠoᖰci za wyjၐtkiem wycinek wskazanych w dokumencie „Ocena stanu 
zachowania drzew ...”. Na pozostaᐠych terenach drzewa w caᐠoᖰci do zachowania. Dodatkowo teren przeznaczony na 
przedszkole wzbogaca siᆐ o zieleᑀ wysokၐ i niskၐ, stosujၐc gatunki lokalne z uwzglᆐdnieniem przeznaczenia przestrzeni 
dla dzieci (roᖰliny nietrujၐce). 

KONSTRUKCJA
Z uwagi na planowany poziom posadowienia w zakresie piwnic lokalizowanych poniៀej poziomu wody gruntowej, 
przewidziano tymczasowe otoczenie wykopu ᖰciankၐ szczelnၐ zagᐠᆐbionၐ w grunty spoiste znajdujၐce siᆐ w gᐠᆐbszych 
partiach podᐠoៀa. ᖠcianka typu Larsen zapewni szczelnoᖰၰ wykopu po jego obwodzie. Podczas wykonania wykopu 
otoczonego ᖰcianami szczelnymi konieczne bᆐdzie odpompowanie wody wystᆐpujၐcej w przestrzeni otoczonej ᖰciankၐ 
Larsena (z grodzic stalowych) równieៀ przy pomocy igᐠofiltrów. Wykonanie szczelnej obudowy wykopu zabezpieczajၐcej 
przed bocznym napᐠywem wód gruntowych nie spowoduje powstania leja depresyjnego. 
Przyjᆐto wykonanie czᆐᖰci podpiwniczonej w technologii szczelnej wanny na pᐠycie fundamentowej ៀelbetowej 
monolitycznej wylewanej na budowie. ᖠciany zewnᆐtrzne piwnic jako ៀelbetowe monolityczne, wylewane na budowie z 
dodatkiem ᖰrodka uszczelniajၐcego, stopieᑀ wodoszczelnoᖰci W8. 
Pozostaᐠၐ czᆐᖰၰ budynku moៀna posadowiၰ w sposób bezpoᖰredni na ᐠawach i stopach fundamentowych ៀelbetowych 
monolitycznych wylewanych na miejscu budowy.
Gᐠównၐ konstrukcjᆐ nadziemia stanowiၰ bᆐdၐ poprzeczne elementy noᖰne w postaci ᖰcian murowanych z bloczków 
silikatowych oraz ៀelbetowych sᐠupów, trzpieni i tarcz peᐠniၐcych funkcjᆐ zarazem ᖰcian i podciၐgów. Dodatkowymi 
elementami usztywniajၐcymi bᆐdၐ szyby windowe oraz ᖰciany podᐠuៀne wewnᆐtrzne. Stropy zostanၐ zaprojektowane jako 
poziome przepony usztywniajၐce wykonane w technologii monolitycznej, wylewanej na budowie.

INSTALACJE SANITARNE
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Instalacja zaprojektowana zostanie zgodnie z jej przeznaczeniem z uwzglᆐdnieniem ekonomicznego aspektu eksploatacji 
obiektu. Naleៀy przez to rozumieၰ zastosowanie rozwiၐzaᑀ o moៀliwie wysokiej efektywnoᖰci energetycznej. Tam, gdzie to 
ekonomicznie uzasadnione, zastosowane zostanၐ instalacje umoៀliwiajၐce bieៀၐce dostosowywanie jej wydajnoᖰci do 
aktualnych potrzeb. Podstawowym kryterium doboru urzၐdzeᑀ wentylacyjnych, poza wymaganymi cechami funkcjonalnymi, 
sၐ niskie koszty eksploatacji. Wszystkie centrale wentylacyjne wyposaៀone zostanၐ w indywidualne urzၐdzenia do bieៀၐcej 
kontroli zuៀycia ciepᐠa i energii elektrycznej, z moៀliwoᖰciၐ wysyᐠania danych do systemu nadrzᆐdnego. Caᐠy obiekt planuje 
siᆐ wentylowaၰ mechanicznie. Do tego celu przewiduje siᆐ zastosowanie central wentylacyjnych wyposaៀonych w 



wysokosprawne bloki odzysku ciepᐠa osiၐgajၐce sprawnoᖰၰ temperaturowၐ na poziomie ok. 80-90% (wymienniki obrotowe 
lub przeciwprၐdowe). Wentylacja poszczególnych pomieszczeᑀ regulowana przy pomocy indywidualnych systemów kontroli 
jakoᖰci powietrza w pomieszczeniach opartych o przepustnice regulacyjne na nawiewie oraz wywiewie odpowiednio 
sterujၐce iloᖰciၐ powietrza wentylacyjnego. Praca przepustnic w zaleៀnoᖰci od chwilowego obciၐៀenia cieplnego oraz 
pomiaru CO2 kontrolowana przez czujnik obecnoᖰci. Zastosowanie systemu wentylacji mechanicznej sterowanego poprzez 
system kontroli iloᖰci powietrza pozwoli na energooszczᆐdnoᖰci w ogrzewaniu pomieszczeᑀ, a takៀe bᆐdzie miaᐠo wpᐠyw na 
komfort uៀytkowników.
INSTALACJA WODNO-KANALIACYJNA
Wody opadowe gromadzone bᆐdၐ w ukᐠadzie zbiorników deszczowych (nadwyៀka odprowadzana do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej lub ukᐠadu rozsၐczajၐcego). Wody deszczowe wykorzystywane bᆐdၐ do podlewania terenów zielonych, a 
takៀe do zasilania pᐠuczek wc. W tym celu przewiduje siᆐ w obiekcie wykonanie instalacji wody szarej oraz systemu 
nawadniania roᖰlinnoᖰci. Pobór wody w pomieszczeniach sanitarnych nastၐpi bezdotykowo, z zastosowaniem czujnika na 
podczerwieᑀ umieszczonego bezpoᖰrednio na baterii pozwalajၐcym na oszczᆐdnoᖰci w zuៀyciu wody. Dodatkowo 
przewiduje siᆐ centralne ukᐠady mieszajၐce ciepᐠၐ wodᆐ uៀytkowၐ zabezpieczajၐce wypᐠywy przed zbyt wysokimi 
temperaturami.
ថRÓDᐐO CIEPᐐA ORAZ INSTALACJE GRZEWCZE
ថródᐠem ciepᐠa dla budynku bᆐdၐ gruntowe pompy ciepᐠa z dolnym ហródᐠem ciepᐠa w postaci pionowych sond gruntowych. 
W celu ekonomicznego doboru urzၐdzeᑀ grzewczych oraz wykorzystania ich do pracy z jak najwyៀszၐ sprawnoᖰciၐ 
przewiduje siᆐ szczytowe zasilenie budynku w ciepᐠo z kotᐠowni gazowej. Kotᐠownia wspomagaၰ bᆐdzie system w mroហne 
dni o temperaturach zewnᆐtrznych bliskim obliczenowym warunkom. W celu umoៀliwienia pracy pomp ciepᐠa z jak 
najwyៀszၐ sprawnoᖰciၐ w obiekcie zastosowany zostanie niskotemperaturowy ukᐠad ogrzewania podᐠogowego.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OᖠWIETLENIE WEWNᆀTRZNE I ZEWNᆀTRZNE
Zaprojektowano energooszczᆐdne oᖰwietlenie wnᆐtrz i terenu w technologii LED. W pomieszczeniach niebᆐdၐcych 
pomieszczeniami nauki, pracy staᐠej naleៀy stosowaၰ czujniki wykrywania obecnoᖰci.
INSTALACJA GNIAZD ODBIORCZYCH
Instalacjᆐ gniazd 230V wykonaၰ przewodami - YDYp 3x2,5mm2 jako wtynkowe ukᐠadajၐc przewody od gniazda do gniada 
na wysokoᖰci 0,3 - 0,5m od poziomu podᐠogi. Stosowaၰ osprzᆐt instalacyjny wtynkowy IP20, w ᐠazienkach i 
pomieszczeniach wilgotnych IP44. W sala w których przebywajၐ dzieci, gniazda montowaၰ poza ich zasiᆐgiem. Gniazda z 
przysᐠonami styków.
ZASILANIE I STEROWANIE WENTYLACJ၀
Projektowane centrale wentylacyjne zgodnie z projektem branៀy sanitarnej, posiadajၐ fabryczne sterowniki z moៀliwoᖰciၐ 
podᐠၐczenia ich do sieci Ethernet w celu monitorowania ich stanów pracy, koniecznoᖰci wykonania prac serwisowych itp.
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
Na dachu budynku przewiduje siᆐ montaៀ instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej 50 kWp, zakwalifikowanej jako 
mikroinstalacja (prosument). Jako ហródᐠo energii odnawialnej w projektowanej instalacji fotowoltaicznej uៀyte zostanၐ 
monokrystaliczne moduᐠy fotowoltaiczne. Do uzyskania odpowiedniej charakterystyki wyjᖰciowej do instalacji zostanie 
zaprojektowany falownik trójfazowy.
INSTALACJA MULTIMEDIALNA
W budynku naleៀy wykonaၰ sieၰ strukturalnၐ, peᐠniၐcၐ funkcjᆐ zarówno sieci komputerowej jak i telefonicznej. Sieၰ 
okablowania strukturalnego opracowana zostaᐠa w topologii gwiazdy, z punktem dystrybucyjnym PPD umieszczonym w 
serwerowni. Projektuje siᆐ instalacjᆐ cyfrowego wideo-domofonu, z panelami wywoᐠawczymi zlokalizowanymi w 
pomieszczeniach i przy wejᖰciach na teren przedszkola.
INSTALACJA CCTV
Projektuje siᆐ system monitoringu wizyjnego CCTV IP. Stosowaၰ kamery z detekcjၐ ruchu.

AKUSTYKA 
OCHRONA PRZED HAᐐASEM
ថródᐠa haᐠasów w obiekcie i jego otoczeniu:
- zakᐠócenia komunikacyjne
- zakᐠócenia zwiၐzane z pracၐ urzၐdzeᑀ instalacyjnych ( zewnᆐtrznych i wewnᆐtrznych)
- zakᐠócenia zwiၐzane z funkcjonowaniem poszczególnych pomieszczeᑀ
- zakᐠócenia zwiၐzane z przebywaniem wiᆐkszej iloᖰci ludzi
Zastosowane ᖰrodki ochrony przed haᐠasem:
- systemowe wyizolowanie budynku z chronionymi pomieszczeniami obiektu od zakᐠóceᑀ powietrznych i materiaᐠowych 
pochodzၐcych od komunikacji samochodowej. 
- zaprojektowanie ᖰcian, stropów, stropodachów, okien i drzwi wewnᆐtrznych i zewnᆐtrznych o izolacyjnoᖰci akustycznej  
speᐠniajၐcej wymagania normatywne
- wprowadzenie efektywnych podᐠóg pᐠywajၐcych we wszystkich pomieszczeniach obiektu
- zastosowanie sufitów i ᖰcian dហwiᆐkochᐠonno - izolacyjnych w pomieszczeniach zwiၐzanych z przebywaniem wiᆐkszej 
iloᖰci ludzi (hol wejᖰciowy, sala widowiskowa, sala zajᆐၰ ruchowych, sale dydaktyczne oraz w haᐠaᖰliwych pomieszczeniach 
technicznych).
AKUSTYKA WNᆀTRZ
Dla pomieszczeᑀ wymagajၐcych opracowania akustycznego zdefiniowano wymagane parametry dហwiᆐkowe i 
przewidywane rozwiၐzania adaptacji akustycznej.
Zaᐠoៀenia:
- optymalny czas pogᐠosu Topt = 0.4s, charakterystyka prostoliniowa w zakresie 125-4000Hz
- dopuszczalny poziom A dហwiᆐku (od wszystkich ហródeᐠ wᐠၐczajၐc zakᐠócenia instalacyjne) - LA =35dB
Adaptacja akustyczna pomieszczeᑀ:
- sufit - dហwiᆐkochᐠonny - panele akustyczne na bazie sprasowanej weᐠny drzewnej
- podᐠoga - akustyczna wykᐠadzina typu linoleum.



Lp.
Nazwa pomieszczenia/funkcja/element 

programu
Powierzchnia (m2)

Kondyg
nacja

UWAGI

1. Sieᑀ wejᖰciowa 11,3 0

2.
Przestronny hol z miejscem dla portiera lub 
przylegajၐcym pomieszczeniem dla portiera 62,4 0

2.1
Pomieszczenie portiera

8,1 0
osobne pomieszczenie portiera

3.

Sala dydaktyczna 1 (mᐠodsze) z szatniၐ w 
korytarzu lub aneksie  dostᆐpnym z korytarza 
blisko wejᖰcia do sali (powierzchnia szatni nie 
jest wliczona do powierzchni sali) 

70,5 0

szatnia w korytarzu
3.1 Pomieszczenie na leៀaki 1,5 0

4.
Sala dydaktyczna 2 (mᐠodsze) z szatniၐ w 
korytarzu lub aneksie dostᆐpnym z korytarza 
blisko wejᖰcia do sali (powierzchnia szatni nie 
jest wliczona do powierzchni sali) 

70,5 0

szatnia w korytarzu
4.1 Pomieszczenie na leៀaki 1,5 0

5.
Sala dydaktyczna 3 (mᐠodsze) z szatniၐ w 
korytarzu lub aneksie  dostᆐpnym z korytarza 
blisko wejᖰcia do sali  (powierzchnia szatni nie 
jest wliczona do powierzchni sali) 

70,5 0

szatnia w korytarzu
5.1 Pomieszczenie na leៀaki 1,5 0

6.

Sala dydaktyczna 4 z szatniၐ w korytarzu lub 
aneksie dostᆐpnym z korytarza blisko wejᖰcia 
do sali (powierzchnia szatni nie jest wliczona 
do powierzchni sali) 

70,5 1

szatnia w korytarzu

7.

Sala dydaktyczna 5 z szatniၐ w korytarzu lub 
aneksie dostᆐpnym z korytarza blisko wejᖰcia 
do sali (powierzchnia szatni nie jest wliczona 
do powierzchni sali) 

70,5 1

szatnia w korytarzu

8.

Sala dydaktyczna 6 z szatniၐ w korytarzu lub 
aneksie dostᆐpnym z korytarza blisko wejᖰcia 
do sali (powierzchnia szatni nie jest wliczona 
do powierzchni sali) 

70,5 1

szatnia w korytarzu
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9.

Sala dydaktyczna 7 z szatniၐ w korytarzu lub 
aneksie dostᆐpnym z korytarza blisko wejᖰcia 
do sali (powierzchnia szatni nie jest wliczona 
do powierzchni sali) 

70,5 1

szatnia w korytarzu
10.1 ᐐazienki dla dzieci przy salach 10,2 0
10.2 ᐐazienki dla dzieci przy salach 10,2 0
10.3 ᐐazienki dla dzieci przy salach 10,2 0
10.4 ᐐazienki dla dzieci przy salach 10,9 1
10.5 ᐐazienki dla dzieci przy salach 10,9 1
10.6 ᐐazienki dla dzieci przy salach 10,9 1
10.7 ᐐazienki dla dzieci przy salach 10,9 1

11.1
Pomieszczenia magazynowe przy salach 
dydaktycznych

5,3 0

11.2
Pomieszczenia magazynowe przy salach 
dydaktycznych

5,3 0

11.3
Pomieszczenia magazynowe przy salach 
dydaktycznych

5,3 0

11.4
Pomieszczenia magazynowe przy salach 
dydaktycznych

6 1

11.5
Pomieszczenia magazynowe przy salach 
dydaktycznych

6 1

11.6
Pomieszczenia magazynowe przy salach 
dydaktycznych

6 1

11.7
Pomieszczenia magazynowe przy salach 
dydaktycznych

6 1

12.1

Maᐠe pomieszczenia (lub szafy gospodarcze) z 
wentylacjၐ przeznaczone na ᖰrodki czystoᖰci, 
odkurzacz i inne ᖰrodki i przedmioty uៀywane 
przez ekipᆐ sprzၐtajၐcၐ.

2,5 0

12.2

Maᐠe pomieszczenia (lub szafy gospodarcze) z 
wentylacjၐ przeznaczone na ᖰrodki czystoᖰci, 
odkurzacz i inne ᖰrodki i przedmioty uៀywane 
przez ekipᆐ sprzၐtajၐcၐ.

4,1 -1

13.
Sala rekreacyjna z funkcjၐ sali widowiskowej 
/multimedialnej

88,8 0

14.

Aneks (schowek/magazyn) przy Sali 
rekreacyjnej przeznaczony na elementy 
zdemontowanej sceny, sprzᆐt nagᐠaᖰniajၐcy, 
itp.  

4,6 0

15. Sala do zajᆐၰ ruchowych (gimnastyczna) 60,5 0

16.
Aneks (schowek/magazyn) przy Sali do zajᆐၰ 
ruchowych przeznaczony do przechowywania 
sprzᆐtu sportowego 

7,2 0

17. Jadalnia dla dzieci starszych 60,5 1

18.
Sala do terapii SI (Integracja sensoryczna)

13,5 1 poᐠၐczona z salၐ doᖰwiadczania 
ᖰwiata

19. Sala doᖰwiadczania ᖰwiata poᐠၐczona z salၐ do terapii SI



20. Pokój psychologa – zajᆐcia indywidualne. 11 1 wspólny z pokojem logopedy

21.
Pokój logopedy – zajᆐcia indywidualne wspólny z pokojem psychologa

22. Pokój nauczycielski/ biblioteka 14,2 1
23. Gabinet dyrektora. 12,4 0
24. Gabinet wicedyrektora. 11,2 0
25. Sekretariat 12,4 0

26.
Pokój intendenta/ kierownika gospodarczo – 
administracyjnego

11,2 0
z dostᆐpem od strony kuchni i 
administracji

27. Pokój pielᆐgniarki 11 1

28.
Pomieszczenie magazynowe na pomoce 
dydaktyczne

2,9 1

29.
Pokój socjalny dla pracowników przedszkola    

11,3 1

30. Szatnia dla pracowników (40 osób) 9,6 0

31.
Pokój konserwatora z funkcjၐ drobnych 
napraw

11,8 0

32.
Pralnia (bez funkcji prania bielizny poᖰcielowej)

6,2 -1

33.
Magazyn rekwizytów, mebli uៀywanych 
incydentalnie 

9,7 -1

34. Archiwum podrᆐczne 8 0
35.1 ᐐazienki dla personelu 4,5 0
35.2 ᐐazienki dla personelu 3,8 0
35.3 ᐐazienki dla personelu 3,9 1

36.
ᐐazienka w rejonie wejᖰcia do przedszkola 
(przystosowana dla osób niepeᐠnosprawnych 
ruchowo)

4,6 0

37.
ᐐazienka zewnᆐtrzna dla dzieci (dostᆐpna z 
zewnၐtrz od strony placu zabaw)

8,4 0

38.

Pomieszczenia techniczne i technologiczne jak: 
kotᐠownia/wᆐzeᐠ cieplny/pompy ciepᐠa, 
wentylatornia x 2 ( osobny ukᐠad wentylacyjny 
dla zaplecza kuchennego, drugi dla pozostaᐠych 
pomieszczeᑀ ), pomieszczenie wᆐzᐠa wodnego, 
teletechniczne, przyᐠၐcze elektroenergetyczne 
itp. oraz inne niezbᆐdne pomieszczenia 
techniczne zgodnie z zaproponowana 
koncepcjၐ i rozwiၐzaniami funkcjonalno-
przestrzennymi

57,3

W tej pozycji naleៀy podaၰ 
sumarycznၐ powierzchniᆐ 
wszystkich pomieszczeᑀ 
technicznych. W pozycjach 
poniៀej (38.1. do 38.6) naleៀy 
podaၰ powierzchnie 
poszczególnych 
pomieszczeᑀ/funkcji 
technicznych i technologicznych

38.1. Kotᐠownia/wᆐzeᐠ cieplny/pompy ciepᐠa 19,4 -1

38.2.
Wentylatornia x 2 ( osobny ukᐠad wentylacyjny 
dla zaplecza kuchennego, drugi dla pozostaᐠych 
pomieszczeᑀ )

19,4 -1

38.3. Pomieszczenie wᆐzᐠa wodnego 4,8 -1
38.4. Pomieszczenia teletechniczne 4,8 -1
38.5. Przyᐠၐcze elektroenergetyczne 4,8 -1



Inne niezbᆐdne pomieszczenia techniczne 
zgodnie z zaproponowanၐ koncepcjၐ i 
rozwiၐzaniami funkcjonalno-przestrzennymi:

38.6.* Serwerownia 4,1 0
38.7.*
38.8.*
38.9.*

Pomieszczenia inne zaproponowane przez 
Uczestnika konkursu w programie 
funkcjonalno-uzytkowym przedszkola:

…* Komunikacja parteru przedszkola 80,8 0
…* Komunikacja piᆐtra przedszkola 83,4 1
…* Komunikacja piwnicy 19,5 -1

1344,7

1.

Kuchnia wᐠaᖰciwa ze schowkiem podrᆐcznym

44,5 0
kuchnia ze strefၐ wydawania 
posiᐠków i zmywalniၐ naczyᑀ 
kuchennych

1.1
Schowek podrᆐczny

4 0

2.
Obieralnia warzyw  

9,1 0

3. Magazyn naczyᑀ kuchennych 5,3 0
4. Magazyn zimny (lodówki, zamraៀarki) 9,5 0
5. Magazyn artykuᐠów spoៀywczych 5 0
6. Magazyn warzyw 6,2 0
7. Zmywalnia naczyᑀ stoᐠowych 6,1 0 w tym zmywalnia wózków

8.
Pomieszczenie lub aneks do mycia i 
przechowywania wózków

3,5 0

9. Wydawalnia posiᐠków uwzglᆐdniona w poz. 1

10.
Pomieszczenie porzၐdkowe (mopy) umywalka 
zlewy

3 0

11.
Szatnia dla pracowników kuchni ze zlewem i 
umywalkၐ

8,5 0

12.
ᐐazienka z prysznicem dla pracowników kuchni

7 0

13.
Pomieszczenia na odpady

3,7 0
z dostᆐpem od strony zaplecza i z 
zewnၐtrz

14.
ᖠmietnik zewnᆐtrzny lub wewnᆐtrzny – 
pomieszczenia na odpady ᖰmietnik zewnᆐtrzny w terenie

15.1
Magazyn dostᆐpny z zewnၐtrz podzielony na 
dwie czᆐᖰci:
- na sprzᆐt ogrodowy

16,2 0

15.2
Magazyn dostᆐpny z zewnၐtrz podzielony na 
dwie czᆐᖰci:
- na zabawki terenowe

16,7 0

Razem pozycja I
Pozycja II
Czᆐᖰၰ kuchenna przedszkola z zapleczem oraz pomieszczenia inne do obsᐠugi przedszkola i terenu



Pomieszczenia inne zaproponowane przez 
Uczestnika konkursu w programie 
funkcjonalno-uៀytkowym przedszkola.

…* Komunikacja zaplecza kuchennego 20,3 0
…*
…*
…*
…*

168,6

1513,3

1.
Place zabaw na Terenie 1 (a2.8UO)
(zgodnie z granicami z Zaᐠၐcznika 8a do 
Rgulaminu)

924 nawierzchnia piaszczysta 100% 
biologicznie czynna

2.
Place zabaw na Terenie 3a (a2.7ZP)
(zgodnie z granicami z Zaᐠၐcznika 8a do 
Rgulaminu)

183,5

3.

Miejsce na ogródek przedszkolny z upra-wami 
dzieci na Terenie 1 (a2.8UO)
(zgodnie z granicami z Zaᐠၐcznika 8a do 
Rgulaminu)

579,6

100% pow. biologicznie czynna

4.

Komunikacja koᐠowa na Terenie 1 (a2.8UO)
(zgodnie z granicami z Zaᐠၐcznika 8a do 
Rgulaminu)

487,4 - netturf      
134,8 - eko kraty

pow. netturf 100% biologicznie 
czynna, eko krata 90% 
biologicznie czynna

5.

Komunikacja koᐠowa nowo projketowana na 
Terenie 2 (11KDL, 32KDD)
(zgodnie z granicami z Zaᐠၐcznika 8a do 
Rgulaminu)

635,6

6.

Komunikacja piesza i rowerowa na Terenie 1 
(a2.8UO)
(zgodnie z granicami z Zaᐠၐcznika 8a do 
Rgulaminu)

99,1

7.

Komunikacja piesza i rowerowa nowo 
projketowana na Terenie 2 (11KDL, 32KDD)
(zgodnie z granicami z Zaᐠၐcznika 8a do 
Rgulaminu)

941,7

8.

Komunikacja piesza i rowerowa nowo 
projektowana na Terenie 3a (a2.7ZP)
(zgodnie z granicami z Zaᐠၐcznika 8a do 
Rgulaminu)

258,1

9.

Miejsca postojowe, w tym miejsce dla 
niepeᐠnosprawnych na Terenie 1 (a2.8UO)
(zgodnie z granicami z Zaᐠၐcznika 8a do 
Rgulaminu)

62,3
eko krata 90% biologicznie 
czynna

Razem pozycja II

Pozycja III
Zagospodarowanie terenu

Razem pozycja I i II



10.

Miejsca postojowe, w tym miejsce dla 
niepeᐠnosprawnych na Terenie 2 (11KDL, 
32KDD)
(zgodnie z granicami z Zaᐠၐcznika 8a do 
Rgulaminu)

523,5

11.

Miejsca postojowe dla rowerów na Terenie 1 
(a2.8UO)
(zgodnie z granicami z Zaᐠၐcznika 8a do 
Rgulaminu)

powierzchnia uwzglᆐdniona w 
komunikacji koᐠowej w poz. 4

12.

Miejsca postojowe dla rowerów nowo 
projketowane na Terenie 2 (11KDL, 32KDD)
(zgodnie z granicami z Zaᐠၐcznika 8a do 
Rgulaminu)

26,8

13.

Zieleᑀ na Terenie 1 (a2.8UO)
(zgodnie z granicami z Zaᐠၐcznika 8a do 
Rgulaminu) jako powierzchnia bilogicznie 
czynna zgodnie z definicjၐ MPZP

3031

100% pow. biologicznie czynna
Inne elemnty zagospodarowania terenu 
zaproponowane przez Uczestnika konkursu w 
programie funkcjonalno-uzytkowym 
przedszkola.

…*
…*
…*
…*

7887,4Razem pozycja IIII

UWAGA:
Powierzchnia biologicznie czynna na Terenie 1 wynosi:                                                                                                                 
poz.1 - 100% + poz.3 - 100% + poz.4a - 100% + poz.4b - 90% + poz. 9 - 90% + poz.13 - 100% =                                                        
924 + 579,6 + 487,4 + 121,3 + 56,1 + 3031 = 5199,4 m2 co daje wskaហnik powierzchni biologicznie czynnej dla Terenu 1 - 
81,67%.                                                                                                                                                                                                                
Powierzchnia biologicznie czynna na dachach i tarasach budynku przedszkola:                                                               
powierzchnia zielonych dachów - 487,8 m2 x 50% =  243,9 m2 co daje dodatkowy wskaហnik powierzchni biologicznie 
czynnej dla Terenu 1 - 3,83%.                                                                                                                                                            
Powierzchnia zabudowy na Terenie 1 = 954,0 m2 i wynosi 14,98%.



L.p. Opis Wartoᖰၰ [netto]
1 Wykonanie cz. budowlanej 8 880 000 zᐠ 

1.1 Stan surowy zamkniᆐty (wraz z robotami ziemnymi) 3 200 000 zᐠ 

1.2 Stan wykoᑀczeniowy wewnᆐtrzny i zewnᆐtrzny 3 050 000 zᐠ 

1.3 Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnᆐtrzne 900 000 zᐠ 

1.4 Instalacje sanitarne wewnᆐtrzne 1 730 000 zᐠ 

2 Urzၐdzenia techniczne (dហwigi) 240 000 zᐠ 

3 Roboty zewnᆐtrzne na terenie Inwestycji 1 830 000 zᐠ 
3.1 Nawierzchnie utwardzone: drogi,parkingi 420 000 zᐠ 
3.2 Nawierzchnie utwardzone: ᖰcieៀki, chodniki 390 000 zᐠ 
3.3 Zieleᑀ 650 000 zᐠ 
3.4 DFA: ᐠawki, kosze, stojaki rowerowe 100 000 zᐠ 
3.5 Plac zabaw 170 000 zᐠ 
3.6 Ogrodzenie 100 000 zᐠ 

4 Sieci i przyᐠၐcza na terenie inwestycji 1 050 000 zᐠ 

5 Inne (wymieniၰ)
5.1.
5.2.
5.3.

12 000 000 zᐠ

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem 
terenu w Michaᐠowicach

Zaᐠacznik nr 6a do Regulaminu

Szacunkowy koszt netto budowy - suma  1 do 5

Informacja ogólna o szacowanych kosztach wykonania prac realizowanych na 
podstawie pracy konkursowej



KONKURS REALIZACYJNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ENERGOEFEKTYWNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 

TERENU W MICHAᐐOWICACH

Zaᐠၐcznik Nr 6 do Regulaminu Konkursu

Informacja o szacowanych kosztach wykonania prac realizowanych 
na podstawie pracy konkursowej oraz szacowanych kosztach wykonania 

przedmiotu zamówienia

1. Szacowany koszt wykonania prac realizowanych na podstawie zᐠoៀonej pracy 
konkursowej w zakresie wymienionym w istotnych postanowieniach umowy 
stanowiၐcych Zaᐠၐcznik nr 7 do Regulaminu (realizacja Inwestycji) nie przekroczy 
kwoty:

brutto: 14 760 000,00 zᐠ

(sᐠownie: czternaᖰcie milionów siedemset szeᖰၰdziesiၐt tysiᆐcy zᐠotych) 

VAT: 2 760 000,00 zᐠ

(sᐠownie: dwa miliony siedemset szeᖰၰdziesiၐt tysiᆐcy zᐠotych) 

netto: 12 000 000,00 zᐠ

(sᐠownie: dwanaᖰcie milionów zᐠotych) 

2. Szacowany koszt wykonania przedmiotu zamówienia okreᖰlonego w istotnych 
postanowieniach umowy (Zaᐠၐcznik nr 7 do Regulaminu) tj.: opracowanie 
Dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie niezbᆐdnym do realizacji 
Inwestycji oraz peᐠnienia usᐠug w tym nadzoru autorskiego nie przekroczy kwoty:

brutto: 738 000,00 zᐠ

(sᐠownie: siedemset trzydzieᖰci osiem tysiᆐcy zᐠotych) 

VAT: 138 000,00 zᐠ

(sᐠownie: sto trzydzieᖰci osiem tysiᆐcy zᐠotych) 

netto: 600 000,00 zᐠ

(sᐠownie: szeᖰၰset tysiᆐcy zᐠotych) 










