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O � W I A D C Z E N I E

Niniejsza dokumentacja techniczna została opracowana zgodnie z aktualnie
obowi�zuj�cymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej, jak równie�
sztuk� budowlan� i polskimi normami.

Jeste�my  �wiadomi  odpowiedzialno�ci  karnej  za  zło�enie  fałszywego
o�wiadczenia.
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

PROJEKT REMONTU POMIESZCZE� PRZEDSZKOLA WRAZ
Z DOSTOSOWANIEM DO WARUNKÓW BEZPIECZE�STWA PO�AROWEGO

W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPATOWIE
IM. MARII KONOPNICKIEJ

INWESTOR: Szkoła  Podstawowa  w  Opatowie
im. Marii Konopnickiej

ul. Tadeusza Ko�ciuszki 1

42-152 Opatów

ADRES BUDOWY: ul. Tadeusza Ko�ciuszki 1

42-152 Opatów

NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI dz.  nr  ewid.  543/2,  obr�b  0004,
jednostka ewid. 240605_2.0004.543/2

1. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem inwestycji  jest wykonanie remontu w cz��ci  przedszkolnej Budynku
Szkoły  Podstawowej  w  Opatowie  przy  ulicy  Tadeusza  Ko�ciuszki  1  wraz
z  dostosowaniem  obiektu  do  warunków  ppo�.  Zmiana  układu  ma  na  celu
usprawnienie  komunikacji  oraz  zapewnienie  bezpiecze	stwa  po�arowego
w przedmiotowym budynku. Projektowany remont obejmuje dostosowanie cz��ci
komunikacyjnej  do  zgodno�ci  z  warunkami  ochrony  przeciwpo�arowej  oraz
wykonanie iniekcji krystalicznej / chemicznej murów, na których wyst�puje wilgo�
(�ciany zewn�trzne, �ciana wewn�trzna korytarza).  Remontowane pomieszczenia
znajduj�  si�  w  parterowej  wschodniej  cz��ci  budynku  Szkoły  Podstawowej
w Opatowie. Cało�� budynku podzielona jest funkcjonalnie na dwie odr�bne strefy:
stref� ZL II – cz��� przedszkolna obj�ta opracowaniem (parterowa z nieu�ytkowym
poddaszem),  oraz  stref�  pi�trow�  –  poza  obr�bem opracowania  pomieszczenia
gminy.

Podstawa opracowania.

o Zlecenie Inwestora,

o Ogl�dziny w terenie,

o Mapa ewidencyjna

o Uzgodnienia lokalizacyjne.

o Uzgodnienia z Rzeczoznawc� do spraw zabezpiecze	 
przeciwpo�arowych
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2. Stan zainwestowania działki – istniej�ce zainwestowanie.

Lokalizacja
o teren planowanej inwestycji znajduje si� w miejscowo�ci Opatów, powiecie

kłobuckim, województwie �l�skim. Budynek zlokalizowany na skrzy�owaniu
ulicy Cz�stochowskiej i ulicy Tadeusza Ko�ciuszki.

o opracowaniem obj�to  działk�  dz.  nr  ewid.  543/2,  obr�b 0004,  jednostka
ewid. 240605_2.0004.543/2.

Ukształtowanie terenu:
o teren  naturalnie  ukształtowany  z  niewielkim  spadkiem  w  kierunku

zachodnim.
Dojazd:

Dojazd  do  budynku  obj�tego  inwestycj�  poprzez  istniej�cy  zjazdy  z  drogi
publicznej, od strony wschodniej – ulica Tadeusza Ko�ciuszki.
Cało��  działki  urz�dzona  w  sposób  zbilansowany  na  potrzeby  szkoły,
utwardzone  doj�cia  do  istniej�cych  wej��  jak  równie�  do  wej�cia
projektowanego, system dojazdu i miejsc parkingowych urz�dzone na terenie
placu szkolnego. 

Zabudowa:
Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem Szkoły 
S�siedztwo:
- od wschodu działka nr ewid. 2545 – ulica Tadeusza Ko�ciuszki
- od północy działka nr ewid. 544 – zabudowana budynkiem mieszkalnym
i budynkami gospodarczymi
- od południa działka nr ewid. 2569/1 – ulica Cz�stochowska

Nie projektuje si� zmian w zagospodarowaniu terenu.

Ogrodzenie terenu:
Teren działki jest ogrodzony.

Istniej�ce uzbrojenie terenu:
o energia elektryczna: dostawa energii elektrycznej zapewniona przez 

istniej�ce przył�cze energetyczne;
o woda: dostarczenie wody zapewnione przez istniej�ce przył�cze 

wodoci�gowe;
o �cieki sanitarne: odprowadzenie przez istniej�ce przył�cze kanalizacji 

sanitarnej;
o wody opadowe: odprowadzenie na teren własny działki obsiany traw�, 

nale�y uprawni� system odprowadzania wody, przerobienie rur 
spustowych aby wody opadowe nie zalegały w obr�bie �cian obiektu.

o ogrzewanie: centralne ogrzewanie z własnej kotłowni na paliwo stałe.
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3. Projekt zagospodarowania działki. 

Zagospodarowanie  działki  pozostaje  bez  zmian.  Projektowane  zmiany
w zewn�trznej cz��ci obiektu.

Projektowane prace:
o remont ma na celu dostosowanie układu komunikacyjnego cz��ci 

przedszkolnej do bezpiecze	stwa wzgl�dem warunków ppo�.

Drogi i place:
o droga dojazdowa i doj�cie do budynku o nawierzchni utwardzonej.

Wody opadowe:

o Wody opadowe z dachów budynków i nawierzchni utwardzonych 
rozprowadzone s� po terenie własnym obsianym traw� i obsadzonym 
krzewami.

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia u�ytkowa przedszkola 169,82 m2

Kubatura 602,86 m2

Wysoko�� cz��ci przedszkolnej w kalenicy 6,90m

4. Teren nie podlega ochronie, zgodnie z warunkami wynikaj�cymi z ustale	 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Teren działki znajduje si� poza granicami wpływów eksploatacji górniczej, 
obszarów nara�onych na niebezpiecze	stwo powodzi i osuwania si� mas 
ziemnych.

6. Miejsce  wywozu  nieczysto�ci  stałych,  na  wysypisko  gminne.  Wody
opadowe z dachu s� odprowadzane na teren działki.

7. Projektowana inwestycja nie b�dzie stwarzała zagro�e	 dla �rodowiska ani
dla  zdrowia  i  higieny  u�ytkowników  projektowanych  obiektów.  Przyj�te
rozwi�zania  nie  wpływaj�  ujemnie  na  �rodowisko  ani  działki  s�siednie.
Projektowana inwestycja nie wpływa na zanieczyszczenie powietrza,  wody
i gruntu.

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

1)  Do  wyznaczenia  obszaru  oddziaływania  projektowanego  budynku
uwzgl�dniono nast�puj�ce akty prawne:

o Ustawa a dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013.1490 j.t. ze zm.)
– PB art. 3, pkt 20): obszar oddziaływania obiektu – nale�y przez to rozumie�
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teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów
odr�bnych,  wprowadzaj�cych  zwi�zane  z  tym  obiektem  ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

o Ustawa  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2015.199 j.t.) – PZP;

o Rozporz�dzenie  MI  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych  jakimi  powinny  odpowiada�  budynki  i  ich  usytuowanie
(Dz.U.2002.75.690 ze zm.) – WT;

o Rozporz�dzenie  RM z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie  przedsi�wzi��
mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.)
– O
.

2) Usytuowanie obiektów na działce:

1. Działki s�siednie granicz�ce z terem inwestycji:

s�siednia  działka  zabudowana  budynkiem  mieszkalnym  i  budynkami
gospodarczymi, od wschodu i południa działki drogowe.

2. budynek usytuowany w odległo�ciach od granicy z działkami:

budynek usytuowany jako wolnostoj�cy nie tworzy oddziaływania na działki
s�siednie.

3. istniej�cy/projektowany  budynek  usytuowany  został  zgodnie  z  wymogami
§12 ust. 1 WT, co  nie powoduje, ze wzgl�du na odległo�ci od granic,
ograniczenia w zagospodarowaniu działek s�siednich, a w �lad za tym,
obj�cia  s�siednich  działek  budowlanych  obszarem  oddziaływania w
rozumieniu srt. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

4. miejsca  gromadzenia  odpadów  stałych  usytuowane  zostało  w  znacznych
odległo�ciach od granic działek s�siednich;

5. projektowane miejsce gromadzenia odpadów stałych oraz miejsca postojowe
usytuowane zostały zgodnie z wymaganiami §18-23 WT  odno�nie terenów
s�siednich, co  nie powoduje ze wzgl�du na odległo�ci tych miejsc od
granic oraz okien i  drzwi pomieszcze�  przeznaczony na pobyt  ludzi,
ograniczenia w zagospodarowaniu działek s�siednich, a w �lad za tym,
obj�cia  s�siednich  działek  budowlanych  obszarem  oddziaływania
w rozumieniu art. 3 pkt 2o ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

6.  Odległo��  projektowanego  budynku  od  obiektów  z  pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi na działkach s�siednich umo�liwia naturalne
o�wietlenie tych pomieszcze	 (§13 WT), gdy�:

o zachowane zostały odległo�ci od granic działek s�siednich okre�lone w (§12
WT),  odno�nie usytuowania budynku;

o do  wyznaczania  obszaru  oddziaływania  obiektu  nie  maj�  zastosowania
przepisy §57 WT;
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o istniej�cy  budynek  nie  ogranicza  naturalnego  o�wietlenia  pomieszcze	
przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach potencjalnie projektowanych na
działkach s�siednich, w zwi�zku z czym nie powoduje obj�cia tych działek
obszarem oddziaływania.

7. Nasłonecznienie pomieszcze	 w budynkach na działkach s�siednich - §60
WT:

Ze wzgl�du na odległo�ci opisane pkt 3 projektowany budynek nie ogranicza
nasłonecznienia pomieszcze	 przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach
potencjalnie projektowanych na działkach s�siednich, w zwi�zku z czym nie
powoduje obj�cia tych działek obszarem oddziaływania.

8.  Usytuowanie budynku z uwagi na bezpiecze	stwo po�arowe - §271-273
i 213 WT

o zastosowane  skróty:  OP  –  �ciana  oddzielenia  po�arowego;  RO  –
rozprzestrzeniaj�ce ogie	; NRO – nierozprzestrzeniaj�cego ogie	; KOP –
klasa odporno�ci  po�arowej  budynku; KOO – klasa odporno�ci  ogniowej
elementów budynku;

o projektowany budynek zalicza si� do kategorii ZL II o KOP „C”;

o �ciany  zewn�trzne  projektowanego  budynku,  nieb�d�ce  �cianami  OP,
wykonane s� z materiałów NRO i posiadaj� KOO, okre�lon� wg §216 ust. 1
WT;

o pokrycie  dachu  budynku  wykonane  jest  z  materiału  NRO  –  blacha
trapezowa;

o Budynek  spełnia  wymagania  §271-273  WT  w  odniesieniu  do  istniej�cej
i  potencjalnej zabudowy na działkach s�siednich, w zwi�zku  z czym nie
powoduje obj�cia tych działek obszarem oddziaływania.

9. Inwestycja  nie  zalicza  si�  do  przedsi�wzi��  mog�cych  zawsze
znacz�co, ani potencjalnie znacz�co oddziaływa� na �rodowisko – nie
wyznacza si� stref ochronnych wykraczaj�cych poza granice działki obj�tej
inwestycj�.

10. Budynek  nie  jest  �ródłem  uci��liwo�ci  wykraczaj�cych  poza
granice  działki  obj�tej  inwestycj�,  ani  powodowanych  przez  hałas,
wibracje,  zakłócenia  elektryczne  i  promieniowanie,  zanieczyszczenia
powietrza,  wody  i  gleby,  strefy  sanitarne,  miejsca  postojowe  dla
samochodów osobowych.

WOBEC  POWY	SZEGO  OBSZAR  ODDZIAŁYWANIA  OBIEKTU  MIE�CI
SI
 W CAŁO�CI NA NIERUCHOMO�CI OBJ
TEJ OPRACOWANIEM, NA
KTÓREJ ZNAJDUJE SI
 PROJEKTOWANA INWESTYCJA.
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OPINIA TECHNICZNA

NA TEMAT MO	LIWO�CI WYKONANIA PROJEKTOWANYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem  inwestycji  jest  wykonanie  remontu  dostosowuj�cego  układ
komunikacji  strefy  ZLII  –  cz��ci  przedszkolnej  do  warunków  po�arowych.
Przedszkole  mie�ci  si�  w  parterowej  cz��ci  budynku.  Projektuje  si�  zmian�
lokalizacji  drzwi wej�ciowych w miejsce centralnego okna od strony północnej
(zgodnie z zał�czonym rzutem parteru). Szeroko�ci przej�� i wielko�ci otworów
drzwiowych dostosowane zostan� do warunków przepisów ppo�. jednocze�nie
ze wzgl�du na wilgo�  wyst�puj�c� wewn�trz obiektu projektuje si� wykonanie
iniekcji krystalicznej / chemicznej murów wraz ze zmian� układu rur spustowych,
aby  wody  opadowe  nie  płyn�ły  na  mury  budynku,  ale  były  kierowane  na
zachodni� cz��� działki lub do studni chłonnych.

2. Dane ogólne cz��ci obiektu obj�tej opracowaniem

Budynek  szkoły  jest  wolnostoj�cy  zło�ony  z  dwóch  prostopadło�cianów
poł�czonych  oddzielonych  funkcjonalnie,  posiadaj�cych  niezale�ne  wej�cia.
Cz���  obj�ta  opracowaniem  z  istniej�cym  oddziałem  przedszkolnym,
niepodpiwniczona, parterowa. Segment drugi poza opracowaniem dwupi�trowy,
z  u�ytkowym  poddaszem,  cz��ciowo  –  podpiwniczony  –  u�ytkowany  jako
budynek  gminny.  Kotłownia  usytuowana  jest  w cz��ci  podpiwniczonej  cz��ci
gminnej,  posiada  odr�bne  wej�cie  od  zachodniej  strony  budynku.  Budynek
przekryty  dachem  wielospadowym  o  k�cie  nachylenia  połaci  od  21°  (cz���
przedszkolna)  27°  (drugi  segment  pi�trowy). Obiekt  wyposa�ony  jest
w instalacje:

o energia elektryczna: dostawa energii elektrycznej zapewniona przez 
istniej�ce przył�cze energetyczne;

o woda: dostarczenie wody zapewnione przez istniej�ce przył�cze 
wodoci�gowe;

o �cieki sanitarne: odprowadzenie przez istniej�ce przył�cze kanalizacji 
sanitarnej;

o wody opadowe: odprowadzenie na teren własny działki obsiany traw�.
o ogrzewanie: centralne ogrzewanie z własnej kotłowni na paliwo stałe.
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KRYTERIA OCENY STANU POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW

DOBRY – zu�ycie elementu do 15% oznacza, �e elementy budynku nie wykazuj� 
zu�ycia i uszkodze	, uwagi o charakterze kosmetycznym.

ZADOWALAJ�CY – zu�ycie 16% - 30% oznacza, �e elementy budynku utrzymane s�
nale�ycie. Celowy jest remont bie��cy polegaj�cy na drobnych naprawach, 
uzupełnieniach, konserwacji, impregnacji.

NIEZADOWALAJ�CY – zu�ycie w przedziale 31% - 50% oznacza, �e w elementach 
budynku wyst�puj� niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagra�aj�ce bezpiecze	stwu 
u�ytkowania. Wymagany jest cz��ciowy remont.

AWARYJNY – zu�ycie ponad 50% oznacza, �e elementy podlegaj� wymianie, b�d� 
zagra�aj� zdrowiu lub �yciu, zagro�one jest bezpiecze	stwo konstrukcji obiektu.

STAN TECHNICZNY OBIEKTU BUDOWLANEGO – OPIS USZKODZE�

fundamenty

Konstrukcja, sposób wyko�czenia Stan techniczny, zu�ycie

Fundamenty budynku z kamienia 
wapiennego na zaprawie cementowo
- wapiennej

Zadowalaj�cy. Fundamenty budynku,
bez zastrze�e	 co do pracy 
statycznej budynku. Podci�ganie 
kapilarne, powoduje p�kni�cia, 
nale�y wykona� iniekcj� chemiczn� 
wraz z zmian� kierowania wód z rur 
spustowych.

�ciany

Konstrukcja, sposób wyko�czenia Stan techniczny, zu�ycie


ciany z cegły pełnej i kamienia 
wapiennego na zaprawie cementowo
- wapiennej

Zadowalaj�cy. Niewielkie ubytki 
elewacyjne. Stwierdzono nieznaczne
p�kni�cia, nie stwierdzono wychyle	 
i rozwarstwie	.

Strop na opracowywan� cz��ci� przedszkola

Konstrukcja, sposób wyko�czenia Stan techniczny, zu�ycie

Istniej�cy strop g�sto�ebrowy - 
Akermana

Dobry. Brak ubytków, p�kni��, ugi�� 
i zarysowa	

stolarka okienna i drzwiowa

Konstrukcja, sposób wyko�czenia Stan techniczny, zu�ycie

Stolarka okienna PCV, stolarka 
drzwiowa drewniana, drzwi 
zewn�trzne PCV

Dobry. Stolarka nie wykazuje 
�adnych ubytków
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4. Wnioski ko�cowe zalecenia.

Na podstawie  przeprowadzonych ogl�dzin,  analizy  stanu istniej�cego wszystkich
elementów  konstrukcji  no�nej  oraz  wykonanej  inwentaryzacji  wyprowadza  si�
wnioski i zalecenia.:

W obr�bie opracowania obiekt jest w dobrym stanie technicznym. Ocena ogólna
stanu technicznego elementów konstrukcyjnych istniej�cego budynku nie wykazuje
przekroczenia dopuszczalnych napr��e	, spełnia warunki no�no�ci.

Ogólny stan techniczny istniej�cego budynku okre�li� nale�y jako dobry. Pozwala
on na wykonanie projektowanych robót budowlanych.

Reasumuj�c  powy�sze  ustalenia  oraz  odnosz�c  si�  do  §  206  ust.  2
Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r.
poz.  1065  ze  zm.)  stwierdza  si�,  i�  planowana  inwestycja  w  projektowanym
zakresie dostosowuje obiekt do w/w przepisów.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
REMONTU POMIESZCZE� PRZEDSZKOLA WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO

WARUNKÓW BEZPIECZE�STWA PO�AROWEGO W BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W OPATOWIE IM. MARII KONOPNICKIEJ 

INWESTOR: Szkoła  Podstawowa  w  Opatowie
im. Marii Konopnickiej

ul. Tadeusza Ko�ciuszki 1

42-152 Opatów

ADRES BUDOWY: ul. Tadeusza Ko�ciuszki 1

42-152 Opatów

NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI dz.  nr  ewid.  543/2,  obr�b  0004,
jednostka ewid. 240605_2.0004.543/2

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu remontu w cz��ci przedszkolnej
budynku  Szkoły  Podstawowej  w  Opatowie.  Projektowany  remont  obejmuje
dostosowanie  cz��ci  komunikacyjnej  do  zgodno�ci  z  warunkami  ochrony
przeciwpo�arowej  oraz  wykonanie  iniekcji  krystalicznej  /  chemicznej  murów,  na
których  wyst�puje  wilgo�  (�ciany  zewn�trzne,  �ciana  wewn�trzna  korytarza).
Budynek  zlokalizowany  jest  na  działce  budowlanej  przy  ulicy  T.  Ko�ciuszki
w Opatowie. Remontowane pomieszczenia znajduj�  si�  w parterowej wschodniej
cz��ci budynku Szkoły Podstawowej w Opatowie. Cało�� budynku podzielona jest
funkcjonalnie  na  dwie  odr�bne  strefy:  stref�  ZL  II  –  cz���  przedszkolna  obj�ta
opracowaniem, oraz stref� pi�trow� – poza obr�bem opracowania pomieszczenia
wykorzystywane na potrzeby gminne.

2. Podstawa opracowania.

o Zlecenie Inwestora;

o Ogl�dziny w terenie;

o Mapa ewidencyjna,

o Uzgodnienia z Rzeczoznawc� do spraw zabezpiecze	 
przeciwpo�arowych,

o Uzgodnienia lokalizacyjne,

o Uzgodnienia z Inwestorem,

o Aktualne normy i przepisy projektowe w budownictwie

CZ�STOCHOWA, CZERWIEC 2021 ROK



3. Lokalizacja 

Przedmiotowy  budynek  szkolny  znajduje  si�  w  Miejscowo�ci  Opatów,
powiecie  kłobuckim,  województwie  �l�skim.  Budynek  zlokalizowany  na
skrzy�owaniu ulicy Cz�stochowskiej i ulicy Tadeusza Ko�ciuszki, na działce
nr ewid. 543/2, obr�b 0004, jednostka ewid. 240605_2.0004.543/2. Dojazd
do budynku poprzez istniej�cy zjazd z drogi publicznej od strony wschodniej
– ulica Tadeusza Ko�ciuszki.

4. Opis ogólny budynku

Budynek Szkoły Podstawowej w Opatowie, ul. T. Ko�ciuszki 1, wykonany na
rzucie prostok�ta.  Obiekt  wolnostoj�cy,  składa si�  w dwóch cz��ci:  cz���
parterowa (obj�ta  opracowaniem) z  istniej�cym oddziałem przedszkolnym,
niepodpiwniczona  oraz  cz���  dwupi�trowa  z  u�ytkowym  poddaszem,
cz��ciowo  podpiwniczona  –  u�ytkowana  jako  pomieszczenia  na  potrzeby
gminne.  Segmenty  nie  s�  poł�czone  ze  sob�  funkcjonalnie,  posiadaj�
niezale�ne  wej�cia  oraz  nie  s�  poł�czone  komunikacyjnie.  Kotłownia
usytuowana  jest  w  cz��ci  podpiwniczonej  cz��ci  Szkoły  Podstawowej,
posiada odr�bne wej�cie od zachodniej strony budynku. Budynek przekryty
dachem wielospadowym o k�cie nachylenia połaci 21° (cz���  przedszkola
obj�ta opracowaniem) 27° (cz��� pi�trowa poza obszarem opracowania).

Projektowana inwestycja nie ingeruje w główne elementy konstrukcyjne budynku,
nie  narusza  fundamentów,  �cian  no�nych,  stropów  oraz  dachu.  Wymiany
elementów  stolarki  w  �cianach  no�nych  na  istniej�cych  nadpro�ach.  Pozostałe
prace zawieraj� si� w obr�bie �cian działowych i dostosowuj� układ do warunków
bezpiecze	stwa po�arowego.

Program u�ytkowy strefy przedszkolnej:

Nr
pomieszczenia

Pomieszczenie Powierzchnia [m2]

1.1 Wej�cie 6.42
1.2 Szatnia 14.53
1.3 Komunikacja 35.14
1.4 WC personelu / Pom. gospodarcze 6.02
1.5 Sala logopedyczna 4.18
1.6 Pom. Socjalno - biurowe 15.19
1.7 Sala przedszkolna 39.11
1.8 WC 11.07
1.9 Sala przedszkolna 38.16

SUMA: 169.82
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6. Materiały cz��ci obj�tej opracowaniem

6.1 �ciany 


ciany  zewn�trzne  i  wewn�trzne  no�ne  z  cegły  ceramicznej  pełnej
i  kamienia  wapiennego  na  zaprawie  cementowo  –  wapiennej  o  wym.
zewn�trzne  ok.  60cm,  wewn�trzne  25-40cm.  Zewn�trznie  wyko	czenie
tynkiem  cementowym  w  najbli�szym  czasie  projektuje  si�  wykonanie
wyprawy elewacyjnej – ocieplenia. Od wewn�trz nale�y malowa� 2x farbami
do wn�trz na warstwie gruntuj�cej, nale�y wybra� farby bez plastyfikatorów,
bez konserwantów, bez rozpuszczalników, zmywalne i odporne na �cieranie
i szorowanie.

6.2 �ciany działowe projektowane


ciany działowe projektuje si� jako podwójn� płyt� GK �cianki kartonowo –
gipsowe  na  stela�u  stalowym  wyko	czone  wg  rozwi�za	  systemowych.
Pomi�dzy płytami GK nale�y zastosowa�  wypełnienie z wełny mineralnej.
W  pomieszczeniach  mokrych  tj.  łazienka  nale�y  zastosowa�  płyty
impregnowane  typu  GKBI.  Alternatywnie  �ciany  mo�na  wykona�  z  cegły
ceramicznej  szczelinowej  lub  prefabrykatów  typu  YTONG.  Wyko	czenie
gipsowaniem, malowa� 2x farbami do wn�trz na warstwie gruntuj�cej, nale�y
wybra� farby bez plastyfikatorów, bez konserwantów, bez rozpuszczalników,
zmywalne i odporne na �cieranie   i szorowanie.

6.3 Nadpro�a 

Nadpro�a drzwiowe projektowane jako nadpro�a prefabrykowane 
ceramiczno – �elbetowe systemowe POROTHERM lub typu L19, lub 
stalowe. Pod drzwi zewn�trzne wykorzystane zostanie nadpro�e okienne. 
Pozostałe nadpro�a wykonane zostan� w �cianach działowych.

5.4 Strop nad parterem

Istniej�cy  strop  g�sto�ebrowy  typu  Akermana,  uło�enie  belek  stropowych
równolegle  do  �ciany  szczytowej  (kierunku  wschodniego).  Po  pracach
remontowych nale�y wykona� malowanie 2x farbami do wn�trz na warstwie
gruntuj�cej, nale�y wybra� farby bez plastyfikatorów, bez konserwantów, bez
rozpuszczalników, zmywalne i odporne na �cieranie i szorowanie.

5.5 Posadzki

Posadzki istniej�ce, na korytarzu wyko	czone okładzin�  – typu lastryko, w
łazienkach  płytki  ceramiczne,  w  pomieszczeniach  sal  przedszkolnych
wykładzina  PCV.  Po  wykonaniu  wszystkich  otworów  drzwiowych  nale�y
skontrolowa�  poziom  posadzek  i  wyrówna�  powierzchnie  do  jednej
wysoko�ci - nale�y wyrówna� poziomy do istniej�cego korytarza. Wysoko�ci
posadzek  po  wyko	czeniu  powinny  by�  spójne  nie  tworz�c  progów
przej�ciowych.  W  pomieszczeniach  przeznaczonych  dla  na  sale

CZ�STOCHOWA, CZERWIEC 2021 ROK



przedszkolne wyko	czenie posadzki wykładzinami dywanowymi o wysokich
parametrach  wytrzymało�ciowych  (stosowanych  dla  pomieszcze	
przedszkolnych).  Alternatywnie  zastosowa�  mo�na panel  podłogowy klasy
�cieralno�ci  minimum  AC5  lub  panel  winylowy.  Zgodnie  z  wyborem
Inwestora.  W  toaletach  zastosowa�  nale�y  płytki  gresowe  klasy
antypo�lizgowej  R10  oraz  odporno�ci  na  �cieranie  klasy  V.  Cokoliki
przy�cienne na wysoko��  5cm z płytek ceramicznych lub gotowych listew
przy�ciennych.

5.7 Wentylacja

Kanały wentylacyjne grawitacyjne, przez istniej�ce przewody kominowe. 

5.8 Okładziny �cienne i sufitowe

Wyko	czenie �cian w zale�no�ci  od powierzchni.  Nale�y uzupełni�  ubytki
tynków,  wykona�  gipsowanie,  gruntowanie  oraz  malowanie  minimum
dwukrotne farbami trudno�cieralnymi akrylowymi, emulsyjnymi, lateksowymi,
poliwinylowymi lub silikatowymi w kolorze wybranym przez Inwestora (nale�y
wybra� farby bez plastyfikatorów, bez konserwantów, bez rozpuszczalników,
zmywalne i odporne na �cieranie i szorowanie).

W toaletach zastosowa�  nale�y płytki na �cianach do wysoko�ci  minimum
150cm ewentualnie na całej wysoko�ci w zale�no�ci od wyboru Inwestora.

5.9 Drzwi

Drzwi do pomieszcze	 nale�y wykona� jako szkolne pełne z płyt wiórowo –
kanałowych, wyko	czone laminatem w kolorze tj. drzwi istniej�cych. Drzwi
do toalet nale�y wykona� z podci�ciem lub otworami w dolnej cz��ci drzwi.
Drzwi  wej�ciowe  nale�y  wykona�  z  samozamykaczem  (dwuskrzydłowe
z czego jedno skrzydło musi mie� wymiar min. 90cm w �wietle przej�cia).
Kierunki otwierania oraz wymiary zgodnie z cz��ci� rysunkow� projektu.
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Opis prac do wykonania w poszczególnych pomieszczeniach:

Pomieszczenie Zakres prac

Wej�cie
1.1.

Wykonanie w miejscu istniej�cego otworu okiennego na istniej�cym
nadpro�u, drzwi wej�ciowych o wymiarze w �wietle przej�cia 120cm,
lub  drzwi  dwuskrzydłowych  90+30.  Przesuni�cie  �cianki  działowej
tworz�c  szerszy  korytarz  do 150cm (miejscowo do 164cm) tj.  rys.
Wykonanie  przej�cia  drzwi  do  pomieszczenia  1.2  –  szatni,  wraz
z  wykonaniem  nadpro�a  prefabrykowanego.  Drzwi  o  kierunkach
otwierania  zgodnym  z  cz��ci�  rysunkow�.  Przed  wykonaniem
okładzin  podłogowych  nale�y  skorygowa�  wysoko�ci  posadzek  w
stosunku  do  istniej�cego  korytarza  1.3.  Wykonanie  okładzin
podłogowych w pomieszczeniu wej�cia z płytek gresowych spójnych
kolorystycznie  z  istniej�cymi.  Pomieszczenia  podlega�  b�d�
malowaniu  2x  na  warstwie  gruntuj�cej,  wraz  z  ewentualnymi
uzupełnieniami ubytków tynkarskich. Stolarka drzwiowa dopasowana
kolorystycznie do istniej�cej.

Szatnia
1.2.

Usuni�cie  �cianek  działowych  wewn�trz,  pozostawienie  �ciany  tj.
cz��� rysunkowa wydzielaj�cej pomieszczenie sali przedszkolnej 1.7.
W �ciance wydzielenia szatni i sali przedszkolnej przesuni�cie otworu
drzwiowego  w  now�  lokalizacj�.  Wykonanie  okładzin  podłogowych
z  płytek  gresowych  spójnych  kolorystycznie  z  wiatrołapem.  Przed
wykonaniem  okładzin  podłogowych  nale�y  skorygowa�  wysoko�ci
posadzek w stosunku do istniej�cego korytarza 1.3. Malowanie 2x na
warstwie  gruntuj�cej,  wraz  z  ewentualnymi  uzupełnieniami  ubytków
tynkarskich.  Stolarka  drzwiowa  dopasowana  kolorystycznie  do
istniej�cej.  Drzwi  o  kierunkach  otwierania  zgodnym  z  cz��ci�
rysunkow�.

Komunikacja
1.3

Usuni�cie  �cianek  działowych  wydzielaj�cych  obecnie  stref�
umywalni  i  wej�cia  do  toalety  personelu.  Wykonanie  drzwi
w  miejscach  przew��e	  korytarza  tj.  cz���  rysunkowa.  
cianki
oddzielenia  na  korytarzu  dwustronnie  podwójna  płyta  GK  �cianki
kartonowo – gipsowe na stela�u stalowym wyko	czone wg rozwi�za	
systemowych. Pomi�dzy płytami GK nale�y zastosowa� wypełnienie z
wełny mineralnej, alternatywnie zastosowa� mo�na cegł� ceramiczn�
lub  pianobetonowe  bloczki  typy  YTONG.  Po  dokonaniu  prac
demonta�owych  nale�y  oceni�  czy  istnieje  mo�liwo��  napraw
posadzki i uzupełnienie w sposób spójny z cało�ci� korytarza, je�eli
nie,  nale�y  wyrówna�  cało��  i  wykona�  now�  okładzin�  korytarza
zgodnie  z  wymogami  materiałowymi  w  stosunku  do  przedszkoli.
Malowanie  2x  na  warstwie  gruntuj�cej,  wraz  z  ewentualnymi
uzupełnieniami ubytków tynkarskich. Stolarka drzwiowa dopasowana
kolorystycznie do istniej�cej. Drzwi o kierunkach otwierania zgodnym
z cz��ci� rysunkow�. Od strony ulicy Cz�stochowskiej wymieni� drzwi
i  zmontowa�  zagł�biaj�c  je  min  30cm od  lica  �ciany  zewn�trznej,
drzwi  o  kierunku  otwierania  zgodnie  z  cz��ci�  rysunkow�,  drzwi
wej�ciowych  o  wymiarze  w  �wietle  przej�cia  120cm,  lub  drzwi
dwuskrzydłowych 90+30.                      
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Pom.
Gospodarcze

wraz z WC
personelu 1.4

Aktualnie znajduje si� tutaj w�zeł sanitarny, który nale�y dostosowa�
do  cz��ci  rysunkowej.  Projektuje  si�  wykonanie  na  nowo  �cian
działowych  wydzielaj�cych  stref�  umywalni,  WC  i  pomieszczenia
gospodarczego  na  pralk�,  �rodki  czysto�ci  itp.  (pomieszczenie
zamykane,  bez  dost�pu  dla  dzieci)  zgodnie  z  projektowanym
układem. Nale�y wykona� płytki na �cianach do wysoko�ci minimum
150cm  ewentualnie  na  całej  wysoko�ci  w  zale�no�ci  od  wyboru
Inwestora.  Przed  wykonaniem  okładzin  podłogowych  nale�y
skorygowa�  wysoko�ci  posadzek  w  stosunku  do  istniej�cego
korytarza 1.3. Wykonanie okładzin podłogowych z płytek gresowych
spójnych kolorystycznie z istniej�cymi. Pomieszczenia podlega� b�d�
malowaniu  2x na warstwie  gruntuj�cej  farbami przeznaczonymi do
stosowania  w  pomieszczeniach  mokrych,  wraz  z  ewentualnymi
uzupełnieniami ubytków tynkarskich. Stolarka drzwiowa dopasowana
kolorystycznie do istniej�cej. Drzwi toalet wykona� z podci�ciami lub
otworami tunelowymi zapewniaj�cymi wentylacj�.

Sala
logopedyczna

1.5

W  miejscu  istniej�cego  do  tej  pory  wej�cia  projektuje  si�
podmurowanie  otworu  drzwiowego  do  wysoko�ci  parapetu  90cm
i  obsadzenie  na  istniej�cym  nadpro�u  stolarki  okiennej  spójnej
z  istniej�c�.  Nale�y  wykona�  �cianki  działowe  wydzielaj�ce
projektowan�  stref�.  Przed  wykonaniem  okładzin  podłogowych
nale�y skorygowa� wysoko�ci posadzek w stosunku do istniej�cego
korytarza  1.3.  Malowanie  2x  na  warstwie  gruntuj�cej,  wraz
z  ewentualnymi  uzupełnieniami  ubytków  tynkarskich.  Stolarka
drzwiowa  dopasowana  kolorystycznie  do  istniej�cej.  Drzwi
o  kierunkach  otwierania  zgodnym  z  cz��ci�  rysunkow�.
W pomieszczeniach przeznaczonych dla na sale przedszkolne, w tym
projektowanej  sali  logopedycznej,  wyko	czenie  posadzki
wykładzinami  dywanowymi  o  wysokich  parametrach
wytrzymało�ciowych  (stosowanych  dla  pomieszcze	
przedszkolnych). Alternatywnie zastosowa� mo�na panel podłogowy
klasy  �cieralno�ci  minimum  AC5  lub  panel  winylowy.  Zgodnie
z wyborem Inwestora      

Pom.
Socjalno  -
biurowe 1.6

W pomieszczeniu przeznaczonym na socjalno – biurowe projektuje
si�  przeniesienie  otworu  drzwiowego  w  sposób  zapewniaj�cy
komunikacj�  z  korytarza,  wraz  z  wykonaniem  nadpro�a
prefabrykowanego.  Drzwi  o  kierunkach  otwierania  zgodnym
z cz��ci� rysunkow�, stolarka drzwiowa dopasowana kolorystycznie
do  istniej�cej.  Malowanie  2x  na  warstwie  gruntuj�cej,  wraz
z  ewentualnymi  uzupełnieniami  ubytków  tynkarskich.  Okładzina
posadzki zostanie zachowana, w przypadku wymiany  wyko	czenie
posadzki  wykładzinami  dywanowymi  o  wysokich  parametrach
wytrzymało�ciowych  (stosowanych  dla  pomieszcze	
przedszkolnych). Alternatywnie zastosowa� mo�na panel podłogowy
klasy  �cieralno�ci  minimum  AC5  lub  panel  winylowy.  Zgodnie
z wyborem Inwestora 
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WC dla
dzieci 1.8

Drzwi  ł�cz�ce  pomieszczenie  sanitarne  z  korytarzem  nale�y
poszerzy�  do  wymiaru  w  �wietle  przej�cia  min  90cm.  Przed
dokonaniem  poszerze	  nale�y  skontrolowa�  istniej�ce  nadpro�e
poprzez podkucie w miejscu osadzenia, je�eli długo�� nadpro�a nie
jest  wystarczaj�ca  nale�y  wykona�  nowe  dłu�sze  o  długo�ci
podparcia  po  min  10cm  obustronnie,  nadpro�a  prefabrykowane
wybranego producenta. 

Wokół budynku oraz na �cianie wewn�trznej no�nej korytarza nale�y wykona� iniekcj�
krystaliczn�  /  chemicznej  murów,  na  których  wyst�puje  wilgo�  zgodnie  z  instrukcj�
wybranego producenta preparatu u�ywanego w tym celu. Jednocze�nie nadmienia si�,
�e  wody  opadowe  kierowane  rurami  spustowymi  s�  w  sposób  zatrzymuj�cy  wody
w obr�bie �cian fundamentowych, co powoduje korozj� �cian fundamentowych i murów
zewn�trznych oraz podci�ganie wód opadowych pod budynek, nale�y przedłu�y� rury
spustowe  i  wykona�  koryta  odprowadzaj�ce  wod�,  lub  wykona�  studnie  chłonne  –
rozs�czaj�ce. Dopiero po zako	czeniu tego procesu przyst�pi� do wykonania okładzin
zewn�trznych  tj.  robót  tynkarskich  i  malowania.  Powierzchnia  przed  wykonaniem
wyprawy tynkarskiej musi by� sucha, pozbawiona wszelkich lu�nych fragmentów tynku i
poprzednich  warstw  farby,  ka�dorazowo  zagruntowana  przed  przyst�pieniem  do
nakładania  kolejnych  warstw  wyko	czenia,  nale�y  bezwzgl�dnie  pami�ta�
o wykonywaniu prac zgodnie z zaleceniami producentów wybranych zapraw i okładzin.

Roboty budowlano – monta�owe

Wszelkie roboty budowlano – monta�owe nale�y przeprowadzi�  zgodnie z
Rozporz�dzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  06.02.2003r.  w  sprawie
bezpiecze	stwa i  higieny pracy podczas  wykonywania  robót budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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INFORMACJA BEZPIECZE�STWA PROWADZENIA PRAC REMONTOWYCH

1. Informacje ogólne.

Przy pracach remontowych roboty budowlano – monta�owe, prace przy obsłudze i 
konserwacji budowlanego sprz�tu zmechanizowanego i pomocniczego mo�e by� 
zatrudniony wył�cznie pracownik, który:

o posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego 
stanowiska pracy,

o uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczenie do okre�lonych prac,

o został przeszkolony w zakresie przepisów i wymaga	 BHP obowi�zuj�cych, 
na danym stanowisku pracy.

2. Zalecenia

Prace remontowe pomieszcze	 obj�tych opracowaniem wykonywane b�d� w 
trakcie funkcjonowania pozostałej cz��ci budynku. Wszelkie prace zwi�zane z 
wynoszeniem wyposa�enia oraz wnoszeniem nowego nale�y wykonywa� tak aby 
nie zaburza� dro�no�ci ci�gów komunikacyjnych. Prace nale�y przeprowadza� 
przed uprzednim zabezpieczeniem terenu tak aby minimalizowa� uci��liwo�ci 
zwi�zane z remontem dla osób wykonuj�cych prac� w pozostałych 
pomieszczeniach. 

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zakład zobowi�zany jest zaopatrzy� go
w odzie� robocz� i ochronn�, zgodnie z obowi�zuj�cymi w tym zakresie przepisami.
Pracownicy nara�eni na urazy mechaniczne, pora�enie pr�dem, upadki z 
wysoko�ci, oparzenia, zatrucia, wibracj� oraz inne szkodliwe czynniki i zagro�enia 
zwi�zane z wykonywan� prac�, powinni by� zaopatrzeni w sprz�t ochronny. Sprz�t 
ten winien posiada� stosowne atesty i certyfikaty.

3. Warunki techniczne wykonania robót budowlanych

Wszystkie roboty budowlano – monta�owe nale�y wykona�:

o zgodnie z przedmiotowym projektem remontu zatwierdzonym przez 
Zamawiaj�cego;

o zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

o zgodnie z przepisami BHP,

Wszelkie roboty budowlano – monta�owe nale�y przeprowadzi� zgodnie z 
Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie 
bezpiecze	stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401)
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