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OPIS TECHNICZNY

Spis treści:

1. Przedmiot opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Podstawowe dane o obiekcie i jego funkcji

4. Podstawowe dane techniczne 

5. Prace do wykonania

6. Zastosowane materiały

7. Narzędzia i sprzęt

8. Wymagania dotyczące środków transportu

Część rysunkowa:  

1. Rzut fundamentów                        1:100                II/ARCH/01
2. Rzut parteru                         1:100                II/ARCH/02    
3. Rzut parteru-przebudowa        1:100                             II/ARCH/02A
4. Rzut poddasz nieużytkowego        1:100                             II/ARCH/03
5. Rzut dachu                      1:100                II/ARCH/04
6. Elewacja południowa i 

wschodnia                                                     1:100   II/ARCH/05
7. Elewacja północna 

 i zachodnia                                                   1:100   II/ARCH/06
8. Przekrój A-A, B-B                          1:100                II/ARCH/07
9. Elewacja południowa i 

wschodnia- kolorystyka                               1:100   II/ARCH/08
10. Elewacja północna 

 i zachodnia- kolorystyka                             1:100   II/ARCH/09
11. Wizualizacja budynku w 3D                       1:100                II/ARCH/10
12. Wizualizacja budynku w 3D                       1:100                II/ARCH/11
13. Zestawienie stolarki okiennej i drzwio.     1:100                                    II/ARCH/12
14. Układ warstw systemu docieplenia                ---                                      I/WYK/01
15. Zbrojenie narożników otworów elewacji       ---                                      I/WYK/02
16. Zbrojenie narożników                                        ---                                      I/WYK/03
17. Zbrojenie strefy podporowej- układ siatek    ---                                      I/WYK/04
18. Docieplenie części nadziemnej ścian  

fundamentowych                                              ---     I/WYK/05
19. Układ płyt termoizolacyjnych przy narożniku 

budynku                                                                ---                                      I/WYK/06
20. Układ płyt termoizolacyjnych i łączników na 

ścianie                                                                   ---                                      I/WYK/07
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21. Rozmieszczenie łączników mocujących
płyty w pasie krawędziowym                            ---                                     I/WYK/08

22. Połączenie systemu ociepleniowego
z parapetem aluminiowym lub z PCV              ---                                     I/WYK/09

23. Docieplenie otworu okiennego -
przekrój poziomy                                                 ---                                     I/WYK/10

24. Docieplenie nadproża - przekrój  
poziomy                                                                ---                                     I/WYK/11

25. Ocieplenie dachu płytami wełny 
mineralnej                                              ---                                     I/WYK/12   

26. Ocieplenie posadzki poddasza 
nieużytkowego                  ---                                     I/WYK/13

27. Detal balustrady pochylni dla niepełno.  ---                 I/WYK/14
28. Szczegół systemowych nadproży  ---                 I/WYK/15
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1. Podstawa opracowania

-Zlecenie inwestora

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2016r. Poz.290)

-Umowa o prace projektowe zawarta pomiędzy Zamawiającym a firmą Projekt-Technika Sp.j.

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. Z 2015r. poz.1422) 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporzą-

dzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Rozporządzenie Ministra

Transportu,  Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012r,  Dz.U.  poz.462  oraz

2013r, poz.762)

-Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa  wydana przez Starostwo Powiatowe w  Kłobucku

-Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Miedźno. 

-Aktualna mapa do celów projektowych  wydana przez Starostwo Powiatowe w  Kłobucku

-Ustalenia z inwestorem

-Wizja lokalna w terenie

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  inwestycji  jest  rozbudowa  i  przebudowa  wraz  ze  zmiana  sposobu

użytkowania budynku po byłej szkole w Kołaczkowicach i  zaadoptowanie pod potrzeby Ośrodka

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego OREW, zlokalizowanej na działce 191/7, obręb 0003

Kołaczkowice, gm. Miedźno, pow. Kłobucki , woj. Śląskie. 

3. Podstawowe dane o obiekcje i jego funkcji

Przedmiotowy  budynek  jest  obiektem  po  byłej  szkole,  w  którym  mieści  się  lokal

mieszkalny oraz świetlica wiejska. Obiekt ten jest miejscem spotkań lokalnej społeczności.

Konstrukcja budynku jest tradycyjna, murowana. Ściany fundamentowe wykonane są z

cegły ceramicznej  gr.  50cm. Ściany nośne parteru i poddasza wykonane z cegły ceramicznej gr.

43cm na zaprawie cem-wap. Na ścianach wykonane są tynki cem-wap. wewnętrzne i zewnętrzne.

Ścianki  działowe  wewnętrzne  wykonane  z  cegły  ceramicznej  na  zaprawie  cem-wap.  Stropy

Akermana. Budynek szkoły posiada dach o konstrukcji płatwiowej kryty blachą falistą.
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Budynek  po  przeprowadzonej  przebudowie,  rozbudowie  będzie  wyposażony  w  instalację

centralnego  ogrzewania  zasilaną  z  własnej  kotłowni,  c.w.u.,  kanalizację   sanitarną,  elektryczną

oświetleniową i wentylacje grawitacyjną.

Budynek podlega rozbudowie od północnej  strony. W dobudowanej części zlokalizowana

będzie  kotłownia,  mag.  paliwa,  żużlownia  oraz  łazienka  przystosowana  pod  potrzeby  osób

niepełnosprawnych.

3.1. Przeznaczenie budynku

Projektowana rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po

byłej szkole i zaadoptowanie pod potrzeby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego

posłuży do rozwoju dzieci niepełnosprawnych. Lokal  mieszkalny oraz świetlica wiejska jest poza

zakresem zmian architektonicznych.

W związku z założeniami Inwestora w ramach przebudowy planowana jest zmiana sposobu

użytkowania  obecnie  niewykorzystywanych  pomieszczeń.  Po  przebudowie  w  obiekcie  ośrodka

znajdować  się  będą:  sala  rehabilitacyjna,  edukacyjna,  rywalizacyjna,  gabinet  psychologa,

pomieszczenie socjalne, szatnia z odrębnym pomieszczeniem sanitarnym, pomieszczenia sanitarne,

kotłownie  oraz  pomieszczenia  gospodarcze. Planowany  program  użytkowy  jest  możliwy  do

zagospodarowania  w  części  parterowej  budynku.  Szczegółowe  omówienie  technologii

poszczególnych pomieszczeń znajduje się w punkcie 3.3 niniejszego opracowania.

3.2. Program użytkowy obiektu

3.2.1. Wykaz projektowanych pomieszczeń parteru:

Lp. POMIESZCZENIE POSADZKA
POWIERZCHNIA

UŻYTKOWA
[m²]

POWIERZCHNIA
PODŁOGI

[m²]
0/01 Wiatrołap Klepka parkietowa 4,73 4,73
0/02 Komunikacja Płytki ceramiczne 42,01 42,01
0/03 Świetlica Płytki ceramiczne 57,57 57,57
0/04 Pom. scojalne Płytki ceramiczne 9,45 9,45
0/05 WC Płytki ceramiczne 8,15 8,15
0/06 Klatka schodowa Płytki ceramiczne 8,1 8,1
0/07 Pom. socjalne Płytki ceramiczne 14,21 14,21
0/07A WC męski Płytki ceramiczne 6,1 6,1
0/08 Mag. popiołu Płytki ceramiczne 1,31 1,31
0/08A Skład opału Płytki ceramiczne 1,31 1,31
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0/09 WC dla os. niepeł. Płytki ceramiczne 4,18 4,18
0/10 Kotłownia Płytki ceramiczne ---- 10,39
0/11 Sala 3 – Rehabilitacyjna Płytki ceramiczne 22,55 22,55
0/12 Szatnia+wc+natrysk Płytki ceramiczne 9,72 9,72
0/13 Gabinet psychologa Płytki ceramiczne 16,07 16,07
0/14 Sala 1- Rywalizacyjna Płytki ceramiczne 36,93 36,93
0/15 Łazienka Płytki ceramiczne 10,37 10,37
0/16 Pom. porz. Płytki ceramiczne 2,34 2,34
0/17 Sala 2- Edukacyjna Płytki ceramiczne 23,54 23,54
0/18 Pokój 1 Płytki ceramiczne 16,88 16,88
0/19 Pokój 2 Płytki ceramiczne 13,92 13,92
0/20 Kuchnia Płytki ceramiczne 10,22 10,22
0/21 Łazienka 3 Płytki ceramiczne 6,05 6,05
0/22 Korytarz Płytki ceramiczne 7,01 7,01
0/23 Przedsionek Płytki ceramiczne 6,2 6,2
0/24 Pom. gosp. 1 Płytki ceramiczne 8 8
0/25 Pom. gosp. 2 Płytki ceramiczne 4,51 4,51

                                             Suma      : 351,4 361,79

3.2.2. Podstawowe wielkości charakterystyczne inwestycji:

Powierzchnia działki nr ewid.  191/7, w obrębie inwestycji 5072,4 m2

Powierzchnia zabudowy przedmiotu inwestycji                           470,83 m² 

Kubatura budynku przedmiotu inwestycji                                            2824,0 m3

Szerokość elewacji frontowej                                                            30,43 m

Wysokość budynku stanowiącego obręb inwestycji                         7,16 m

Liczba kondygnacji nadziemnych                                                          1 

3.3. Opis i technologia pomieszczeń ośrodka OREW

W  przebudowanym  budynku  przewiduje  się  prowadzenie  zajęć  w  ramach  Ośrodka
rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego OREW m.in.,: 

 zajęć z wychowankami ośrodka
 itp.

Wejście  do  budynku  zlokalizowane  będzie  w  elewacji  północnej-  wspólne  dla
wychowanków oraz personelu.  Przy  głównym wejściu  zależy umieścić  wycieraczki  z  gumowymi
wkładami czyszczącymi i szczotkami listwowymi osadzonymi w aluminiowych profilach nośnych.
Wycieraczki  te  należy  licować  z  powierzchnią  podłogi  w  pomieszczeniu.  Przed  drzwiami
wejściowymi  do  ośrodka  i  kotłowni  zamontować  wycieraczki  zewnętrzne  antypoślizgowe  np.
kratownicę stalową ocynkowaną, antypoślizgową licowaną z powierzchnią nawierzchni. 
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Przy  schodach  należy  zamontować  barierki  zabezpieczające  o  wysokości  1,10m,  z
pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej polerowanej. Wszystkie poręcze należy przedłużyć 30cm
poza ostatni stopień. Barierki należy wykonać np. ze słupków z rur okrągłych Ø50 mm mocowanych
w  systemie  od  góry.  Górny  pochwyt  wykonać  z  rury  okrągłej   Ø50  mm.  Jako  wypełnienie
zastosować płyty lub szkło bezpieczne mocowane w uchwytach lub inny system do uzgodnienia z
inwestorem. Szczególna uwagę należy zwrócić na utrzymanie wymiarów prześwitów lub otworów
pomiędzy elementami wypełnienia balustrad nie większy niż 12cm.

Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie posadzki w budynku będą
układane w jednym poziomie, w układzie bezprogowym. Dopuszcza się różnicę poziomów do 2 cm
(zniwelowaną  przy  pomocy  odpowiednio  wyprofilowanych  progów,  które  nie  będą  utrudniały
poruszania  się  z  ograniczoną  zdolnością  ruchową)  w  miejscy  wejścia  do  budynku.  Parter  jest
wzniesiony w stosunku do otaczającego terenu. Pokonanie różnicy poziomów umożliwi pochylnia
dla  osób  niepełnosprawnych  zgodnie  z  rys.  II/KONSTR/05.  Nachylenie  pochylni  wyniesie  6%.
Zostanie ona obustronnie zabezpieczona krawężnikami lanymi z betonu o wysokości min. 7cm. Na
krawężnikach za pomocą rur okrągłych zostaną zamontowane balustrady dla niepełnosprawnych.
Barierki będą posiadać pochwyty z rur okrągłych Ø50 mm na wysokości 75 i 90cm. 
Rostaw pochwytów w świetle przejazdu wyniesie 110 cm. Na krańcach pochylni poręcze zostana
przedłużone o 30 cm poza jej krawędź i zakończone za pomoca kolanka.  Wypełnienie pomiędzy 
 poręczami do uzgodnienia z inwestorem. 

W ośrodku  znajdą  się  odpowiednio  wyposażone  i  przystosowane  dla  osób  niepełnosprawnych
toalety-  jedna  dostępna  z  korytarza  a  druga  z  sali  rywalizacyjnej  i  edukacyjnej.  W  obu
pomieszczeniach  WC  zostaną  zainstalowane  urządzenia  dostosowane  do  potrzeb  osób
niepełnosprawnych.  Szczegółowy  wygląd,kolor,  typ  do  uzgodnienia  z  inwestrem.  Parametry  i
montaż zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.
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• Umywalka, przy umywalce baterie z uchwytem lekarskim.

• urządzenie  kompaktowe  składające  się  z  miski  wc  oraz  zbiornika  wc  z  mechanizmem
spłukującym. Do tego należy zamontować deski  z duroplastu dla osób niepełnosprawnych, 

• Dla  wygody  korzystania  planuje  się  również  montaż  uchwytów  poziomo pionowych „L”
400x600mm, uchwytów ścienno-podłogowych, prawych 700x800mm.
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Pomieszczenia  ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego  będą mieć  wysokość 3,20m
(do  spodu  sufitu).  Pomieszczenia  techniczne  (kotłownia,  magazyn  popiołu,  skład  opału)  oraz
łazienka znajdująca się  w dobudowanej  części  budynku będą mieć wysokość 2,50m (do spodu
sufitu podwieszanego).  

Technologia pomieszczeń:

Komunikacja1– pom. nr 0/02
Przeznaczenie: Zapewnienie  komunikacji,  ewakuacji:  strefa  wejściowa  dla  pracowników  i
wychowanków.  Pomieszczenie  to  należy  wyposażyć  w  wycieraczkę  z  gumowymi  wkładkami
czyszczącymi i szczotkami listwowymi, licowaną z powierzchnią podłogi. 
Parametry: Podłoga  z  płytek  gresowych  (lub  powierzchni  łatwo  zmywalnej  i  nienasiąkliwej)  z
wywiniętym cokołem  na ścianie na wysokości 10 cm. Wykończenie ścian – pomalowane farbą.
Wysokość  pomieszczenia  H=3,20m.  Wentylacja  pomieszczenia  zapewniona  poprzez  wentylację
grawitacyjną.

Pom. socjalne - pom. 0/07
Przeznaczenie: Pomieszczenie socjalne przeznaczone dla korzystania przez pracowników OREW
Parametry: Do 2,0 m glazura, powyżej ściany pomalowane farbą akrylową. Wykończenie podłogi-
terakota (lub powierzchna łatwo zmywalna i nienasiąkliwa) z wywiniętym cokołem  na ścianę na
wysokość 10cm. Miejsce odpoczynku, przerw, spożywania posiłków dla pracowników ośrodka. W
pomieszczeniu zamontowana będzie umywalka, szafka porządkowa, biurka dla pracowników oraz
stół i krzesła. Wysokość pomieszczenia H=3,20m. 

WC męski - pom. 0/07A
Przeznaczenie: Pomieszczenie  higieniczno-sanitarne  przeznaczone  dla  korzystania  przez
pracowników OREW.
Parametry: Do 2,0 m glazura, powyżej ściany pomalowane farbą akrylową. Wykończenie podłogi-
terakota (lub powierzchnia łatwo zmywalna i nienasiąkliwa) z wywiniętym cokołem  na ścianę na
wysokość  10cm.  Wentylacja  grawitacyjna.  Drzwi  z  nawietrznikami  dolnymi.  W  pomieszczeniu
łazienki zamontowane będą umywalka, szafka porządkowa, pisuar i muszla ustępowa.  Wysokość
pomieszczenia H=3,20m.

Magazyn popiołu - pom. 0/08
Przeznaczenie: Pomieszczenie magazynowe przeznaczone dla magazynowania popiołu powstałego
podczas spalania opału w piecu. 
Parametry: Pomieszczenia magazynowe wyposażone metalowy zbiornik na popiół o średnicy 60cm.
Podłoga  z  płytek  gresowych  (lub  powierzchni  łatwo zmywalnej  i  nienasiąkliwej)  z  wywiniętym
cokołem  na ścianie  na wysokości  10 cm. Wykończenie ścian –  pomalowane farbą.  Wentylacja
pomieszczenia zapewniona poprzez wentylację grawitacyjną. Wysokość pomieszczenia H=2,50m.
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Skład opału - pom. 0/08A
Przeznaczenie: Pomieszczenie magazynowe przeznaczone dla magazynowania opału.
Parametry: Podłoga  z  płytek  gresowych  (lub  powierzchni  łatwo  zmywalnej  i  nienasiąkliwej)  z
wywiniętym cokołem  na ścianie na wysokości 10 cm. Wykończenie ścian – pomalowane farbą.
Wentylacja pomieszczenia zapewniona poprzez wentylację grawitacyjną. Wysokość pomieszczenia
H=2,50m.

WC damskie + dla osób niepełnosprawnych - pom. 0/09
Przeznaczenie: Pomieszczenie  higieniczno-sanitarne  przeznaczone  dla  korzystania  przez
pracowników ośrodka.
Parametry: Do 2,0 m glazura, powyżej ściany pomalowane farbą akrylową. Wykończenie podłogi-
terakota (lub powierzchna łatwo zmywalna i nienasiąkliwa) z wywiniętym cokołem  na ścianę na
wysokość 10cm. Drzwi z nawietrznikami dolnymi.  W pomieszczeniu łazienki zamontowane będą
umywalka,  szafka  porządkowa  i  muszla  ustępowa  dostosowane  dla  osób  niepełnosprawnych,
posiadając  odpowiednie  uchwyty  i  poręcze.   Wentylacja  pomieszczenia  zapewniona  poprzez
wentylację grawitacyjną.   Wysokość pomieszczenia H=2,50m.

Kotłownia - pom. 0/10
Przeznaczenie: Pomieszczenie kotłowni, w którym będzie znajdował się kocioł grzewczy na paliwo
stałe.
Parametry: Do  2,0  m  glazura,  powyżej  ściany  pomalowane  farbą  akrylową.  Podłoga  z  płytek
gresowych (lub powierzchni łatwo zmywalnej i nienasiąkliwej) z wywiniętym cokołem  na ścianie
na  wysokości  10  cm.  Wentylacja  pomieszczenia  zapewniona  poprzez  wentylację  grawitacyjną.
Wysokość pomieszczenia H=2,50m. W podłodze znajdować się będzie kratka odpływowa.

Sala 3- rehabilitacyjna - pom. 0/11
Przeznaczenie: Pomieszczenie  do  prowadzenia  zajęć  rehabilitacyjnych,  ćwiczenia  ruch
przeznaczone dla 7 osób (5 wychowanków oraz 2 nauczyciel).
Parametry: Pomieszczenie wyposażone w urządzenia do ćwiczeń.  Podłoga z płytek gresowych (lub
powierzchni łatwo zmywalnej i nienasiąkliwej) z wywiniętym cokołem  na ścianie na wysokości 10
cm.  Wykończenie  ścian  –  pomalowane  farbą.  Wentylacja  pomieszczenia  zapewniona  poprzez
wentylację grawitacyjną. Wysokość pomieszczenia H=3,20m. W sali będzie wykonane ogrzewanie
podłogowe.

Szatnia + Natryski + WC - pom. 0/012
Przeznaczenie: Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przeznaczone dla korzystania przez ok 5 osób.
Dla utrzymania prawidłowej higieny wychowanków zajęć rehabilitacyjnych.
Parametry: Do 2,0 m glazura, powyżej ściany pomalowane farbą a krylową. Wykończenie podłogi-
terakota (lub powierzchnia łatwo zmywalna i nienasiąkliwa) z wywiniętym cokołem  na ścianę na
wysokość 10cm. Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie załączona przy wejściu do
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sanitariatu za  pomocą przełącznika  światła.  Drzwi z  nawietrznikami dolnymi.  W pomieszczeniu
zamontowane będą szafki,  muszla  ustępowa, umywalka oraz  natryski.  Wysokość pomieszczenia
H=3,20m.

Gabinet psychologa - pom. 0/13
Przeznaczenie: Miejsce pracy dla 1 osoby – psycholog. 
Parametry: Pomieszczenia wyposażone w szafki, krzesła oraz biurka. Podłoga z płytek gresowych
(lub powierzchni łatwo zmywalnej i nienasiąkliwej) z wywiniętym cokołem  na ścianie na wysokości
10 cm. Wykończenie ścian – pomalowane farbą.  Wentylacja pomieszczenia zapewniona poprzez
wentylację  grawitacyjną.  Wysokość  pomieszczenia  H=3,20m.  W  pomieszczeniu  znajdować  się
będzie umywalka wraz z szafka porządkową. 

Sala 1- rywalizacyjna - pom. 0/14
Przeznaczenie: Pomieszczenie  do  prowadzenia  zajęć  rywalizacyjnych,  praca  nad  zaburzonymi
funkcjami organizmu dla 7 osób (5 wychowanków oraz 2 nauczyciel).
Parametry: Pomieszczenie wyposażone w urządzenia do ćwiczeń zaburzonych funkcji organizmu.
Podłoga  z  płytek  gresowych  (lub  powierzchni  łatwo zmywalnej  i  nienasiąkliwej)  z  wywiniętym
cokołem  na ścianie  na wysokości  10 cm. Wykończenie ścian –  pomalowane farbą.  Wentylacja
pomieszczenia zapewniona poprzez wentylację grawitacyjną. Wysokość pomieszczenia H=3,20m. 
W sali będzie wykonane ogrzewanie podłogowe.

Łazienka 2 - pom. 0/15
Przeznaczenie: Pomieszczenie  higieniczno-sanitarne  przeznaczone  dla  korzystania  przez
wychowanków będących na zajęciach edukacyjnych oraz rywalizacyjnych. 
Parametry: Do 2,0 m glazura, powyżej ściany pomalowane farbą akrylową. Wykończenie podłogi-
terakota (lub powierzchnia łatwo zmywalna i nienasiąkliwa) z wywiniętym cokołem  na ścianę na
wysokość 10cm. Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie załączona przy wejściu do
sanitariatu za  pomocą przełącznika  światła.  Drzwi z  nawietrznikami dolnymi.  W pomieszczeniu
łazienki  zamontowane  będą  umywalka,  szafka  porządkowa   i  muszla  ustępowa.   Wysokość
pomieszczenia H=3,20m

Pom. gospodarcze - pom. 0/16
Przeznaczenie: Pomieszczenie gospodarcze przeznaczone dla korzystania przez osoby sprzątające.
Parametry: Do 2,0 m glazura, powyżej ściany pomalowane farbą akrylową. Wykończenie podłogi-
terakota (lub powierzchna łatwo zmywalna i nienasiąkliwa) z wywiniętym cokołem  na ścianę na
wysokość  10cm.  W  pomieszczeniu  będą  składowane  środki  czystości  oraz  sprzęt  porządkowy.
Wysokość pomieszczenia H=3,20m. W pomieszczeniu znajdować się będzie umywalka wraz z szafka
porządkową. 
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Sala 2- edukacyjna - pom. 0/17
Przeznaczenie: Pomieszczenie  do  prowadzenia  zajęć  edukacyjnych,  praca  nad  zaburzonymi
funkcjami umysłowymi organizmu dla 7 osób (5 wychowanków oraz 2 nauczyciel).
Parametry: Pomieszczenie wyposażone w urządzenia do ćwiczeń.  Podłoga z płytek gresowych (lub
powierzchni łatwo zmywalnej i nienasiąkliwej) z wywiniętym cokołem  na ścianie na wysokości 10
cm.  Wykończenie  ścian  –  pomalowane  farbą.  Wentylacja  pomieszczenia  zapewniona  poprzez
wentylację grawitacyjną. Wysokość pomieszczenia H=3,20m. W sali będzie wykonane ogrzewanie
podłogowe.

4. Zakres przebudowy i nadbudowy

Projekt rozbudowy i przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły i 
zaadoptowanie zaplecza pod potrzeby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 
OREW w msc. Kołaczkowice, na dz. nr ewid. 191/7, obręb 0003 Kołaczkowice, gm. Miedźno, 
obejmuje swym zakresem:

- rozbudowę budynku w części północnej
- wykonanie otworów w ścianach nośnych
- rozbiórka posadzek i ścianek działowych
- budowa ścian nośnych
- budowa ścianek działowych, zamurowanie otworów
- zmiana powierzchni i funkcji pomieszczeń
- wykonanie nowych posadzek
- rozbiórka pierwszego biegu schodowego
- wykonanie stalowej drabiny w celach dozorowych poddasza
- modernizacja instalacji sanitarnych (C.O, C.W.U, wod-kan)
- modernizacja wentylacji grawitacyjnej i wymuszonej
- modernizacja instalacji elektrycznych
- prace remontowe i naprawcze
- wymiana daszka nad wejściem do lokalu mieszkalnego
- wykonanie tarasu, schodów oraz pochylni da osób niepełnosprawnych
- w przypadku stwierdzenia nieszczelności istniejącego dachu, kierownik robót po uzgodnieniu z 
inwestorem jest zobowiązany do przełożenia dachu (wymiana łat, kontrłat oraz zastosowanie 
membrany dachowej). 
- ocieplenie fundamentowych ścian zewnętrznych od wysokości cokołu do głębokości 1m poniżej
poziomu terenu, z wykorzystaniem płyt styrodurowych o gr. 10cm i współczynniku przewodzenia
ciepła λ=0,033W/mK;
- ocieplenie ścian zewnętrznych z wykorzystaniem płyt styropianowych o gr. 20cm i współczynniku
przewodzenia ciepła λ=0,036mK;
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-  ocieplenie posadzki poddasza nieużytkowego za pomocą wełny mineralnej o gr.  23cm (18+5)i
współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035 W/mK; ułożonej pomiędzy legarami drewnianymi o
wys. 22cm.  
- ocieplenie dachu nad częścią dobudowana pomocą wełny mineralnej o gr. 23cm i współczynniku
przewodzenia ciepła λ=0,035 W/mK;
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nowe okna o współczynniku U=0,9 W/m2K, oraz drzwi o
współczynniku U=1,5 W/m2K. Szczegółowy dobór stolarki okiennej i drzwiowej tj, kolor, typ, podział
do uzgodnienia z Inwestorem.

5.0. Rozbudowa i przebudowa ze zmianą funkcji pomieszczeń

Przewiduje  się  rozbudowę wraz  ze zmianą sposobu  użytkowania  budynku byłej  szkoły i

zaadoptowanie  pod  potrzeby  Ośrodka  Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego  w msc.

Kołaczkowice.

 Prace budowlane obejmują:

-  wykonanie  wykopu  pod  fundamenty  w  sąsiedztwie  istniejącego  budynku  wg  projektu

konstrukcyjnego

-  wykonanie  nowych  ław  fundamentowych  żelbetowych  pod  rozbudowaną  część  budynku  wg

odpowiednicgh rysunków architektonicznych i konstrukcyjnych, rys. II/KONSTR/01, II/ARCH/01

- wymurowanie ścian nośnych części rozbudowanej budynku  a także  częściowe wyburzenie ścian

działowych  na  parterze   byłej  szkoły.  Dokładną  lokalizacje  nowo  wznoszonych  ścian  oraz

przewidzianych do wyburzenia należy odczytać  zgodnie z rys. II/ARCH/02A.

- wykonanie dylatacji pełnej pomiędzy ścianami istniejącymi a nowymi ścianami dobudowanego

budynku za pomocą styropianu zgodnie z odpowiednimi rysunkami architektonicznymi.

-  wykonanie  nowej  konstrukcji  dachowej  wraz  z  pokryciem  w  postaci  blachy  falistej  wg  rys.

II/KONSTR/04.

Budynek  podlega  zmianie  sposobu  użytkowania  na  sale  rehabilitacyjne,  pomieszczenie

socjalne,  gabinet,  szatnie,  pomieszczenia  sanitarne,  kotłownie,  skład  opału,  mag.  popiołu  oraz

pomieszczenia gospodarcze.  Część budynku, w której znajduje się lokal mieszkalny oraz świetlica

wiejska  jest  poza zakresem zmian architektonicznych. W wyżej  wymienionych pomieszczeniach

zaplanowany jest również remont posadzek które ulegną uszkodzeniu w skutek robót budowlanych

oraz w celu przystosowania posadzki do nowych funkcji pomieszczeń. W pomieszczeniach 0/17-
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sala nr 2, 0/14 sala nr 1 oraz 0/11- sala nr 3 należy wykonać ogrzewanie podłogowe zgodnie z

rysunkami branżowymi. Przy wykonywaniu robót posadzkowych należy przewidzieć budowę kanału

technologicznego  dla  nowo  projektowanych  instalacji  sanitarnych.   

W pom. 0/08, 0/08A, 0/09, 0/10  należy przewidzieć sufity podwieszane z płyt karton-gips.

o odporności ogniowej REI120 na ruszcie stalowym (poziom +2,50 w świetle). Sufit podwieszany

musi  posiadać  odporność  ogniową  minimum  REI120.   W  suficie  podwieszanym  zapewnić

możliwość rewizji i komunikacji technicznej z wyłazem dachowym.
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W ramach inwestycji likwidacji oraz ponownej realizacji podlegają schody przed istniejącym

głównym wejściem do budynku. Prace do wykonania w ramach likwidacji pomieszczeń: 

- rozbiórka schodów żelbetowych o pow ok 2,1m3, 

- wykonanie nowych schodów przy wejściu do budynku 

W ramach  zadania  likwidacji  podlega  pierwszy  bieg  schodów  prowadzący  na  poddasze

nieużytkowe. Po usunięciu biegu schodowego należy zastosować schodu ażurowe, umożliwiające

wejście  na  poddasze.  Schody  należy  zamawiać  i  wykonywać/montować  na  podstawie

zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Prace do wykonania:

- rozbiórka schodów żelbetowych o pow ok 3 m2, 

- zainstalowanie schodów ażurowych umożliwiającej wejście na poddasze nieużytkowe.

- prace porządkowe

Przykładowe rozwiązania materiałowe

Do wymurowania nowych ścian należy zastosować np. pustak ceramiczny o  gr. 12cm oraz

24cm zgodnie  z rysunkami architektonicznymi,  murowany na tradycyjna zaprawę cem-wap,  na

pióro-wpust + tynk cementowo-wapienny. 

PROJEKT - TECHNIKA Spółka Jawna                                     KRS 0000565131 Sąd Rejonowy w Kielcach
ul. Skibińskiego 13, 25-819 Kielce                                                                                                    X Wydział Gospodarczy

  tel. +48 886-720-094, +48 509-610-553,                                                                              Krajowego Rejestru Sądowego
web: www.projekt-technika.pl, www.pt-w.pl                                                          REGON  361880553   NIP 959-19-62-817
e-mail: biuro@projekt-technika.pl                                                 ING BANK ŚLĄSKI  17 1050 1416 1000 0092 1328 3667



                                                                                      ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKU PO BYŁEJ SZKOLE W MIEJSCOWOŚCI KOŁACZKOWICE

 I ZAADOPTOWANIE POD POTRZEBY OŚRODKA REHABILITACYJNO-
EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO OREW

Nadproża  nad  otworami  drzwiowymi  w  ścianach  działowych  wykonać  jako  systemowe

(ceramiczno-żelbetowa  belka  nadprożowa).  Pełną  nośność  nadproże  systemowe  uzyskuje  po

przemurowaniu  warstwą  bloczków.  Ich  spoiny  należy  uzupełnić,  nawet  gdy  bloczki  posiadają

połączenie na pióro i wpust. Warstwę tę należy wykonać jak najdokładniej, ponieważ stanowi ona

część nadproża przenoszącego naprężenia ściskające. Minimalna długość oparcia nadproży wynosi

200mm, w przypadku otworów o szerokości do 1100mm, zaś dla otworów szerszych-minimalna

długość oparcia wynosi 250mm.  W przypadku wykonywania otworów okiennych i drzwiowych w

istniejących ścianach jako nadproża należy zastosować monolityczne belki żelbetowe. 

Schody zewnętrzne wykonać jako żelbetowe monolityczne - do uzgodnienia z inwestorem

na etapie realizacji.

Okna i  drzwi zewnętrzne  należy  zastosować  spełniające aktualne warunki  techniczne w

szczególności w zakresie współczynnika  przenikania ciepła.

Posadzki na gruncie z płytek ceramicznych dedykowane do pomieszczeń wilgotnych oraz

antypoślizgowe.  Płytki  na  ścianach  w  pomieszczeniach  natrysków  do  górnej  krawędzi  kabin

natryskowych. 

Pokrycie  dachu  nad  częścią  dobudowaną  z  blachy  falistej  o  kolorze  podobnym  do

istniejącego  pokrycia  dachowego.  Z  wypełnieniem  pomiędzy  krokwiami  z  wełny  mineralnej

grubości  23m o współczynniku  λ=0,035 (W/m*K) na nowo projektowanej konstrukcji  zgodnie z

projektem konstrukcyjnym. 

WYKAZ PRZEGRÓD POZIOMYCH

Podłoga na gruncie :

- gres
- wylewka  cem. zbrojona siatką gr. 7cm
- folia izolacyjna
- styropian gr. 15cm
- izolacja 2x papa termozgrzewalna
- beton B10 zbrojony siatką zgrzewaną #4co15cm

(górą i dołem) stal AIIIN gr. 15cm
- piasek ubity warstwami gr. 40cm, Is>0,98

Uwaga: w pomieszczeniach 0/17- sala nr 2, 0/14 sala nr 1 oraz 0/11- sala nr 3 należy wykonać
ogrzewanie podłogowe zgodnie z rysunkami branżowymi. 
Przy wykonywaniu robót posadzkowych należy przewidzieć budowę kanału technologicznego dla
nowo projektowanych instalacji sanitarnych.
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W pomieszczeniach  należy  wykonać  posadzki  z  płytek  gresowych.  Minimalna  gr.  płytki  wynosi
0,8cm,  klasa  ścieralności:  4,  gatunek  1.  Pozostałe  informacje  typu  kolor,  wielkość,  typ  do
uzgodnienia z inwestorem.

Strop międzykondygnacyjny:

- deski podłogowe
- wełna mineralna gr. 23cm (18+5)
- legary drewniane o wym. 10x22cm z drewna sosnowego C27
- istniejący strop

Dach dobudowanej części budynku:

- blacha falista
- kontrłaty drewniane o gr. 3cm
- membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna
- łaty drewniane o wym. 6x4cm
- krokwie drewniane 10x16cm/ wełna mineralna gr. 23cm (18+5)
-  sufit  podwieszany-  stelaż  aluminiowy  +  płyta  g-k  2x  15mm  +  płyta  g-k  2x  12,5mm.  SUFIT
PODIWESZANY NA PEŁNIĆ FUNKCJĘ STROPU REI120 Z DOBRANYM CERTYFIKOWANYM SYSTEMEM
W TEJ KLASIE.

WYKAZ PRZEGRÓD PIONOWYCH

Ściany zewnętrzne nadziemia:

- tynk mineralny
- styropian  gr. 20cm 
- projektowana/ istniejąca ściana
- tynk cementowo-wapienny

Ściany zewnętrzne fundamentowe:

- folia kubełkowa
- polistyren ekstrudowany gr. 10cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- projektowana/ istniejąca ściana fundamentowa

Ściany wewnętrzne:

- tynk cementowo-wapienny 
- projektowana/ istniejąca ściana
- tynk cementowo-wapienny

PROJEKT - TECHNIKA Spółka Jawna                                     KRS 0000565131 Sąd Rejonowy w Kielcach
ul. Skibińskiego 13, 25-819 Kielce                                                                                                    X Wydział Gospodarczy

  tel. +48 886-720-094, +48 509-610-553,                                                                              Krajowego Rejestru Sądowego
web: www.projekt-technika.pl, www.pt-w.pl                                                          REGON  361880553   NIP 959-19-62-817
e-mail: biuro@projekt-technika.pl                                                 ING BANK ŚLĄSKI  17 1050 1416 1000 0092 1328 3667



                                                                                      ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKU PO BYŁEJ SZKOLE W MIEJSCOWOŚCI KOŁACZKOWICE

 I ZAADOPTOWANIE POD POTRZEBY OŚRODKA REHABILITACYJNO-
EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO OREW

5.1. Modernizacja instalacji C.O. 

Montaż,  wymianę  i  izolację  rur  rozprowadzających,  przyłączeniowych  -  wg  opracowania

branżowego.

5.2. Modernizacja instalacji wod-kan i p.poż

Montaż,  wymianę  i  izolację  rur  rozprowadzających,  przyłączeniowych  oraz  modernizacja

hydrantów  - wg opracowania branżowego.

5.3. Modernizacja instalacji elektrycznej 

Remont instalacji  elektrycznej wraz z  wymianą opraw na energooszczędne typu LED - wg

opracowania  branżowego.  W  projekcie  zastosowano  oświetlenie  awaryjne  i  ewakuacyjne. 
 

5.4.  Wentylacja pomieszczeń

W pierwszej kolejności należy zapewnić wentylacje pomieszczeń poprzez istniejące przewody

wentylacyjne. W tym celu należy w pierwszej  kolejności  wyczyścić i  udrożnić  wszystkie istniejące

kanały  wentylacyjne.  Jeśli  nie jest to możliwe należy zastosować   wkłady kominowe, które będą

spełniały wszystkie wymagania bezpieczeństwa i będą zgodne z prawem budowlanym. Gdy jest to

niemożliwe należy zastosować wentylację wspomaganą mechanicznie, czyli wykonać otwór w ścianie

i  zamontować  w  nim  wentylator  osiowy,  włączany  automatycznie  wraz  z  zapaleniem  światła  w

pomieszczeniu. Przewody wentylacyjne należy wyprowadzić po ścianach zewnętrznych ponad linię

okapu. Przewiduje się wentylację (w pom. 0/12, 0/15, 0/05) wg branżowego. W pomieszczeniach WC

zapewniona będzie wymiana powietrza w ilości  50m3/godzinę na miskę ustępową, a dla pisuaru

25m3/godzinę.  W pomieszczeniach natrysków, wc i szatniach należy zastosować kanały wentylacyjne

z  wymuszonym  wyciągiem  powietrza  poprzez  wentylatory  ścienne.  W  pomieszczeniach  szatni

zapewniona  będzie  wymiana  powietrza  o  krotności  wymiany  4/godzinę.  W  pomieszczeniach

umywalni z natryskami zapewniona będzie wymiana powietrza o krotności wymiany 5/godzinę. Dla

zapewnienia tej ilości powietrza przewidziano nawiewniki w oknach.

Zaleca  się  zastosowanie  we  wszystkich  pomieszczeniach  nawiewników  higrosterowalnych

przy istniejących i projektowanych otworach okiennych. 

W  pomieszczeniach  o  nr  0/08,  0/08A,  0/09,  0/10  (zgodnie  z  rys.  II/ARCH/02),  należy

wybudować  nowe  kominy  wentylacyjne  oraz  spalinowo-wentylacyjne  zgodnie  z  zaleceniami
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wybranego producenta.  W pom. 0/07A należy wykonać nowy komin wentylacyjny prowadzony od

stropu. Sposób wykonania komina- wg zaleceń producenta.

W  budynkach  usytuowanych  w  II  i  III  strefie  obciążenia  wiatrem  należy  zastosować  na

przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu.

5.5 Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia z wykorzystaniem płyt styropianowych o gr. 20cm i
współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,036W/mK

Wykonanie izolacji termoizolacyjnej ścian z wykorzystaniem płyt styropianowych o gr. 20cm
i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,040W/m K. 
Płyty styropianowe ponadto powinny charakteryzować się 
- wytrzymałością na zginanie >100 kPa, 
- wytrzymałością na rozciąganie >80 kPa
- posiadać klasę reakcji na ogień min.  E

 Ocieplenie projektuje się na ścianach zewnętrznych do poziomu ścian fundamentowych.
Przed  planowaną  termomodernizacją  budynku  należy  wykonać  następujące  prace

naprawcze: 
- naprawa wszelkich pęknięć ścian i głębokich zarysowań; 
- odbicie „luźnych” tynków głębokich i wypełnienie ubytków; 
- demontaż istniejących podokienników wraz z obróbkami blacharskimi; 
- zagruntowanie podłoża pod ocieplenie (zgodnie z technologią). 

Uszkodzenia   o   niewielkiej   rozwartości  rys  należy  oczyścić,  przemyć  wodą  i  naprawiać
poprzez wypełnienie zaprawą lub mlekiem cementowym pod ciśnieniem. Uszkodzenia o znacznej
rozwartości  rys  należy  wypełniać  zaprawą  cementową  metodą  iniekcji  i  wzmacniać  prętami
stalowymi  osadzanymi  w  głębokich  bruzdach  we  właściwej  konstrukcji  ściany  na  zaprawie
cementowej.  Pręty  należy  montować  możliwie  prostopadle  do  przebiegu  linii  pęknięcia.
Naprawiane pęknięcia, należy dodatkowo wzmacniać siatką przed otynkowaniem. Prace wykonać
pod nadzorem uprawnionej osoby zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Uwaga : Podczas prac termomodernizacyjnych należy ściśle stosować się  do zaleceń przyjętego

producenta systemu. 
W   celu   zapewnienia   normatywnego   współczynnika   przenikania   ciepła   dla   ścian

zewnętrznych  przyjęto  (w  ramach  termomodernizacji)  ocieplenie  ścian  zewnętrznych  warstwą
styropianu w płytach o wymiarach 100 x 50 cm, λ=0,036 W/mK grubości 20cm. Ocieplenie ścian
zewnętrznych przyjęto metodą lekką mokrą polegającą na pokryciu zewnętrznych  powierzchni
ścian  bez spoinową  powłoką  złożoną  z  następujących warstw: płyt termoizolacyjnej  przyklejanej
za  pomocą  masy  klejącej  i  kołków  mocujących stanowiącego izolację termiczną; siatki z włókna
szklanego przyklejonego do styropianu; zewnętrznej wyprawy elewacyjnej zabezpieczającej przed
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przenikaniem  wód;  Wymieniona  metoda  BSO  -  od  2009ETICS  (External  ThermalInsulation
Composite System).
Zaleca się zastosować systemowe rozwiązanie dla ocieplenia ścian.

Prace wykonywać w temperaturze +5°C do +25°C. Nie prowadzić prac przy silnym wietrze,
dużej wilgotności względnej powietrza oraz unikać silnego nasłonecznienia. 

Szczegóły wykonania zgodnie z Instrukcją ITB 447/2009 :  Złożone systemy izolacji cieplnej
ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania
Materiały:

Wszystkie   materiały   użyte   do   wykonania   ocieplenia   muszą   spełniać   wymogi
obowiązujących  norm  i  aprobat  technicznych,  posiadać  wymagane  atesty higieniczne. Powinny
być  dostarczone  i  przechowywane  w  oryginalnych,  fabrycznych  opakowaniach  w  warunkach
określonych w kartach technicznych.
-  płyty  styropianowe  –   gr.2cm w płytach o wymiarach 100x50cm, niepalna,  sezonowana co
najmniej 2 miesiące;
-  masa klejąca  -  jednoskładnikowa w postaci proszku do zarabiania czystą wodą bezpośrednio
przed użyciem, gdzie spoiwem jest mieszanka polimer  -  cement z dodatkiem ok. 3 % wapna. Klej
ten nie zawiera kleju lateksowego powodującego wykwity na tynku, nadaje się do klejenia każdego
podłoża;
-  kołki  mocujące  –  systemowe.  Zastosować  łączniki  z  grupy  łączników przeznaczonych  do
styropianu,  nie  do  wełny  mineralnej  oraz  dobrać  do istniejącego podłoża ;
- siatka  -  z  włókna  szklanego  należycie  zaimpregnowana  dyspersją  tworzywa sztucznego, przy
rozwijaniu nie powinna wykazywać poprzecznego sfalowania;
- masa  tynkarska  -  cienka  ok.  2  mm  ciekła  mineralna  w  postaci  gotowej  do bezpośredniego
nakładania.  Wysoka  odporność  mechaniczna i paroprzepuszczalność posiada dobrą odporność na
działanie mikroorganizmów i  niską  skłonność  do  zabrudzeń  ,  zapewniające  duża  trwałość,
elastyczność, nietoksyczność,  mrozoodporność,  odporność  na  spaliny  i  związki  alkaliczne. Może
być  nakładana  ręcznie  lub  metodą  natryskową.  Zachowuje  trwałość kolorów - można uzyskać
szeroką gamę kolorystyczną.
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Uwagi dotyczące ocieplenia ścian w systemie bezspoinowym:
Prace  należy  wykonać  zgodnie  z   Instrukcją  ITB  447/2009   i  wytycznymi  wykonania  dla

przyjętego systemu.
Prace należy prowadzić przy temp. + 5 °C do +25°C

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian:
Przed  przystąpieniem  do  ocieplenia  ścian  należy  dokładnie  sprawdzić  jej  powierzchnię  

i  dokonać  oceny  stanu  technicznego  podłoża.  Podłoże  powinno  być  nośne,  suche,  równe,
oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np.: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz
wolne od agresji biologicznej i  chemicznej).  Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np.: słabe
tynki,  odspojone  powłoki  malarskie,  niezwiązane  cząstki  muru),  należy  usunąć.  Nierówności  
i ubytki podłoża (rzędu 5-15mm) należy odpowiednio wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo-
murarską,  charakteryzującą  się  wysoką  wytrzymałością.  Podłoże  chłonne  zagruntować.  Przed
przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych na słabych podłożach, należy wykonać próbę
przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku (8-10) próbek
płyt termoizolacyjnych (o wym. 10x10cm) i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża
jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w  warstwie płyt. W przypadku oderwania całej
próbki  z  klejem  i  warstwą  podłoża,  konieczne  jest  oczyszczenie  elewacji  ze  słabo  związanej
warstwy.  Następnie  należy  podłoże  zagruntować  preparatem  głęboko  penetrującym,  zgodnie  z
Kartą Techniczną produktu i po jego wyschnięciu wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli  
i  ta  próba  da  wynik  negatywny,  należy  uwzględnić  dodatkowe  mocowanie  mechaniczne  
i odpowiednie przygotowanie podłoża. 

Przed przystąpieniem do przyklejania płyt termoizolacyjnych należy dokonać oceny geometrii
podłoża  tj.  równości  powierzchni  i  odchylenia  od  pionu.  Ponieważ  znaczne  nierówności  
i krzywizny nie tylko obniżają efekt końcowy prac ale także, zmniejszają wytrzymałość mechaniczną
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i trwałość całego układu. W przypadku występowania niewielkich (do 3cm) nierówności i krzywizn
powierzchni,  należy  przeprowadzić  wcześniejsze  wyrównanie  nierówności  za  pomocą  zaprawy
wyrównawczo-murarskiej. Przy czym jednorazowo można nakładać tę zaprawę warstwą o grubości
nie większej niż  15mm.  Większe nierówności  (ponad 3cm) można zlikwidować jedynie  poprzez
zmianę  grubości  płyt  izolacyjnych.  Należy  jednak  pamiętać,  iż  max.  grubość  zastosowanego
materiału nie może przekroczyć 20cm. W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża
z  kurzu,  brudu  oraz  słabo  trzymających  się  powłok,  zaleca  się  zmycie  podłoża  rozproszonym
strumieniem wody. Przy czym należy pamiętać o konieczności  całkowitego wyschnięcia podłoża
przed rozpoczęciem przyklejania płyt . Powłoki słabo związane z podłożem /np. odparzone tynki/ i
słabe warstwy podłoża trzeba usunąć. Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek
blacharskich można przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. 

Sprawdzanie skuteczności mocowania mechanicznego
Przed realizacją mocowania mechanicznego docieplenia  do podłoża,  należy sprawdzić na  

4-6  próbkach  siłę  wyrywającą   łączniki  z  podłoża  (wg  zasad  określonych  w  świadectwach  
i  aprobatach technicznych ITB).  Bardzo istotne jest właściwe dobranie  rodzaju, liczby i  sposobu
rozmieszczenia, a przede wszystkim głębokości zakotwienia łączników. 

Sposób przyklejania płyt styropianowych do ściany
Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na płycie metodą "pasmowo-punktową" czyli

na obrzeżach pasami o szerokości 3-6cm, a na pozostałej powierzchni "plackami" o średnicy około
8-10cm. Pasma nakładamy na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po
przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty. Gdy płyta ma wymiar 50x 100cm to na
środkowej jej części należy nałożyć około 8-10 "placków" zaprawy. Prawidłowo nałożona zaprawa
klejąca  powinna  pokrywać  min.  40%  powierzchni  płyty,  a  grubość warstwy  kleju  nie  powinna
przekraczać 10mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy niezwłocznie przyłożyć do  ściany w
przewidzianym  dla  niej  miejscu  i  docisnąć  przez  uderzenie  pacą,  aż  do  uzyskania  równej
płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, to trzeba ją
usunąć.  Niedopuszczalne  jest  zarówno  dociskanie  przyklejonych  płyt  po  raz  drugi,  jak  również
korekta płyt po upływie kilkunastu minut. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją
oderwać,  zebrać  masę  klejącą  ze  ściany,  po  czym  nałożyć  ją  ponownie  na  płytę  i  powtórzyć
operację klejenia płyty.  Płyty  termoizolacyjne należy przyklejać  w układzie  poziomym dłuższych
krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. 

Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych do podłoża

Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych. Do
mocowania  płyt  styropianowych  do  podłoża  najczęściej  stosuje  się   łączniki  z  trzpieniem
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plastikowym.  Przy  czym,  montaż   łączników  należy  rozpocząć  dopiero  po  dostatecznym
stwardnieniu  i  związaniu  zaprawy  klejącej.  Proces  twardnienia  zaprawy  zależy  od  temp.  
i wilgotności  powietrza.  Z tego względu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaż
łączników  można  rozpocząć  dopiero  po  min.  48h  od  przyklejenia  płyt  termoizolacyjnych.  Przy
mocowaniu  łączników  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  prawidłowe  osadzenie  trzpienia  
w podłożu oraz jednakową płaszczyznę talerzyka z licem warstwy termoizolacji. 

Wyrównanie powierzchni przyklejonych płyt termoizolacyjnych
Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt termoizolacyjnych musi być równa i ciągła. Po

związaniu zaprawy klejącej i po zamocowaniu mechanicznym płyt termoizolacyjnych do podłoża
należy  całą  zewnętrzną  powierzchnię  płyt,  przeszlifować  gruboziarnistym  papierem   ściernym.
Równe podłoże jest podstawowym warunkiem uzyskania trwałej i estetycznej elewacji.
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Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego

Zbrojona  warstwa  zaprawy  klejącej  ma  za  zadanie  chronić  izolację  termiczną  przed
uszkodzeniami  mechanicznymi,  przenosić  obciążenia  wiatru  oraz  kompensować  naprężenia
termiczne. Jest ona także podłożem pod tynki zewnętrzne i chroni wewnętrzne warstwy systemu
przed czynnikami atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpocząć po okresie
gwarantującym właściwe związanie termoizolacji z podłożem (nie wcześniej niż po 48 h od chwili
przyklejenia płyt termoizolacyjnych). 

Sposób wykonania warstwy zbrojonej
Przy  zastosowaniu  płyt ze styropianu, warstwę zbrojoną wykonujemy za pomocą zaprawy

klejącej.  Przygotowaną  zaprawę  klejącą  należy  nanieść  na  powierzchnię  zamocowanych  i
odpylonych (po szlifowaniu) płyt, ciągłą warstwą o grubości około 3-4mm, pasami pionowymi lub
poziomymi na szerokość siatki  zbrojącej.  Przy nakładaniu  tej  warstwy można wykorzystać pacę
zębatą o wymiarach zębów 10x10mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej należy natychmiast wtopić w
nią tkaninę szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie.
Sąsiednie pasy siatki układać(w pionie lub poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10cm. W przypadku
nie  uzyskania  gładkiej  powierzchni  na  wyschniętą  warstwę zbrojoną przyklejonej  siatki  nanieść
drugą cienką warstwę zaprawy klejącej  (o grubości  ok.  1mm) celem całkowitego wyrównania  i
wygładzenia jej powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5mm. Szerokość
siatki  zbrojącej  powinna  być  tak  dobrana,  aby  możliwe  było  oklejenie  ościeży  okiennych  i
drzwiowych  na  całej  ich  głębokości.  Naroża  otworów  okiennych  i  drzwiowych  powinny  być
wzmocnione  przyklejonymi  bezpośrednio  na  warstwę termoizolacji  pasami  siatki  o  wymiarach
20x35cm.  Ze  względu  na  niebezpieczeństwo  uszkodzenia  w  części  parterowej  i  cokołowej
docieplanych ścian, należy stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jeżeli ściany budynku
są narażone na uderzenia, to podwójna tkanina powinna być stosowana na całej wysokości ścian
parterowych.  Natomiast  gdy  dostęp  do  budynku  jest  utrudniony,  wystarczy  zastosować  dwie
warstwy tkaniny do wysokości 2m od poziomu przyległego terenu. Pierwszą warstwę siatki należy
ułożyć w poziomie,  natomiast  warstwę drugą w pionie.  Zamiennie  dopuszcza  się  zastosowanie
zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaninę z włókien  szklanych o większej gramaturze zwaną "siatką
pancerną". Siatka ta jest układana na styk bez zakładów.

 
Połączenia systemu dociepleniowego z pozostałymi elementami budynku

Miejsca   połączeń  docieplenia  ze  stolarką  okienną,  drzwiową,  obróbkami  blacharskimi  
i  dylatacjami należy uszczelnić  odpowiednimi materiałami trwale  elastycznymi (jak na przykład:
uszczelniające taśmy rozprężne).  W miejscach tych  występuje  duże skupienie  naprężeń i  może
dojść  do  pęknięć  i  nieszczelności,  spowodowanych  odmiennym  sposobem  pracy  różnych
materiałów. Nie uwzględnienie tych zasad może doprowadzić do powstania rys i szczelin, w które
wniknie woda obniżając trwałość całego układu dociepleniowego. 
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Sposoby ocieplania ścian w miejscach szczególnych:
Do zabezpieczenia narożników wypukłych na parterze do wysokości 2 m od poziomu terenu,

należy stosować kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Kątowniki należy przyklejać masą
klejącą do  płyt termoizolacyjnych  i  dopiero  wówczas  tkaninę szklaną lub  polipropylenową z
wywinięciem  jej,  co  najmniej  20  cm  na   ścianę  przyległą  z  każdej  strony  narożnika  zgodnie  
z rys.  nr I/WYK/02. Przy otworach okiennych wykonać węgarki celem uszczelnienia.  Ćwierćwałki
osłaniające  styki  ościeżnic  z  ościeżami  należy  usunąć  i  całą  powierzchnię  ościeżnicy  dokładnie
oczyścić z kurzu, łuszczącej się farby i innych zanieczyszczeń. Na  powierzchni  ościeży  górnych  
 i   pionowych  należy  najpierw  przykleić  pasy   tkaniny  zbrojącej  o szerokości  umożliwiającej
wywinięcie ich na ocieplenie ościeży. Następnie na całej powierzchni ościeży górnych i pionowych
należy przykleić płyty termoizolacyjne, które powinny być tak przycięte, aby płyty przyklejone na
płaszczyźnie  ściany  przylegały dokładnie do płyt termoizolacyjnych ocieplających ościeża.  Jeżeli
ościeżnice są mało widoczne spoza węgarków, należy przy ościeżnicy  ściąć ukośnie płyty. Z kolei
należy wywinąć i nakleić na płytach odcinek tkaniny przyklejonej na ościeżu a następnie nakleić
przedłużenie tkaniny z powierzchni  ściany. Na styku ocieplenia z ościeżnicą należy założyć profil
uszczelniający z pianki PUR bitumowanej fabrycznie. Na bokach podokienniki powinny być włożone
w profil odprowadzający, który z kolei jest osadzony w taśmie uszczelniającej. Warstwę ocieplającą

PROJEKT - TECHNIKA Spółka Jawna                                     KRS 0000565131 Sąd Rejonowy w Kielcach
ul. Skibińskiego 13, 25-819 Kielce                                                                                                    X Wydział Gospodarczy

  tel. +48 886-720-094, +48 509-610-553,                                                                              Krajowego Rejestru Sądowego
web: www.projekt-technika.pl, www.pt-w.pl                                                          REGON  361880553   NIP 959-19-62-817
e-mail: biuro@projekt-technika.pl                                                 ING BANK ŚLĄSKI  17 1050 1416 1000 0092 1328 3667



                                                                                      ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKU PO BYŁEJ SZKOLE W MIEJSCOWOŚCI KOŁACZKOWICE

 I ZAADOPTOWANIE POD POTRZEBY OŚRODKA REHABILITACYJNO-
EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO OREW

z  płyt  ze  styropianu  należy  zakończyć  na  poziomie  górnej  krawędzi  okien   piwnic.   Płyty
przyklejane  na  murze  parteru  należy  przedłużyć poza  jego  dolną krawędź.  Dolne  krawędzie
płyt ze styropianu należy  wzmocnić przez  naklejanie kątowników wzmacniających oraz tkaniny
zbrojącej,  którą  należy wywinąć na powierzchnię  płyt  oraz  około 10 cm na ścianę cokołową a
następnie przykleić płyty na ścianie cokołowej.  Przyklejając drugą warstwę tkaniny zbrojącej na
ścianie  parterowej  należy  ją  przedłużyć  na  płytę  styropianową  przyklejony  na  cokole  oraz
na nieocieplony mur cokołu około 10 cm poniżej płyty termoizolacyjnej 50 cm poniżej płaszczyzny
stropu  nad  piwnicą  należy  przymocować  do   muru   profil   prowadzący   z   blachy   stalowej
ocynkowanej,   następnie   przykleić  płyty  termoizolacyjne  i  wykonać  wyprawę  tynkarska
wzmocnioną dwiema warstwami tkaniny zbrojącej. 

Warstwa wykończeniowa:
Tynk mineralny:

Elewacyjne  wyprawy  tynkarskie  można  nakładać  nie  wcześniej  niż  po  dwóch  dniach  od
wykonania warstwy zbrojonej siatka z włókna szklanego.

Jako  wyprawę  na  ściany  należy  zastosować  systemowy  tynk  mineralny  lub  silikonowy  o
delikatnej  strukturze ( 1,5 -2,5 mm ) barwiony  w masie.  Przygotowany materiał  należy nanosić
cienką równomierna warstwą na całej powierzchni , używając do tego celu długiej pacy ze stali
nierdzewnej. Następnie usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości ziarna, krótką pacą ze stali
nierdzewnej. Materiał można ponownie wykorzystać po jego wymieszaniu.
Następnie w zależności od posiadanego wyglądu tynku zacierać lub modelować pacą stalową lub
z  tworzywa  sztucznego.  Czas  obróbki  tynku  wynosi  2  do  4  godzin  (zależnie  od  warunków
atmosferycznych). Zacieranie należy wykonać przy niewielkim nacisku pacy , równomiernie na całej
powierzchni  elewacji.  Twardniejącego  materiału  nie  naleć  rozrabiać  wodą  .  Dla  uzyskania
optymalnych  walorów  estetycznych  zaleca  się  wykonanie  elewacji  stanowiącej  odrębną  całość
w  jednym  etapie  wykonawczym,  materiałem  zamówionym  jednorazowo.  Przygotowane  masy  
i  zaprawy  tynkarskie  należy  nakładać  na  zagruntowanym  podłożu  dopiero  po  całkowitym
wyschnięciu  preparatu  gruntującego.  Proces  związania  tynku  powinien  przebiegać  przy
bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia od +5 ºC do +25 ºC przy stabilnej wilgotności
powietrza. Prace tynkarskie należy wykonywać na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednią
operacje słoneczną i wiatr. Takie warunki powodują zbyt szybkie wysychanie tynku , co znacznie
utrudnia  ,  a  czasem  uniemożliwia  wykonanie  prawidłowej  struktury  tynku.  Po  nałożeniu  na
podłoże,  świeży  tynk  należy  chronić  ,  aż  do  momentu wstępnego stwardnienia  przed opadami
atmosferycznymi.

Przygotowanie podłoża
Podłoże  pod  tynk  powinno  być  nośne,  suche,  nie  spękane  i  oczyszczone  z  powłok

antyadhezyjnych  (takich  jak  kurz,  tłuste  zabrudzenia,  pyły  i  bitumy)  oraz  wolne  od  agresji
biologicznej  i  chemicznej.  Nierówności  i  ubytki  podłoża  powinny  zostać  wyrównane  zaprawą,  
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a następnie  całość  powinna być przeszpachlowana zaprawą klejową.  Mniejsze  nierówności  (do
5mm)  można  wyrównać  od  razu  zaprawą  klejową.  Następnie  podłoże  należy  zagruntować
podkładem tynkarskim. Jeżeli pierwsze szpachlowanie będzie niewystarczające ( nierówności nie
zostaną wyeliminowane, a  warstwa nie zostanie  wygładzona)  czynność tę należy powtórzyć po
wyschnięciu  pierwszej  warstwy  zaprawy  klejącej.  W  przypadkach  uzasadnionego  wzmocnienia
podłoża ,  zachodzi  konieczność wzmocnienia  warstwy zaprawy klejącej  przez  zatopienie  w niej
siatki  z  włókna  szklanego.  Przed  nakładaniem  tynku,  każde  wyschnięte  podłoże  zagruntować
odpowiednim dla danego rodzaju tynku preparatem gruntującym.

Sposób użycia
Sprawdzić zgodność partii produkcyjnej na wszystkich zakupionych pojemnikach fabrycznych,

zgodność koloru i granulacji ze złożonym zamówieniem, po czym bezpośrednio przed nakładaniem
tynk dokładnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki  z  mieszadłem  koszykowym.
Nakładać na ścianę przy użyciu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej pionowymi pasami o szerokości
około  70 cm.  Następnie  zdjąć  nadmiar tynku prowadząc  pacę  pod   takim  kątem,  aby   na
powierzchni  została  warstwa  o grubości  ok.   1,5  ziarna.  Po  ściągnięciu  nadmiaru  tynku
wygładzić  powierzchnię pacą w jednym kierunku. Uwaga:  zbyt mocne wygładzenie powierzchni
może doprowadzić do powstania przetarć i wystąpienia rozstępów między kamyczkami, co daje
niekorzystny efekt końcowy. Aby uniknąć widocznych przejść pomiędzy nakładanymi pasami należy
prace wykonywać w sposób ciągły,  łącząc je  na mokro. Prace rozplanować w taki  sposób, aby
zakończyć je w miejscu łatwym do ukrycia połączeń np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod
rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Aby uniknąć różnic w odcieniach kolorów piasków, należy
na jedną powierzchnię nakładać tynk o tym samym numerze partii produkcyjnej (data ważności
i numer partii zamieszczony na opakowaniu).

Uwagi i zalecenia
Stosować w temperaturze podłoża i otoczenia od +10°C do +25°C. Nie nakładać na nagrzane

podłoże. W trakcie pracy oraz podczas wysychania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia,
silnego wiatru, działania deszczu. Chronić tynk do momentu jego pełnego wyschnięcia za pomocą
folii lub gęstej siatki osłonowej. Temperatura podłoża i otoczenia podczas nakładania oraz przez
kolejne 48 godzin nie może być niższa od +10°C. Niska  temperatura   i zwiększona  wilgotność
powietrza   wydłuża   znacznie   czas   wiązania   tynku   i  może   powodować   występowanie
„mleczenia”  tynku  zanikające  w  miarę  obniżania  się  wilgotności  powietrza  
i wzrostu temperatury.  Należy unikać stosowania tynku w miejscach narażonych na długotrwałe
działanie wody lub wilgoci (np. na powierzchniach poziomych lub posiadających spadek) oraz na
elementach,  które  nie  posiadają  odpowiedniej  izolacji  przeciwwilgociowej  (np.  murki
ogrodzeniowe). Jakiekolwiek uwagi dotyczące niestandardowych cech tynku i jego koloru zgłaszać
natychmiast  do sprzedawcy. Prace prowadzić zgodnie  z zasadami sztuki  budowlanej,  normami  
i  przepisami BHP.  W przypadku łączenia  tynku z  wyrobami innych producentów,  nie  ponosimy
odpowiedzialności.  Informacje  zawarte  w  opisie  mają  na  celu  zapewnienie  prawidłowego
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wykonania prac związanych z nakładaniem tynku. Producent nie ponosi odpowiedzialności prawnej
za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Stosowanie mas uszczelniających
Do  wykonywania  uszczelnień  przy  użyciu  mas  uszczelniających,  zasadniczo stosować

elastyczną masę silikonową o neutralnym sposobie utwardzania.  Masy  tej  nie  wolno stosować
w  miejscach  narażonych  na  ciągłe  zawilgocenie.  Masy  uszczelniające  układane  w  szczelinach
ulegających  zmianom  szerokości,  mogą  trwale  przylegać  tylko  do  dwóch  płaszczyzn.  W   celu
spłycenia  uszczelnianej  spoiny  i  zapewnienia  nie  przylegania  masy  do  dna szczeliny zastosować
wkładkę w postaci profilu polietylenowego lub poliuretanowego, a jeżeli nie ma na to miejsca –
paska folii  polietylenowej.  Głębokość ułożenia masy dostosować do szerokości spoiny.  Niektóre
powierzchnie  mogą  wymagać  zagruntowania.  Zaleca  się  przeprowadzić próbę  przyczepności.
Przy  stosowaniu  masy  silikonowej,  do  gruntowania  użyć firmowego  środka  gruntującego.
Przy   stosowaniu   masy  akrylowej,   do   gruntowania  użyć   roztworu   otrzymanego   przez
rozpuszczenie  masy   akrylowej  w  wodzie, w stosunku 1:2.  W  przypadku  uszczelnień  przy
ościeżach   okiennych  z   tworzywa   sztucznego,  przed  wykonaniem  uszczelnienia,  taśma
ochraniająca profil musi być usunięta. 

Postępowanie w przypadku konieczności przerwania prac 
W  przypadku  konieczności  przerwania  prac  po  ułożeniu  płyt  termoizolacyjnych,  przy

okresie  przerwy  dłuższym  niż  2  tygodnie,  styki  płyt  izolacyjnych  ze  ścianą  budynku  starannie
zabezpieczyć   przed   możliwością   wnikania   wody   opadowej,   tymczasowo  wykonywanym
obróbkami. Przed  wznowieniem  prac  sprawdzić  jakość  płyt styropianowych. Płyty  pożółkłe  i  o
pylącej  powierzchni  przeszlifować  papierem  ściernym,  a  następnie  starannie  oczyścić  z  pyłu  
i  zanieczyszczeń.  Ewentualne  uszkodzenia  spowodowane  np.  przez  ptaki,  naprawić  poprzez
wycięcie  uszkodzonego  fragmentu  płyty  izolacyjnej  i   wstawienie  dokładnie dopasowanego
nowego kawałka.

Detale
Ocieplenie  budynku  powinno  być  przeprowadzone  z  zachowaniem  istniejącej  artykulacji

elewacji, tak aby nadal czytelne były jej cech.

Proponowana kolorystyka elewacji 
Kolorystyka elewacji pastelowa, dokładne odcienie należy wykonać zgodnie z ustaleniami z

Inwestorem. Przed ostatecznym tynkowaniem należy wykonać próbkę na przygotowanej elewacji
do ostatecznego zaakceptowania. W przypadku konieczności pokrycia istniejącego tynku zaleca się
zastosowanie farby dekoracyjnej dedykowanej przez producenta tynku.
Uwaga : w czasie wykonywania prac należy ściśle stosować się do zaleceń producenta.

Wykonywanie zabezpieczeń blacharskich
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Wykonując nowe obróbki blacharskie należy je  dostosować do  grubości  ocieplonych  ścian.
Obróbki te powinny wystawać poza lico  ściany, co najmniej 40 mm i być wykonane w taki sposób,
aby  zabezpieczały  elewację przed  zaciekami  wody  deszczowej.  Parapety  stalowe, powlekane o
kolorze  ustalonym  z  Inwestorem  powinny  być  wykonane  razem  z  profilem  odprowadzającym
(otoczonym  profilem  uszczelniającym).   Obróbki   należy  mocować do  kołków  drewnianych,
osadzonych  w  trakcie  przyklejania  płyt  styropianowych  w  dokładnie  dopasowanych wycięciach
w styropianie.

Drobne elementy elewacyjne
Drobne  elementy  wyposażenie  elewacji  takie  jak  uchwyty  na  flagi,  tablice  informacyjne

itp.  należy na czas robót  zdemontować, po zakończeniu prac należy je ponownie  zamontować.
Uchwyty na flagi należy zamontować nowe jako stalowe ocynkowane malowane proszkowo.

Rynny i rury spustów
Przed  przystąpieniem  do   robót   termomodernizacyjnych  należy  zdemontować  wszystkie

istniejące rynny i rury spustowe wraz z elementami mocującymi.  Wykonawca zobowiązany jest do
przeglądu istniejących rynien,  rur  spustowych  i  czyszczaków, a w przypadku stwierdzenia przez
inspektora  nadzoru  ich  stanu  technicznego  nie  pozwalającego  na  dalsze  użytkowanie  winien
dokonać wymiany na nowe. 

 Po  zakończeniu  robót  należy  zamontować  nowe rynny  i  rury  spustowe.   Aby  zapewnić
właściwy  spływ  wody,  i  przeciwdziałać  staniu  wody  w  korycie,  rynny  mocować  ze  spadkiem
wynoszącym  minimum  0,5%  w  kierunku  rury  spustowej,  zgodnie  z  instrukcjami  obsługi
producenta. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  odwodnienie  istniejących  daszków  oraz  nowego
daszka  od strony  północnej,  w  postaci  rynien i  rur  spustowych zgodnie  z  instrukcjami  obsługi
producenta.
Zaleca  się  zastosowanie  rynien  z  blachy  tytanowo-cynkowej,  które  dzięki  tytanowi  są  bardziej
odporne na warunki  atmosferyczne.  Łączniki,  haki  i  inne elementy  systemu rynnowego  należy
wymienić na nowe, zgodnie z instrukcjami obsługi producenta.

Zabezpieczenia antykorozyjne
Elementy  stalowe  występujące  w  budynku  należy  oczyścić  metalowymi  szczotkami  

a  następnie  malować  farbą  miniową  podkładową  oraz  dwa  razy  farbą  nawierzchniową
chlorokauczukową.

Okablowanie
Wszystkie okablowanie znajdujące się na elewacji należy zabezpieczyć rurami karbowanymi

typu „peszel”. Okablowanie należy schować w warstwie ocieplenia.
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Odbiór robót
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót:

- przygotowanie powierzchni
- przymocowanie płyt termoizolacyjnych
- wykonanie warstwy zbrojonej
- wykonanie wyprawy tynkarskiej
- obróbka blacharska
- wykonanie warstwy elewacyjnej

Poszczególne  fazy  robót  zanikających  powinny  być  odebrane  przez  kierownika budowy 
 i inspektora  nadzoru  oraz  wpisane  do  Dziennika  budowy.  Po  zakończeniu całości  robót
ociepleniowych  łącznie  z  obróbkami  blacharskimi,  należy  dokonać końcowego odbioru robót 
i sporządzić protokół odbioru.

Przy odbiorze końcowym należy ocenić następujące ocieplenia:
- równość powierzchni
- jednolitość faktury
- jednolitość koloru
- prawidłowość  wykonania  wszystkich  szczegółów  ociepleń  i  ich  zgodność z dokumentacją
- prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji.
Wykonanie  ocieplenia   powinno  być   jednolite,   bez  spękań,  rys,   pofalowań,  zagłębień,
ubytków  oraz  widocznych  połączeń  między  poszczególnymi  fragmentami wypraw.

5.6  Ocieplenie  ścian  fundamentowych  z  wykorzystaniem  styroduru  o  gr.  10cm  
i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,033W/mK

Wykonanie  izolacji  termoizolacyjnej  ścian  z  wykorzystaniem  styroduru  o  gr.10cm  
i  współczynniku  przewodzenia  ciepła  λ=0,033W/mK.  Ocieplenie  projektuje  się  na  ścianach
fundamentowych do poziomu terenu.  

Przed planowaną termomodernizacją budynku należy wykonać następujące prace : 
- rozbiórka opaski wokół budynku
- oczyszczenie powierzchniowe murów (szczotkami drucianymi)
- naprawa wszelkich pęknięć ścian i głębokich zarysowań; 
- odbicie „luźnych” tynków głębokich i wypełnienie ubytków; 
- zagruntowanie podłoża pod ocieplenie (izolacja przedciwwodna- zgodnie z technologią). 

Uszkodzenia   o   niewielkiej   rozwartości  rys  należy  oczyścić,  przemyć  wodą  i  naprawiać
poprzez wypełnienie zaprawą lub mlekiem cementowym pod ciśnieniem. Uszkodzenia o znacznej
rozwartości  rys  należy  wypełniać  zaprawą  cementową  metodą  iniekcji  i  wzmacniać  prętami
stalowymi  osadzanymi  w  głębokich  bruzdach  we  właściwej  konstrukcji  ściany  na  zaprawie
cementowej.  Pręty  należy  montować  możliwie  prostopadle  do  przebiegu  linii  pęknięcia.
Naprawiane pęknięcia, należy dodatkowo wzmacniać siatką przed otynkowaniem. Prace wykonać
pod nadzorem uprawnionej osoby zgodnie ze sztuką budowlaną. 
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Uwaga : Podczas prac termomodernizacyjnych należy ściśle stosować się do zaleceń producenta
systemu. 

W   celu   zapewnienia   normatywnego   współczynnika   przenikania   ciepła   dla   ścian
fundamentowych  biura  przyjęto  (w  ramach  termomodernizacji)  ocieplenie  ścian  warstwą
styroduru w płytach o wymiarach 50 x 100 cm, λ=0,033 W/mK grubości 10cm. Ocieplenie ścian
fundamentowych przyjęto metodą lekką mokrą polegającą na pokryciu zewnętrznych  powierzchni
ścian  bez spoinową  powłoką  złożoną  z  następujących warstw: płyt termoizolacyjnej  przyklejanej
za  pomocą  masy  klejącej; foli kubełkowej; siatki z włókna szklanego przyklejonego do styroduru;
zewnętrznej wyprawy elewacyjnej zabezpieczającej przed przenikaniem wód; Wymieniona metoda
BSO - od 2009ETICS (External ThermalInsulation Composite System).
Zaleca się zastosować systemowe rozwiązanie dla ocieplenia ścian.

Prace wykonywać w temperaturze +5°C do +25°C. Nie prowadzić prac przy silnym wietrze,
dużej wilgotności względnej powietrza oraz unikać silnego nasłonecznienia. 

Szczegóły wykonania zgodnie z Instrukcją ITB 447/2009 :  Złożone systemy izolacji cieplnej
ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania

Materiały:
Wszystkie   materiały   użyte   do   wykonania   ocieplenia   muszą   spełniać   wymogi

obowiązujących  norm  i  aprobat  technicznych,  posiadać  wymagane  atesty higieniczne. Powinny
być  dostarczone  i  przechowywane  w  oryginalnych,  fabrycznych  opakowaniach  w  warunkach
określonych w kartach technicznych.
-  styrodur  –   EPS 033   gr.10cm w płytach  o  wymiarach  50x100cm,  niepalny,  sezonowany  co
najmniej 2 miesiące;
- folia kubełkowa – z polietylenu wysokiej gęstości, w rolkach o wymiarach 1,0 x 20m;
-  masa klejąca  -  jednoskładnikowa w postaci proszku do zarabiania czystą wodą bezpośrednio
przed użyciem, gdzie spoiwem jest mieszanka polimer  -  cement z dodatkiem ok. 3 % wapna. Klej
ten nie zawiera kleju lateksowego powodującego wykwity na tynku, nadaje się do klejenia każdego
podłoża;
- siatka  -  z  włókna  szklanego  należycie  zaimpregnowana  dyspersją  tworzywa sztucznego, przy
rozwijaniu nie powinna wykazywać poprzecznego sfalowania;
- masa  tynkarska  -  cienka  ok.  2  mm ciekła  mineralna  w  postaci  gotowej  do bezpośredniego
nakładania.  Wysoka  odporność mechaniczna i paroprzepuszczalność posiada dobrą odporność na
działanie mikroorganizmów i  niską  skłonność  do  zabrudzeń  ,  zapewniające  duża  trwałość,
elastyczność, nietoksyczność, mrozoodporność,  odporność  na  spaliny  i  związki  alkaliczne. Może
być  nakładana  ręcznie  lub metodą  natryskową.  Zachowuje  trwałość kolorów - można uzyskać
szeroką gamę kolorystyczną.
Kolejność  wykonywania  prac,  materiały  oraz  wszelkie  uwagi  i  zalecenia  wykonawcze
analogicznie jak w puncie 5.7 
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5.7 Ocieplenie posadzki poddasza nieużytkowego za pomocą płyt z wełny mineralnej o gr. 23cm
(18+5),  λ=0,035W/m*K.

Projektuje się ocieplenie stropu nad piętrem wykonane z płyt z wełny mineralnej o grubości
23cm i  współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035W/mK. 

Przed ułożeniem warstwy ocieplenia na stropie należy przygotować podłoże poprzez jego
oczyszczenie, osuszenie i usunięcie zbędnych elementów oraz wykonanie paroizolacji. 

Izolacje termiczną należy ułożyć na całej powierzchni stropu i zabezpieczyć od góry płytą
wiórową lub OSB opartą na legarach drewnianych. 

Należy zapewnić prawidłową wentylacje poddasza oraz szczelność dachu w celu optymalnej
pracy izolacji termicznej.

5.8 Ocieplenie dachu nad częścią dobudowaną za pomocą płyt z wełny mineralnej o gr. 23cm,
λ=0,035W/m*K.

Projektuje się ocieplenie dachu nad częścia dobudowaną z płyt z wełny mineralnej ułożonej
między krokwiami o grubości 2cm i  współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035W/mK. 

Przed  ułożeniem  warstwy  ocieplenia  należy  przygotować  podłoże  poprzez  jego
oczyszczenie, osuszenie i usunięcie zbędnych elementów oraz wykonanie paroizolacji. 

Izolacje termiczną należy ułożyć na całej powierzchni dachu i zabezpieczyć płytą wiórową
lub OSB opartą na krokwiach drewnianych. 

Należy zapewnić  prawidłową wentylacje oraz  szczelność dachu w celu optymalnej pracy
izolacji termicznej.

5.9 Wymiana stolarki okiennej budynku oraz wymiana stolarki drzwiowej.
Stolarka okienna: 

- okna pcv z nawiewnikami higrosterowanymi o współczynniku u=0,9 w/m2k – szyby bezpieczne,
okna uchylno-rozwieralne o kształcie i podziale nowo projektowanym, okna z profili pcv.  Profile
nośne z PCV termo, pięciokomorowe, wzmocnione w ościeżach i skrzydłach kształtownikami np.
stalowymi lub z włókna szklanego, kształtowniki wypełnione pianką poliuretanową - tzw. wkładka
termiczna, profile o U max = lub < 0,9 W/m2K. Szyba ze szkła bezpiecznego, klejona z powłoką
niskoemisyjną,  jednokomorowa,  z  termoramką,  wypełniona  gazem  szlachetnym  np.  argonem,
4/16/4,  o U max =0,9 W/m2K.  Współczynnik przenikania  ciepła dla całego okna U = lub <  0,9
W/m2K. Współczynnik  infiltracji  a  =  0,3,  okna wyposażone w mikrowentylacje i  rozszczelnienie
ręczne, klamki. Stolarka w kolorze białym. 

S  tolarka drzwiowa:
-  drzwi aluminiowe o współczynniku u=1,5 w/m2k – drzwi wejściowe zewnętrzne aluminiowe z
przekładką termiczną. Drzwi dwuskrzydłowe i jednoskrzydlowe. Szyby ze szkła bezpiecznego (szyba
- dwie tafle szkła o gr. 4 mm + ramka ciepła + gaz szlachetny + tafla szkła z powłoką termoizolacyjną
np. z powłoką magnetronową, szyba o gr. 4 mm). Drzwi zaopatrzone w klamki metalowe, z dwoma
zamkami patentowymi, 
 - drzwi wewnętrzne płycinowe przeszklone. Drzwi dwuskrzydłowe i jednoskrzydlowe. 

Stolarka budowlana powinna odpowiadać ocenie zgodności z normą zharmonizowaną PN-
EN  14351-1:2006  „Okna  i  drzwi  zewnętrzne bez  właściwości  dotyczących  odporności  ogniowej
i/lub dymoszczelności”. 
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Ocena drzwi i okien pod względem bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania dokonywana
jest  na  podstawie  normy  zharmonizowanej  PN-EN  14351-1:2006.  Ocenie  zgodności  z  normą,
podlegają cechy stolarki, które zdecydowanie wpływają na bezpieczeństwo, ale także na Warunki
klimatyczne i komfort pomieszczeń, podczas całego okresu użytkowania. Cechami jakimi powinna
odznaczać się stolarka są: 
• odporność na obciążenie wiatrem - czyli zdolność do przenoszenia sił parcia i ssania, jakie działają
na poszczególne elementy stolarki. Badanie odporności na obciążenie wiatrem przeprowadza się
wg PN-EN 12211:2001 „Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania”, 
• wodoszczelność - okna i drzwi powinny być odporne na przepuszczanie wody pod ciśnieniem.
Jego wysokość uzależniona jest od siły wiatru przypisanej danej strefie obciążenia wiatrem oraz
wysokości budynku. Badanie wodoszczelności przeprowadza się zgodnie z normą PN-EN 1027:2001
„Okna  i  drzwi.  Wodoszczelność.  Klasyfikacja”  na całych zestawach okienno  drzwiowych lub  na
poszczególnych elementach, 
•  przepuszczalność  powietrza  -  stolarka  powinna  przepuszczać  powietrze  w  taki  sposób,  aby
zapewnić  odpowiednie  wietrzenie  pomieszczenia  przy  jednoczesnym  ograniczeniu  strat  ciepła.
Badanie  szczelności  przeprowadza  się  zgodnie  z  normą  PN-EN  12207:2001  „Okna  i  drzwi.
Przepuszczalność powietrza .Klasyfikacja”, 
• przenikalność cieplna - jest bardzo ważną cechą stolarki okiennej i drzwiowej. Wpływa znacząco
na koszty ogrzewania budynku; wyraża się ją współczynnikiem przenikania ciepła U; jego wartość
jest  zależna  od  strefy  klimatycznej  rodzaju  i  wysokości  budynku  co  jest  zawarte  w  przepisach
techniczno prawnych, 
•  przenikalność akustyczna -  okna i  drzwi mają za  zadanie  skutecznie chronić  przed dźwiękami
docierającymi z zewnątrz do wnętrza budynku; ich zdolności pochłaniania dźwięku powinna być
dostosowane  do  warunków  jakie  wymusza  otoczenie  danego  obiektu.  Oprócz  wszystkich
parametrów  technicznych  jakie  cechują  stolarkę,  musi  być  wygodna,  estetyczna  łatwa  w
utrzymaniu  i  użytkowaniu.  Funkcjonalność  i  wygoda  użytkowania  stolarki  zależy  od  sposobu
otwierania skrzydeł. 

5.10 Inne roboty towarzyszące
- demontaż i montaż drobnych elementów metalowych na elewacjach (tabliczki, anteny, itp.)
- ewentualna przebudowa/usunięcie elementów sieci technicznych, urządzeń i innych elementów
stalowych na elewacji budynku.
- prace porządkowe

5.11. Uwagi końcowe

Roboty  budowlane  wykonywać  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru

robót  przez  wykwalifikowanych  pracowników  pod  nadzorem  uprawnionych  osób  oraz  przy

zachowaniu  zasad  BHP.  Wszystkie  czynności  wykonać  w  oparciu  o  Instrukcję  Techniczną  ITB  Nr

447/2009.Materiały stosować zgodnie z instrukcjami i wytycznymi na opakowaniach i w katalogach.
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6. Materiały

Materiały   powinny  posiadać   świadectwo  dopuszczenia  do   stosowania   na  obszarze

Rzeczypospolitej  Polskiej  i  spełniać  wymagania  stosownych  norm  polskich,  branżowych  

i europejskich zharmonizowanych. Warunki  składowania  powinny  być  zgodne  z  instrukcjami

producenta   i   przepisami  BHP.  Nie  przewiduje  się  żadnych  szczególnych  wymagań  odnośnie

materiałów lub wyrobów budowlanych, oprócz zawartych poniżej oraz w dokumentacji projektowej.

Odprowadzenie  wody  kanałami  powierzchniowymi  po  wykonanych  pracach

termomodernizacyjnych  należy  odtworzyć  zapewniając  prawidłowe  odprowadzenie  wody  od

budynku.

7. Uwagi końcowe 

Projektant  dopuszcza  zastosowanie  wszelkich  materiałów  i  rozwiązań  systemowych

które spełniają  parametry technicznych nie gorsze niż podane w projekcie.

Roboty  budowlane  należy  realizować  zgodnie   z   zasadami  sztuki  budowlanej  pod

nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami.

W  przypadku  wystąpienia  w  czasie  realizacji  uszkodzeń  konstrukcji  budynku  należy

przerwać  budowę  i  dokonać  oceny  stanu  technicznego  mającej  na  celu  wskazanie  czynności

prowadzących do rozwiązania problemu. 

Relacje  wymiarowe  elementów  istniejących  i  projektowanych  należy  zweryfikować  na

miejscu budowy.  W razie wątpliwości  związanych z  realizacją zadania  należy skontaktować się  

z projektantem. 

Projekt  architektoniczny  w  części  opisowej  i  graficznej  należy  rozpatrywać  łącznie  z

dokumentacją branżową. 

Wymienione w projekcie materiały stanowią propozycję określające klasę/ jakość rozwiązań  –

możliwa jest każdorazowa zamiana ww. materiałów pod warunkiem,  że będą  to materiały o

tych  samych  bądź  lepszych  parametrach  technicznych.  Zamiana  jest  możliwa  po  uzyskaniu

akceptacji Inwestora.

8. Narzędzia i sprzęt

Do wykonywania robót ociepleniowych należy stosować następujące narzędzia: 
−  szczotki druciane do oczyszczenia powierzchni ścian ( ręcznie i mechanicznie ), 
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−  szpachle  i  packi  (metalowe,  drewniane  i  z  tworzywa  sztucznego)  do  nakładania  mas
klejących i mas tynkarskich, 

−  piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do cięcia płyt termoizolacyjnych, 
−  pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównania powierzchni przyklejonych do płyt

termoizolacyjnych, 
−  nożyce krawieckie lub ostrza techniczne do cięcia tkaniny zbrojącej, 
−  łaty do sprawdzania płaskości powierzchni przyklejonych płyt termoizolacyjcych, 
−  sita o oczkach l mm do przesiewania pisku. 

Do wykonywania robót ocieplających należy stosować następujący sprzęt i urządzenia: 
−  mieszadła  koszyczkowe  napędzane  wiertarką elektryczną oraz  pojemniki  o  pojemności 
    około 40 - 60 l do przygotowania masy klejącej, 
−  agregaty   tynkarskie   lub   ręczne   pistolety   natryskowe   z   własnym   zbiornikiem   

i sprężarką powietrza do nakładania masy tynkarskiej, 
−  urządzenia transportu pionowego,
−  rusztowania stojakowe stałe lub wiszące, 
−  aparaty do zmywania wodą podłoża ściennego.

Sprzęt do wykonywania robót związanych z wymianą stolarki:
Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu specjalistycznych narzędzi.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla
środowiska. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i  wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  Przy
doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów.

9. Wymagania dotyczące środków transportu           

Pojazdy używane do wykonania przedmiotowej termomodernizacji winny być w pełnej 

sprawności użytkowej, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego i być 

ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej, a także od następstw nieszczęśliwych wypadków 

mogących mieć miejsce podczas ich poruszania się po placu budowy. 
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Warunki ochrony przeciwpożarowej rozbudowy i  przebudowy wraz ze
zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w miejscowości
Kołaczkowice i  zaadoptowanie pod potrzeby Ośrodka Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczego OREW.

PODSTAWY OPRACOWANIA

Przepis  1  -  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.  U. 2015 r. poz.
1422).

Przepis 2  -  Rozporządzenie Ministra  Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia 07 czerwca 2011 r.  w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109,
poz. 719).

Przepis 3 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030). 

Przepis 4 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02. grudnia 2015 r. r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 r. poz.
2117).

Właściwe Polskie Normy.

1. Zestawienie powierzchni, wysokości i liczba kondygnacji:
Powierzchnia zabudowy całego budynku –  470,83 m2,
Powierzchnia użytkowa budynku 362,36 m2  
Ilość kondygnacji nadziemnych – 1,
Ilość kondygnacji podziemnych – 0,
Wysokość budynku   –  7,16 m (kwalifikuje się jako niski N )
Kubatura całego budynku  – 2824 m3,

2. Odległość od obiektów sąsiadujących  
Jest  to  budynek  wolnostojący.  W  sąsiedztwie  nie  występują  inne  budynki  

w odległości mniejszej od wymaganej ze względu na bezpieczeństwo pożarowe. Najbliższy budynek
gospodarczy o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2 znajduje się w odległości 12,94 m,
przy wymaganej odległości 8 m. 

3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych:
W  budynku  przewiduje  się  występowanie  stosunkowo  niewielkich  ilości  materiałów  palnych

składających się na jego wyposażenie. 
Charakterystyka pożarowa mogących występować materiałów palnych:
Drewno najczęściej  stosowanym materiałem do produkcji stałego wyposażenia wnętrz, parkietu itp.

Składa się ono z celulozy, ligniny, hemicelulozy oraz takich składników jak żywica, tłuszcze, garbniki
oraz sole mineralne. Całkowicie suche drewno zawiera 49,6 % węgla, 6,3 % wodoru, 44,1 % tlenu
wraz z azotem.
Proces spalania drewna przebiega następująco:



W 110 oC – odparowuje woda i olejki eteryczne,
W 150 oC – utlenia się żywica oraz CO2

  i CO,
W 230 oC – występuje powierzchniowe brunatnienie, początek zwęglenia się, 
W 270oC – tworzy się proforyczny węgiel, który ma tendencję do samozapalenia się,
W 300 0C – tworzy się węgiel drzewny, zwęgla się celuloza, następuje zapalenie drzewa.
Płyty drewno pochodne ( płyty meblowe). Do tej grupy materiałów 
należą  płyty  pilśniowe,  wiórowe  i  sklejki.  Można  tu  również  zaliczyć  płyty  paździerzowe  ,  które

zachowują  się w ogniu  podobnie  jak  płyty  wiórowe.  Najbardziej  podatne  na  zapalenie są  płyty
pilśniowe  izolacyjne,  a  następnie  lakierowane  płyty  pilśniowe  twarde,  płyty  pilśniowe  ekstra
twarde, sklejka, płyty wiórowe i płyty paździerzowe. Ciepło spalania drewna przy zawartości wilgoci
do 12 % wynosi 4,0 do 4,5 Mcal/kg, zaś przy zawartości wilgoci powyżej 12%  od 3,4 do 4 Mcal/kg. 

Tworzywa  sztuczne są  to  produkty  syntetyczne,  które  dzielimy  na  tworzywa  termoutwardzalne  i
tworzywa termoplastyczne. Wszystkie tworzywa są palne, a ich zapalność jest zależna od składu
chemicznego gotowego wyrobu oraz temperatury panującej w trakcie trwania pożaru.

Papier(wyroby papiernicze).Zdolność i intensywność palenia się wyrobów z papieru uzależniona jest od
rodzaju surowca, z którego są wykonane oraz warunków składowania. Papier złożony luźno jest
bardzo podatny  na  zapalenie,  natomiast  składowany  w belach  lub  ścisłych  stosach  jest  trudno
zapalny. To samo dotyczy tektur i kartonu. Temperatura zapalenia papieru wynosi od 230 do 360oC i
zależna jest od składników usztywniających, impregnacyjnych, itp.

Tkaniny np. bawełniane  - są materiałami palnymi. Składają się    w 80 % z celulozy oraz wosków,
tłuszczy, ciał mineralnych i wody.  W temperaturze około 100  oC odparowuje woda i brązowieją
włókna. Zwęglanie rozpoczyna się w temperaturze 160  oC, temperatura zapalenia wynosi 400  oC.
Spalanie  odbywa się płomieniowo.  Duże  zatłuszczenie  tkaniny  może  doprowadzić  do procesów
polimeryzacyjnych i w konsekwencji do samozapalenia. Wartość cieplna wynosi ok. 4,1 Mcal/kg.

Węgiel kamienny jest ciałem stałym o temperaturze zapalenia 400 do 500 oC. Ciepło spalania wynosi do
7600  kcal/kg.  Zdolność pochłaniania  przez  węgiel  tlenu może  w pewnych  warunkach  wywołać
wzrost temperatury, a dalej spowodować samozapalenie i pożar zwału węglowego. Jak wiadomo z
praktyki, najbardziej narażona na samozapalenie jest mieszanina węgla grubego z drobnym. Węgiel
gruby ułatwia krążenie powietrza, drobnoziarnisty zaś oraz pył szybko łączy się z tlenem i nagrzewa.
Po osiągnięciu 60 oC (temperatura krytyczna) rozpoczyna się nieodwracalny proces zagrzewania się
węgla, prowadzący do jego samozapalenia.

4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego:
Gęstości obciążenia ogniowego dla  budynków zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL nie określa
się. 

5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywalna liczba osób przebywających w  budynku:
     Budynek  Ośrodka  rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego,  świetlicy  wiejskiej  oraz  lokalu

mieszkalnego  kwalifikuje  się  do następujących  kategorii  zagrożenia  ludzi:  pomieszczenia
wykorzystywane  na  potrzeby  Ośrodka  rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego  -  ZLII,  lokal
mieszkalny - ZL IV, Świetlica wiejska ZL III.  Przewidywana ilość osób przebywających w świetlicy
wiejskiej do 30 osób oraz w Ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym do 30 osób. W
przebudowywanej części  nie występują pomieszczenia przeznaczone do przebywania powyżej 30
osób.

6.  Ocena  zagrożenia  wybuchem  pomieszczeń  oraz  przestrzeni  zewnętrznych:  W budynku  nie
występują przestrzenie zewnętrzne ani pomieszczenia zagrożone wybuchem



7. Podział obiektu na strefy pożarowe oraz dymowe:
Cały budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni  470,83 m2.  Dopuszczalna powierzchnia
strefy pożarowej wynosi 8000 m2. 

8. Konstrukcja budynku – Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności  ogniowej i
stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych:

Dopuszczalna klasa odporności pożarowej dla przedmiotowego budynku to klasa C.   
Elementy budynku dla "C" klasy odporności pożarowej, powinny w zakresie klasy odporności ogniowej

spełniać co najmniej następujące wymagania:
Główna konstrukcja nośna – R60,
Strop – REI60,
Konstrukcja dachu – nie stawia się wymagań,
Przekrycie dachu – nie stawia się wymagań, 
Ściana zewnętrzna – EI30 1,
Ściana wewnętrzna – EI15,
Ściana wewnętrzna stanowiąca obudowę dróg ewakuacyjnych – EI 15 
Konstrukcja dachu R15,
Ściany wewnętrzne kotłowni na paliwo stałe - EI60
Strop nad kotłownią - REI60
Ściany wewnętrzne składu opału i magazynku popiołu - EI120
Drzwi w z tych pomieszczeń - EI60
Strop nad składem opału i magazynkiem popiołu - REI120.
Drzwi z wiatrołapu przy świetlicy prowadzące na strych EI30.

Wszystkie wymienione elementy budynku powinny być nierozprzestrzeniające ognia. Drewniane elementy
budynku  zaimpregnować  środkiem  FOBOS  M-4  lub  innym  otakich  samych  właściwościach  zgodnie  z
instrukcją producenta do granic nierozprzestrzeniania ognia (NRO).
Stałe elementy wystroju wnętrz powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych i nie
kapiących.

Przejścia instalacyjne przechodzące przez ściany wewnętrzne i stropy pomieszczeń: kotłowni, składu opału i
magazynku popiołu  należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej (EI) tych elementów.  Wymóg ten
nie  dotyczy  przepustów  dla  pojedynczych  rur  instalacji wodnych, kanalizacyjnych  i  grzewczych
prowadzonych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób:
1) Określenie ilości osób przebywających w budynku ;

Łącznie  w  budynku  Ośrodka  rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego  przewiduje  się
możliwość przebywania do 60 osób.

2) Analiza poziomych dróg ewakuacyjnych w strefie pożarowej objętej przebudową:
- w  pomieszczeniach,  od  najdalszego  miejsca,  w  którym  może  przebywać  człowiek,  do  wyjścia

ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku,
powinno  być  zapewnione  przejście  ewakuacyjne  o  długości  nie  przekraczającej  w  strefach
pożarowych ZL – 40 m.

- szerokość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi należy obliczyć
proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono służy, przyjmując co najmniej 0,6 m na
100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m, a w przypadku przejścia służącego do ewakuacji do 3 osób – nie



mniej niż 0,8 ,
- szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczyć proporcjonalnie do liczby osób mogących

przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób,
lecz nie mniej niż 1,4 m. Dopuszcza się zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2
m, jeżeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób. 

     - wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, natomiast wysokość lokalnego
obniżenia 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie może być większa niż 1,5 m.

- skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu,
zmniejszyć wymaganej szerokości tej drogi .

- wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami,
- dopuszczalne  długości  dojść  ewakuacyjnych  w  budynku  należy  przyjmować  przy

jednym dojściu 10 m na poziomej drodze ewakuacyjnej, 
-   ewakuacja z korytarza prowadzona będzie jednym wyjście bezpośrednio na zewnątrz budynku.  Z

pozostałych pomieszczeń na korytarz,  a następnie bezpośrednio na zewnątrz budynku wyjściem
ewakuacyjnym o szerokości  1,5  m.  Ewakuacja  ze świetlicy prowadzona będzie do wiatrołapu,  a
nastęnie na zewnątrz budynku.

-  drzwi  wieloskrzydłowe,  stanowiące  wyjście  ewakuacyjne  z  pomieszczenia  oraz  na  drodze
ewakuacyjnej, powinny mieć co najmniej jedno, nieblokowane  skrzydło drzwiowe o szerokości nie
mniejszej niż 0,9 m,

3) Wystrój wnętrz:
- zabrania się stosowania do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których

produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące,
- w  pomieszczeniach  i  na  drogach  komunikacji  ogólnej,  służącym  celom  ewakuacji,  stosowanie

materiałów, wykładzin podłogowych  i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione,
-  przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiałów palnych, prowadzone w

przestrzeni  ponad  sufitami  podwieszonymi,  wykorzystywanej  do  ogrzewania  pomieszczenia,
powinny mieć osłonę lub obudowę w klasie odporności ogniowej co najmniej EI30,

4) Oznakowanie dróg ewakuacyjnych:
- drogi  ewakuacyjne oznakować znakami ewakuacyjnymi odpowiadającymi Polskiej  Normie  
PN –EN-ISO 7010 : 2012 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.

10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

W projektowanej przebudowie budynku należy uwzględnić wyposażenie w następujące instalacje:
• elektryczną
• odgromową
• wodno-kanalizacyjną
• wentylacyjną (wspomagana mechanicznie i grawitacyjną).
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie
oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w
sposób  umożliwiający  kompensacje  wydłużeń  przewodu.  Zamocowania  przewodów  do  elementów
budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w
przypadku  pożaru  w czasie  nie  krótszym  niż  wymagany  dla  klasy  odporności  ogniowej  przewodu.  W
przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji.
Instalacja elektroenergetyczna.
Instalację elektryczną w budynku zabezpieczyć przeciwpożarowym wyłącznikiem  prądu usytuowanym przy



wejściu głównym do budynku. Wyłączenie napięcia w budynku za pomocą przeciwpożarowego wyłącznika
prądu nie może pozbawić zasilania urządzeń  przeciwpożarowych. Przewody i kable elektryczne wraz z ich
zamocowaniami,   stosowane  w  systemach  zasilania  i  sterowania  urządzeniami  służącymi  ochronie
przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału  przez
czas  wymagany  do  uruchomienia  i  działania  urządzenia.  Przewody  elektryczne  do przeciwpożarowego
wyłącznika prądu PH90/E90. 
Budynek wymaga ochrony odgromowej – podstawowej zgodnie z polskimi normami dotyczącymi ochrony
odgromowej obiektów budowlanych.
Przepusty instalacyjne w ścianach wewnętrznych i stropie pomieszczeń: kotłowni, składu opału i magazynku
popiołu  zabezpieczyć  do  klasy  odporności  ogniowej  (EI)  tych  elementów.  Wymóg  ten  nie  dotyczy
przepustów  dla  pojedynczych  rur  instalacji wodnych, kanalizacyjnych  i  grzewczych  prowadzonych  przez
ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

Instalacje i urządzenia techniczne będące w budynku, powinny pod  względem bezpieczeństwa pożarowego
odpowiadać warunkom technicznym określonych w Polskich Normach oraz przepisach szczegółowych, a
także  należy  je  użytkować  i  utrzymywać  w  stanie  zgodnym  i  warunkami  technicznymi  i wymaganiami
ustalonymi przez producenta, a w szczególności należy poddawać je okresowym przeglądom                i
konserwacji. 

 11.  Dobór  urządzeń  przeciwpożarowych  w  obiekcie,  dostosowany  do  wymagań  wynikających  z
przyjętego scenariusza rozwoju pożaru w budynku:
W przedmiotowej inwestycji projektuje się następujące urządzenia przeciwpożarowe:
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu usytuowany przy wejściu głównym do budynku lub przy złączu,
- hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym obejmujące zasięgiem chronioną powierzchnię,
- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.
Wymienione wyżej urządzenia przeciwpożarowe powinny być wykonane według projektów uzgodnionych z
rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
12. Wyposażenie w gaśnice
W projektowanym budynku na każde 100 m2 powierzchni należy zapewnić jedną jednostkę masy środka
gaśniczego 2 kg zawartego w gaśnicach proszkowych przystosowanych do gaszenia pożarów grup AB. 
Gaśnice powinny być rozmieszczone:
1)  w  miejscach  łatwo  dostępnych  i  widocznych,  w szczególności:
a) przy wejściu do budynku,
b) przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz;
2) w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki);
3).  Przy  rozmieszczaniu  gaśnic  powinny  być  spełnione  następujące  warunki:
a)  odległość  z  każdego  miejsca  w  obiekcie,  w  którym  może  przebywać  człowiek,  do
najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m;
b) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Uwzględniając  powyższe  wymagania,  budynek  należy  wyposażyć  w  co  najmniej 10  kg  środka
gaśniczego (proszku) np. w 2 gaśnice proszkowe po 4 kg proszku i 1 gaśnicę proszkową 2 kg.

13. Przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych 
Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru ( dla hydrantów zewnętrznych) – 10 dm3/s z co
najmniej jednego hydrantu. 
Zaopatrzenie  w wodę do  zewnętrznego  gaszenia  zapewnione  będzie  z  wiejskiej  sieci  wodociągowej  o
średnicy 125 mm. Najbliższy hydrant podziemny usytuowany jest w odległości ok. 25 m.



Miejsca lokalizacji hydrantów do zewnętrznego gaszenia pożaru powinny być oznakowane zgodnie z PN –
97/N-01256/04. 
Do  przebudowanej  części  budynku  zapewniona  jest  droga  pożarowa  biegnąca  wzdłuż  dwóch  boków
budynku  z  przejazdem  bez  zawracania.  Drogę  pożarową  należy  połączyć  z  wyjściami  z  budynku
utwardzonym dojściem o szerokości co najmniej 1,5 m. 

14. Przygotowanie rozbudowanego, przebudowanego budynku do użytkowania pod względem ochrony
przeciwpożarowej: 

W ramach przygotowania  budynku do użytkowania w zakresie  ochrony  przeciwpożarowej  należy m.in.
przygotować następującą dokumentację:

- Opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

- Oznakować rozbudowany, przebudowany budynek znakami ewakuacyjnymi i ochrony przeciwpożarowej
zgodnie z obowiązująca w tym zakresie Polską Normą.

- Wywiesić w miejscach widocznych instrukcje  postępowania na wypadek pożaru  z wykazem numerów
telefonów alarmowych.

- Wyposażyć przebudowaną część budynku w wymaganą ilość i rodzaj gaśnic.

- Dokonać pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych.

- Udokumentować przeprowadzenie prób prawidłowego zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

- Przeprowadzić pomiary natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

- Przeprowadzić badania stanu technicznego instalacji elektrycznej i odgromowej. 

- Przeprowadzić badanie stanu technicznego przewodów kominowych wentylacyjnych i dymowego.



                                                                                      ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKU PO BYŁEJ SZKOLE W MIEJSCOWOŚCI KOŁACZKOWICE

 I ZAADOPTOWANIE POD POTRZEBY OŚRODKA REHABILITACYJNO-
EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO OREW

 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robót które należy wykonać w ramach nadbudowy i przebudowy wraz ze zmianą sposobu

użytkowania :

- rozbudowę budynku w części północnej

- wykonanie otworów w ścianach nośnych

- rozbiórka posadzek i ścianek działowych

- budowa ścianek działowych, zamurowanie otworów

- wykonanie nowych posadzek 

- modernizacja instalacji sanitarnych (C.O, C.W.U, wod-kan)

- modernizacja wentylacji grawitacyjnej i wymuszonej

- modernizacja instalacji elektrycznych

- wykonanie tarasu, schodów oraz pochylni da osób niepełnosprawnych

- ocieplenie fundamentowych ścian zewnętrznych od wysokości cokołu do głębokości 1m poniżej
poziomu terenu
- ocieplenie ścian zewnętrznych
- ocieplenie posadzki poddasza nieużytkowego 
- ocieplenie dachu nad częścią dobudowana 
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- Budynek byłej szkoły w Kołaczkowicach, gm.Miedźno.

3. Wskazania przewidywanych zagrożeń przy realizacji robót:

Zagrożenie  mogące  wystąpić  przy  realizacji  niniejszego zamierzenia  należą  do  typowych

problemów wykonawczych. Realizacja remontu budynku nie powinna rodzić sytuacji szczególnego

zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi bezpośrednio uczestniczących w procesie budowy,

jak  i  osób  postronnych.  W  czasie  prac  budowlanych  należy  bezwzględnie  przestrzegać

obowiązujące  przepisy  bhp.  Powinno  się  zapewnić  i  utrzymywać  w  dobrym  stanie  wszelkie

urządzenia zabezpieczające, socjalne, oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia

osób zatrudnionych na budowie jak i osób postronnych. Każdy pracownik powinien znać przepisy i

zasady  bhp, brać udział  w szkoleniu  i  instruktażu z tego zakresu oraz  poddać się  wymaganym
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egzaminom  sprawdzającym.  Pracownicy  powinni  posiadać  aktualne  badania  lekarskie  oraz

stosowne uprawnienia do pracy. Powinni być wyposażeni w odpowiedni do charakteru pracy sprzęt

ochronny. 

Do prac niebezpiecznych występujących na budowie należy zaliczyć: 

- prace na wysokościach w tym przypadku zagrożenia upadku z wysokości poniżej 8,0 m i uderzenia

spadającymi  materiałami,  czy  narzędziami  z  takiej  wysokości.  Prace te  należy  wykonywać  przy

odpowiednich  zabezpieczeniach  i  asekuracji  osobistej;  pasy,  szelki  bezpieczeństwa  i  inne

zabezpieczenia.  Teren  budowy  winien  być  zabezpieczony  przed  wejściem  osób  postronnych  i

wyposażony w tablice  ostrzegawcze informujące o pracach na wysokości  i  wynikających z  tego

zagrożeniach.  Należy  każdorazowo,  przed  przystąpieniem  do  prac,  dokonywać  przeglądu

zabezpieczeń. Do prac dopuszczać wyłącznie pracowników posiadających zaświadczenia lekarskie

zezwalające na podejmowanie prac na wysokości. Można korzystać wyłącznie ze sprawnych maszyn

i urządzeń, w sposób określony DTR urządzenia i instrukcją obsługi. 

Wjazd  i  wejście  na  teren  budowy  powinien  gwarantować  bezpieczeństwo  wszystkich

użytkowników drogi dojazdowej.  Należy przestrzegać stref ochronnych w rejonie pracy sprzętu i

rusztowań. Do prac szczególnie niebezpiecznych mogą być dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz

wymogów regulowanych ogólnymi przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp

przy tych pracach z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Nadzór nad tymi pracami

sprawuje bezpośrednio kierownik robót,  który udzieli  pracownikom odpowiedniego instruktażu,

ustali  imienny  podział  pracy,  kolejność  wykonywania  zadań  i  przypomni  wymagania  bhp  przy

wykonywaniu poszczególnych czynności. 

4. Sposób instruktażu pracowników

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Kierownik Budowy winien przeprowadzić szkolenie

zatrudnionych pracowników (przy realizacji tej inwestycji) obejmujące:

- konieczność stosowania odzieży ochronnej,

- stosowanie sprawnego sprzętu i narzędzi,

- prawidłowego ustawienia rusztowań,

- wykonania prac na wysokości.

Szkoleni pracownicy winni potwierdzić fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.
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Na  placu  budowy  powinny  być  udostępnione  pracownikom  do  stałego  korzystania,  aktualne

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

-  wykonywania  prac  związanych  z  zagrożeniami  wypadkowymi  lub  zagrożeniami  zdrowia

pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Zakres komunikacji i współpracy: 

Podczas przebywania pracowników na terenie budowy, należy zapewnić  łączność telefoniczną z

kierownictwem budowy. Przynajmniej jeden z pracowników powinien być wyposażony w telefon

komórkowy luba podobny rodzaj łączności. Odpowiedzialność za łączność spoczywa na właścicielu

firmy  wykonującej  prace.  Wypadek  na  budowie  musi  być  zgłoszony,  poza  formalnościami

regulowanymi  przepisami,  w  trybie  natychmiastowym  do  kierownika  budowy,  a  pod  jego

nieobecność  przedstawicielowi  generalnego  wykonawcy.  Punkt  pierwszej  pomocy  sanitarnej

winien znajdować się u majstra budowy. Telefony alarmowe: 

– ogólny telefon alarmowy: 112 

– pogotowie ratunkowe: 999 

– straż pożarna: 998 

– policja: 997 

Powyższe  telefony  i  adresy  winny  być  wywieszone  na  tablicy  informacyjnej,  a  ponadto  znane

każdemu wykonawcy, podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego na budowie. 

5. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające wykonanie robót w strefach zagrożonych:

- termin rozpoczęcia robót należy uzgodnić z kierownictwem obiektu

-  wygrodzenie  terenu  objętego  pracami  w  sposób  widoczny  w  dzień  a  oświetlony  w  nocy  i

ustawienie tablic ostrzegawczych o odpowiedniej treści zagrożeń.

-  w  celu  zabezpieczenia  stanowisk  pracy  na  wysokości,  przed  upadkiem  z  wysokości,  należy

stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady,

- prowadzenie robót wysokościowych zgodnie z wytycznymi BHP,
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-  roboty  budowlane  wykonywać  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia

06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

(Dz.U. z 19.03.2003r.).

Na  podstawie  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  23.06.2003r.  w  sprawie  informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (D.U.

03.120.1126) z uwagi na roboty określone w § 6 p. 1 ust.b,e kierownik budowy zobowiązany jest

do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem wymogów określonych

w rozporządzeniu MI z 6.02.2003r. oraz norm branżowych.
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Dz. nr. ewid. 191/7

Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmiana sposobu 
użytkowania budynku po byłej szkole w miejscowości 
Kołaczkowice i zaadoptowanie pod potrzeby Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego OREW

Rzut fundamentów

PROJEKT-TECHNIKA

Projektował:

ul.Skibińskiego 13
25-819 Kielce
tel. 886 720 094

e-mail: biuro@projekt-technika.pl www.projekt-technika.pl

Numer rysunku:

II/ARCH/01

Data opracowania projektu: styczeń  2017
Funkcja: Imię i nazwisko:

Opracował:

mgr inż. arch. Paweł Czarnecki

mgr inż. Grzegorz Sadowski

Nr upr.

-------

Podpis

Branża:
ARCHITEKTURA

Skala: 1:100
Inwestor: Adres inwestycji:

Rodzaj projektu:

Temat:

171/SWOKK/2013

Sprawdził: mgr inż. arch. Marek Góra 202/84

LEGENDA:
hp-poziom parapetu

kanał wentylacji grawitacyjnej

∞wentylacja wspomagana mechanicznie

np. +0,15 rzędna posadzki wykończonej

KW - kanał wentylacyjny O160

9. Harmonogram prac wykonawczych, lokalizację sprzętu, dostawy i składowanie materiałów, 
hałaśliwe rodzaje prac uzgodnić z Inwestorem lub osobami reprezentującymi Inwestora, upoważnionymi do 
nadzoru prac.
10. Teren budowy należy utrzymać w czystości i porządku, zapewniając bezpieczeństwo wyko-
nawcom i użytkownikom przyległego terenu. 
11. Wszelkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, winny być przedstawione 
Inwestorowi oraz projektantowi do akceptacji.
12. Materiały elewacyjne, wykończeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne, przed ich
wbudowaniem muszą być przedstawione architektowi w celu uzyskania akceptacji
13. W razie otrzymania rysunków zamiennych obowiązują rysunki z ostatnią datą modyfikacji. 
Wcześniejsze rysunki traktuje się jako nieaktualne i należy je wycofać z budowy.
14. Kolorystyka wszystkich elementów  wykończeniowych, elewacyjnych, widocznych 
elementów konstrukcyjnych oraz budowlanych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych-
do uzgodnienia z Inwestorem. 
15. W przypadku pojawienia się watpliwości interpretacyjnych w projektowanych rozwiązaniach technicznych, 
należy skontaktować się z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiazania 
technicznego.

UWAGI OGÓLNE WYKONAWCZE:
1. Wszystkie uwagi odnoszą się do firm wykonawczych i podwykonawczych przystępujących 
do przetargu bądź prac budowlanych.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z terenem inwestycji, uzbrojeniem terenu,
istniejącymi obiektami wraz z sieciami wewnętrznymi i wszelkimi warunkami mogącymi
mieć wpływ na prace rozbiórkowe, remontowe i nowe roboty budowlane.
3. Wszelkie wymiary zweryfikować na budowie. Przed rozpoczęciem prac budowlanych, należy
poinformować projektanta o wszelkich istotnych różnicach wymiarowych znacząco wpływających
na projektowany budynek. 
4. Nie należy mierzyć wymiarów na rysunkach.
5. Kierownik robót jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z projektem,
koordynację z wszystkimi branżami, jak również metody wykonania oraz prace prowadzone
przez jego wykonawców.
6. Prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
normami i wymogami bezpieczeństwa oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.
7. Należy zachować wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacjne podczas całości 
prac budowlanych
8. Zabezpieczyć teren budowy oraz obiekty remontowane przed szkodami: zapewnić tymczaso-
we osłony ochronne, ogrodzenia, podpory itp. chroniące obiekt; wykonawca zobowiązany jest
do naprawy wyrządzonych szkód na własny koszt.

W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiazują:
-warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
-instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz
warunki technniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych. 
UWAGA:
Przed przystąpieniem do prac wykonawca i podwykonawca zobowiązany jest 
zdemontować wszelkiego rodzaju urządzenia techniczne oraz przeszkody, które 
uniemożliwiałyby prawidłowe wykonanie prac budowlanych. Po wykonaniu 
przedmiotowego zadania należy ponownie zamontować wyżej wymienione 
urządzenia zgodnie ze sztuką techniczną, budowlaną.

RZUT FUNDAMENTÓW
Skala 1:100
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LEGENDA:

Wszelkie elementy ruchome, a w szczególności 
elementy stolarki okiennej i drzwiowej należy 
zamawiać i wykonywać/monować na podstawie 
zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych 
wykonanych na obiekcie.

UWAGA!!!:

UWAGA:

Wymiary podano w  [cm]
Rzędne podano w [m]

Pow.pom.

Nr pom. Nazwa pom.

Posadzka

Oznaczenie
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 płytą styropianową o gr.20cm ;     

     λ= 0.036 [W/(mK)]
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Dz. nr. ewid. 191/7

Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmiana sposobu 
użytkowania budynku po byłej szkole w miejscowości 
Kołaczkowice i zaadoptowanie pod potrzeby Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego OREW

Rzut parteru

PROJEKT-TECHNIKA

Projektował:

ul.Skibińskiego 13
25-819 Kielce
tel. 886 720 094

e-mail: biuro@projekt-technika.pl www.projekt-technika.pl

Numer rysunku:

II/ARCH/02

Data opracowania projektu: styczeń  2017

Funkcja: Imię i nazwisko:

Opracował:

mgr inż. arch. Paweł Czarnecki

mgr inż. Grzegorz Sadowski

Nr upr.

-------

Podpis

Branża:
ARCHITEKTURA

Skala:
1:100

Inwestor: Adres inwestycji:

Rodzaj projektu:

Temat:

171/SWOKK/2013

Sprawdził: mgr inż. arch. Marek Góra 202/84

LEGENDA:

hp-poziom parapetu

kanał wentylacji grawitacyjnej

∞wentylacja wspomagana mechanicznie

np. +0,15
rzędna posadzki wykończonej

KW - kanał wentylacyjny O160

HYDRANT

O25/30m

kanał wentylacji grawitacyjnej 
prowadzony od stropu

RZUT PARTERU

Skala 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU

Numer Nazwa Powierzchnia
0/01 Wiatrołap 4.73 m²
0/02 Komunikacja 1 42.01 m²
0/03 Świetlica 57.57 m²
0/04 Pom. socjalne 1 9.45 m²
0/05 WC 8.15 m²
0/06 Klatka schodowa 8.10 m²
0/07 Pom. socjalne 14.21 m²

0/07A WC męski 6.10 m²
0/08 Mag. popiołu 1.31 m²

0/08A Skład opału 1.31 m²

0/09
WC damski+dla os.

niepeł. 4.18 m²

0/10 Kotłownia 10.39 m²
0/11 Sala 3- rehabilitacyjna 22.55 m²
0/12 Szatnia+wc+natrysk 9.72 m²
0/13 Gabinet psychologa 16.07 m²
0/14 Sala 1 - rywalizacyjna 36.93 m²
0/15 Łazienka 10.37 m²
0/16 Po. porz. 2.34 m²
0/17 Sala 2- edukacyjna 23.54 m²
0/18 Pokój 1 16.88 m²
0/19 Pokój 2 13.92 m²
0/20 Kuchnia 10.22 m²
0/21 Łazienka 3 6.05 m²
0/22 Korytarz 7.01 m²
0/23 Przedsionek 6.20 m²
0/24 Pom. gosp.1 8.00 m²
0/25 Pom. gosp.2 4.51 m²

SUMA: 361.79 m²

9. Harmonogram prac wykonawczych, lokalizację sprzętu, dostawy i składowanie materiałów, hałaśliwe rodzaje prac uzgodnić z 
Inwestorem lub osobami reprezentującymi Inwestora, upoważnionymi do nadzoru prac.
10. Teren budowy należy utrzymać w czystości i porządku, zapewniając bezpieczeństwo wykonawcom i użytkownikom przyległego terenu. 
11. Wszelkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, winny być przedstawione Inwestorowi oraz projektantowi do akceptacji.
12. Materiały elewacyjne, wykończeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne, przed ich wbudowaniem muszą być przedstawione 
architektowi w celu uzyskania akceptacji
13. W razie otrzymania rysunków zamiennych obowiązują rysunki z ostatnią datą modyfikacji. Wcześniejsze rysunki traktuje się jako 
nieaktualne i należy je wycofać z budowy.

UWAGI OGÓLNE WYKONAWCZE:
1. Wszystkie uwagi odnoszą się do firm wykonawczych i podwykonawczych przystępujących do przetargu bądź prac budowlanych.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z terenem inwestycji, uzbrojeniem terenu, istniejącymi obiektami wraz z sieciami 
wewnętrznymi i wszelkimi warunkami mogącymi mieć wpływ na prace rozbiórkowe, remontowe i nowe roboty budowlane.
3. Wszelkie wymiary zweryfikować na budowie. Przed rozpoczęciem prac budowlanych, należy poinformować projektanta o 
wszelkich istotnych różnicach wymiarowych znacząco wpływającychna projektowany budynek. 
4. Nie należy mierzyć wymiarów na rysunkach.
5. Kierownik robót jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z projektem, koordynację z wszystkimi branżami, 
jak również metody wykonania oraz prace prowadzone przez jego wykonawców.
6. Prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami i wymogami bezpieczeństwa 
oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.
7. Należy zachować wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacjne podczas całości prac budowlanych
8. Zabezpieczyć teren budowy oraz obiekty remontowane przed szkodami: zapewnić tymczasowe osłony ochronne, ogrodzenia, 
podpory itp. chroniące obiekt; wykonawca zobowiązany jest do naprawy wyrządzonych szkód na własny koszt.

W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiazują:
-warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
-instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz
warunki technniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych. 

UWAGA:
Przed przystąpieniem do prac wykonawca i podwykonawca zobowiązany jest 
zdemontować wszelkiego rodzaju urządzenia techniczne oraz przeszkody, które 
uniemożliwiałyby prawidłowe wykonanie prac budowlanych. Po wykonaniu 
przedmiotowego zadania należy ponownie zamontować wyżej wymienione 
urządzenia zgodnie ze sztuką techniczną, budowlaną.

UWAGA:
W przypadku wentylacji wspomaganej mechanicznie 
należy wykonac otwór w ścianie i zamontować w nim 
wentylator osiowy, włącznany automatycznie wraz z 
zapaleniem światła w pomieszczeniu.

UWAGI:
-Wentylację nawieną w kotłowni zapewnić w postaci otworu
niezamykalnego (przy zastosowaniu kratki nawiewnej) o pow. 
co najmniej 200cm2, umieszczonego nie wyżej niż 1m od poziomu 
podłogi w kotłowni (ozn. KN wg legendy)
-Średnicę kominów spalinowych dobrać wg ostatecznie 
wybranego przez Inwestora zasobnika
-Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z odpowiednich
rysunkach branżowych. Rysunek rozpatrywać łącznie z całym
projektem budowlanym, którego jest integralną częścią
- W pomieszczeniu kotłowni wykonać posadzkę na gruncie 
z niewielkim spadkiem rzędu  0,5% w kierunku kratki ściekowej. 
Spadek realizować w warstwie styropiany lub wylewski.

KN-kratka nawiewna, pow.min.200cm2, 
max.1m nad poz. posadzki

14. Kolorystyka wszystkich elementów  wykończeniowych, elewacyjnych, widocznych elementów konstrukcyjnych oraz budowlanych, 
zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych do uzgodnienia z Inwestorem. 
15. W przypadku pojawienia się watpliwości interpretacyjnych w projektowanych rozwiązaniach technicznych, należy skontaktować się z 
autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiazania technicznego.
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LEGENDA:

Wszelkie elementy ruchome, a w szczególności 
elementy stolarki okiennej i drzwiowej należy 
zamawiać i wykonywać/monować na podstawie 
zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych 
wykonanych na obiekcie.

UWAGA!!!:

UWAGA:
Wymiary podano w  [cm]
Rzędne podano w [m]

Pow.pom.
Nr pom. Nazwa pom.

Posadzka

Oznaczenie

H- wysokość pomieszczeń

ocieplenie płytą styropianową 
o gr.20cm ściany zewnętrzne ;     
     = 0.036 [W/(mK)]

Świetlica wiejska poza zakresem 
zmian architektonicznych

Nowo projektowana stolarka okienna i 
drzwiowa.

LEGENDA:

Ściany do wyburzenia.

Ściany nowo projektowane.

Stolarka okienna i drzwiowa przeznaczona 
do wymiany w istniejących otworach 
okiennych i drzwiowych

płyta styropianowa o gr.10cm ;     
     λ= 0.040 [W/(mK)]
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Dz. nr. ewid. 191/7

Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmiana sposobu 
użytkowania budynku po byłej szkole w miejscowości 
Kołaczkowice i zaadoptowanie pod potrzeby Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego OREW

Rzut parteru- przebudowa

PROJEKT-TECHNIKA

Projektował:

ul.Skibińskiego 13
25-819 Kielce
tel. 886 720 094

e-mail: biuro@projekt-technika.pl www.projekt-technika.pl

Numer rysunku:

II/ARCH/02A

Data opracowania projektu: styczeń  2017
Funkcja: Imię i nazwisko:

Opracował:

mgr inż. arch. Paweł Czarnecki

mgr inż. Grzegorz Sadowski

Nr upr.

-------

Podpis

Branża:
ARCHITEKTURA

Skala: 1:100
Inwestor: Adres inwestycji:

Rodzaj projektu:

Temat:

171/SWOKK/2013

Sprawdził: mgr inż. arch. Marek Góra 202/84

LEGENDA:
hp-poziom parapetu

kanał wentylacji grawitacyjnej

∞wentylacja wspomagana mechanicznie
np. +0,15 rzędna posadzki wykończonej

KW - kanał wentylacyjny O160

ZESTAWI ENIE POMI ESZCZEŃ PARTERU
Numer Nazwa Powierzchnia

0/01 Wiatrołap 4.73 m²
0/02 Komunikacja 1 42.01 m²
0/03 Świetlica 57.57 m²
0/04 Pom. socjalne 1 9.45 m²
0/05 WC 8.15 m²
0/06 Klatka schodowa 8.10 m²
0/07 Pom. socjalne 14.21 m²

0/07A WC męski 6.10 m²
0/08 Mag. popiołu 1.31 m²

0/08A Skład opału 1.31 m²

0/09 WC damski+dla os.
niepeł. 4.18 m²

0/10 Kotłownia 10.39 m²
0/11 Sala 3- rehabilitacyjna 22.55 m²
0/12 Szatnia+wc+natrysk 9.72 m²
0/13 Gabinet psychologa 16.07 m²
0/14 Sala 1 - rywalizacyjna 36.93 m²
0/15 Łazienka 10.37 m²
0/16 Po. porz. 2.34 m²
0/17 Sala 2- edukacyjna 23.54 m²
0/18 Pokój 1 16.88 m²
0/19 Pokój 2 13.92 m²
0/20 Kuchnia 10.22 m²
0/21 Łazienka 3 6.05 m²
0/22 Korytarz 7.01 m²
0/23 Przedsionek 6.20 m²
0/24 Pom. gosp.1 8.00 m²
0/25 Pom. gosp.2 4.51 m²

SUMA: 361.79 m²

RZUT PARTERU -
 PRZEBUDOWA

Skala 1:100

9. Harmonogram prac wykonawczych, lokalizację sprzętu, dostawy i składowanie materiałów, 
hałaśliwe rodzaje prac uzgodnić z Inwestorem lub osobami reprezentującymi Inwestora, upoważnionymi do 
nadzoru prac.
10. Teren budowy należy utrzymać w czystości i porządku, zapewniając bezpieczeństwo wyko-
nawcom i użytkownikom przyległego terenu. 
11. Wszelkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, winny być przedstawione 
Inwestorowi oraz projektantowi do akceptacji.
12. Materiały elewacyjne, wykończeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne, przed ich
wbudowaniem muszą być przedstawione architektowi w celu uzyskania akceptacji
13. W razie otrzymania rysunków zamiennych obowiązują rysunki z ostatnią datą modyfikacji. 
Wcześniejsze rysunki traktuje się jako nieaktualne i należy je wycofać z budowy.
14. Kolorystyka wszystkich elementów  wykończeniowych, elewacyjnych, widocznych 
elementów konstrukcyjnych oraz budowlanych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych-
do uzgodnienia z Inwestorem. 
15. W przypadku pojawienia się watpliwości interpretacyjnych w projektowanych rozwiązaniach technicznych, 
należy skontaktować się z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiazania 
technicznego.

UWAGI OGÓLNE WYKONAWCZE:
1. Wszystkie uwagi odnoszą się do firm wykonawczych i podwykonawczych przystępujących 
do przetargu bądź prac budowlanych.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z terenem inwestycji, uzbrojeniem terenu,
istniejącymi obiektami wraz z sieciami wewnętrznymi i wszelkimi warunkami mogącymi
mieć wpływ na prace rozbiórkowe, remontowe i nowe roboty budowlane.
3. Wszelkie wymiary zweryfikować na budowie. Przed rozpoczęciem prac budowlanych, należy
poinformować projektanta o wszelkich istotnych różnicach wymiarowych znacząco wpływających
na projektowany budynek. 
4. Nie należy mierzyć wymiarów na rysunkach.
5. Kierownik robót jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z projektem,
koordynację z wszystkimi branżami, jak również metody wykonania oraz prace prowadzone
przez jego wykonawców.
6. Prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
normami i wymogami bezpieczeństwa oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.
7. Należy zachować wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacjne podczas całości 
prac budowlanych
8. Zabezpieczyć teren budowy oraz obiekty remontowane przed szkodami: zapewnić tymczaso-
we osłony ochronne, ogrodzenia, podpory itp. chroniące obiekt; wykonawca zobowiązany jest
do naprawy wyrządzonych szkód na własny koszt.

W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiazują:
-warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
-instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz
warunki technniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych. 

UWAGA:
Przed przystąpieniem do prac wykonawca i podwykonawca zobowiązany jest 
zdemontować wszelkiego rodzaju urządzenia techniczne oraz przeszkody, które 
uniemożliwiałyby prawidłowe wykonanie prac budowlanych. Po wykonaniu 
przedmiotowego zadania należy ponownie zamontować wyżej wymienione 
urządzenia zgodnie ze sztuką techniczną, budowlaną.
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Poddasze- poza 
zakresem opracowania

LEGENDA:

Wszelkie elementy ruchome, a w szczególności 
elementy stolarki okiennej i drzwiowej należy 
zamawiać i wykonywać/monować na podstawie 
zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych 
wykonanych na obiekcie.

UWAGA!!!:

UWAGA:
Wymiary podano w  [cm]
Rzędne podano w [m]

Pow.pom.
Nr pom. Nazwa pom.

Posadzka

Oznaczenie

H- wysokość pomieszczeń

ocieplenie płytą styropianową 
o gr.20cm ściany zewnętrzne ;     
     = 0.036 [W/(mK)]

B
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Gmina Miedźno
Ul. Ułańska 25

42-120 Miedźno

Kołaczkowice 110
42-120 Miedźno

Dz. nr. ewid. 191/7

Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmiana sposobu 
użytkowania budynku po byłej szkole w miejscowości 
Kołaczkowice i zaadoptowanie pod potrzeby Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego OREW

Rzut poddasza nieużytkowego

PROJEKT-TECHNIKA

Projektował:

ul.Skibińskiego 13
25-819 Kielce
tel. 886 720 094

e-mail: biuro@projekt-technika.pl www.projekt-technika.pl

Numer rysunku:

II/ARCH/03

Data opracowania projektu: styczeń  2017
Funkcja: Imię i nazwisko:

Opracował:

mgr inż. arch. Paweł Czarnecki

mgr inż. Grzegorz Sadowski

Nr upr.

-------

Podpis

Branża:
ARCHITEKTURA

Skala: 1:100
Inwestor: Adres inwestycji:

Rodzaj projektu:

Temat:

171/SWOKK/2013

Sprawdził: mgr inż. arch. Marek Góra 202/84

LEGENDA:
hp-poziom parapetu

kanał wentylacji grawitacyjnej

∞wentylacja wspomagana mechanicznie

np. +0,15 rzędna posadzki wykończonej

KW - kanał wentylacyjny O160

HYDRANT
O25/20m

RZUT I PIĘTRA
Skala 1:100

9. Harmonogram prac wykonawczych, lokalizację sprzętu, dostawy i składowanie materiałów, 
hałaśliwe rodzaje prac uzgodnić z Inwestorem lub osobami reprezentującymi Inwestora, upoważnionymi do 
nadzoru prac.
10. Teren budowy należy utrzymać w czystości i porządku, zapewniając bezpieczeństwo wyko-
nawcom i użytkownikom przyległego terenu. 
11. Wszelkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, winny być przedstawione 
Inwestorowi oraz projektantowi do akceptacji.
12. Materiały elewacyjne, wykończeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne, przed ich
wbudowaniem muszą być przedstawione architektowi w celu uzyskania akceptacji
13. W razie otrzymania rysunków zamiennych obowiązują rysunki z ostatnią datą modyfikacji. 
Wcześniejsze rysunki traktuje się jako nieaktualne i należy je wycofać z budowy.
14. Kolorystyka wszystkich elementów  wykończeniowych, elewacyjnych, widocznych 
elementów konstrukcyjnych oraz budowlanych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych-
do uzgodnienia z Inwestorem. 
15. W przypadku pojawienia się watpliwości interpretacyjnych w projektowanych rozwiązaniach technicznych, 
należy skontaktować się z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiazania 
technicznego.

UWAGI OGÓLNE WYKONAWCZE:
1. Wszystkie uwagi odnoszą się do firm wykonawczych i podwykonawczych przystępujących 
do przetargu bądź prac budowlanych.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z terenem inwestycji, uzbrojeniem terenu,
istniejącymi obiektami wraz z sieciami wewnętrznymi i wszelkimi warunkami mogącymi
mieć wpływ na prace rozbiórkowe, remontowe i nowe roboty budowlane.
3. Wszelkie wymiary zweryfikować na budowie. Przed rozpoczęciem prac budowlanych, należy
poinformować projektanta o wszelkich istotnych różnicach wymiarowych znacząco wpływających
na projektowany budynek. 
4. Nie należy mierzyć wymiarów na rysunkach.
5. Kierownik robót jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z projektem,
koordynację z wszystkimi branżami, jak również metody wykonania oraz prace prowadzone
przez jego wykonawców.
6. Prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
normami i wymogami bezpieczeństwa oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.
7. Należy zachować wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacjne podczas całości 
prac budowlanych
8. Zabezpieczyć teren budowy oraz obiekty remontowane przed szkodami: zapewnić tymczaso-
we osłony ochronne, ogrodzenia, podpory itp. chroniące obiekt; wykonawca zobowiązany jest
do naprawy wyrządzonych szkód na własny koszt.

W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiazują:
-warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
-instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz
warunki technniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych. 
UWAGA:
Przed przystąpieniem do prac wykonawca i podwykonawca zobowiązany jest 
zdemontować wszelkiego rodzaju urządzenia techniczne oraz przeszkody, które 
uniemożliwiałyby prawidłowe wykonanie prac budowlanych. Po wykonaniu 
przedmiotowego zadania należy ponownie zamontować wyżej wymienione 
urządzenia zgodnie ze sztuką techniczną, budowlaną.

UWAGA:
W przypadku wentylacji wspomaganej mechanicznie 
należy wykonac otwór w ścianie i zamontować w nim 
wentylator osiowy, włącznany automatycznie wraz z 
zapaleniem światła w pomieszczeniu.
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Dz. nr. ewid. 191/7

Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmiana sposobu 
użytkowania budynku po byłej szkole w miejscowości 
Kołaczkowice i zaadoptowanie pod potrzeby Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego OREW

Rzut dachu

PROJEKT-TECHNIKA

Projektował:

ul.Skibińskiego 13
25-819 Kielce
tel. 886 720 094

e-mail: biuro@projekt-technika.pl www.projekt-technika.pl

Numer rysunku:

II/ARCH/04

Data opracowania projektu: styczeń  2017
Funkcja: Imię i nazwisko:

Opracował:

mgr inż. arch. Paweł Czarnecki

mgr inż. Grzegorz Sadowski

Nr upr.

-------

Podpis

Branża:
ARCHITEKTURA

Skala: 1:100
Inwestor: Adres inwestycji:

Rodzaj projektu:

Temat:

171/SWOKK/2013

Sprawdził: mgr inż. arch. Marek Góra 202/84

RZUT DACHU
Skala 1:100

9. Harmonogram prac wykonawczych, lokalizację sprzętu, dostawy i składowanie materiałów, 
hałaśliwe rodzaje prac uzgodnić z Inwestorem lub osobami reprezentującymi Inwestora, upoważnionymi do 
nadzoru prac.
10. Teren budowy należy utrzymać w czystości i porządku, zapewniając bezpieczeństwo wyko-
nawcom i użytkownikom przyległego terenu. 
11. Wszelkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, winny być przedstawione 
Inwestorowi oraz projektantowi do akceptacji.
12. Materiały elewacyjne, wykończeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne, przed ich
wbudowaniem muszą być przedstawione architektowi w celu uzyskania akceptacji
13. W razie otrzymania rysunków zamiennych obowiązują rysunki z ostatnią datą modyfikacji. 
Wcześniejsze rysunki traktuje się jako nieaktualne i należy je wycofać z budowy.
14. Kolorystyka wszystkich elementów  wykończeniowych, elewacyjnych, widocznych 
elementów konstrukcyjnych oraz budowlanych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych-
do uzgodnienia z Inwestorem. 
15. W przypadku pojawienia się watpliwości interpretacyjnych w projektowanych rozwiązaniach technicznych, 
należy skontaktować się z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiazania 
technicznego.

UWAGI OGÓLNE WYKONAWCZE:
1. Wszystkie uwagi odnoszą się do firm wykonawczych i podwykonawczych przystępujących 
do przetargu bądź prac budowlanych.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z terenem inwestycji, uzbrojeniem terenu,
istniejącymi obiektami wraz z sieciami wewnętrznymi i wszelkimi warunkami mogącymi
mieć wpływ na prace rozbiórkowe, remontowe i nowe roboty budowlane.
3. Wszelkie wymiary zweryfikować na budowie. Przed rozpoczęciem prac budowlanych, należy
poinformować projektanta o wszelkich istotnych różnicach wymiarowych znacząco wpływających
na projektowany budynek. 
4. Nie należy mierzyć wymiarów na rysunkach.
5. Kierownik robót jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z projektem,
koordynację z wszystkimi branżami, jak również metody wykonania oraz prace prowadzone
przez jego wykonawców.
6. Prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
normami i wymogami bezpieczeństwa oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.
7. Należy zachować wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacjne podczas całości 
prac budowlanych
8. Zabezpieczyć teren budowy oraz obiekty remontowane przed szkodami: zapewnić tymczaso-
we osłony ochronne, ogrodzenia, podpory itp. chroniące obiekt; wykonawca zobowiązany jest
do naprawy wyrządzonych szkód na własny koszt.

W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiazują:
-warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
-instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz
warunki technniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych. 
UWAGA:
Przed przystąpieniem do prac wykonawca i podwykonawca zobowiązany jest 
zdemontować wszelkiego rodzaju urządzenia techniczne oraz przeszkody, które 
uniemożliwiałyby prawidłowe wykonanie prac budowlanych. Po wykonaniu 
przedmiotowego zadania należy ponownie zamontować wyżej wymienione 
urządzenia zgodnie ze sztuką techniczną, budowlaną.
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ELEWACJE BUDYNKU
Skala 1:100

9. Harmonogram prac wykonawczych, lokalizację sprzętu, dostawy i składowanie materiałów, 
hałaśliwe rodzaje prac uzgodnić z Inwestorem lub osobami reprezentującymi Inwestora, upoważnionymi do 
nadzoru prac.
10. Teren budowy należy utrzymać w czystości i porządku, zapewniając bezpieczeństwo wyko-
nawcom i użytkownikom przyległego terenu. 
11. Wszelkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, winny być przedstawione 
Inwestorowi oraz projektantowi do akceptacji.
12. Materiały elewacyjne, wykończeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne, przed ich
wbudowaniem muszą być przedstawione architektowi w celu uzyskania akceptacji
13. W razie otrzymania rysunków zamiennych obowiązują rysunki z ostatnią datą modyfikacji. 
Wcześniejsze rysunki traktuje się jako nieaktualne i należy je wycofać z budowy.
14. Kolorystyka wszystkich elementów  wykończeniowych, elewacyjnych, widocznych 
elementów konstrukcyjnych oraz budowlanych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych-
do uzgodnienia z Inwestorem. 
15. W przypadku pojawienia się watpliwości interpretacyjnych w projektowanych rozwiązaniach technicznych, 
należy skontaktować się z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiazania 
technicznego.

UWAGI OGÓLNE WYKONAWCZE:
1. Wszystkie uwagi odnoszą się do firm wykonawczych i podwykonawczych przystępujących 
do przetargu bądź prac budowlanych.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z terenem inwestycji, uzbrojeniem terenu,
istniejącymi obiektami wraz z sieciami wewnętrznymi i wszelkimi warunkami mogącymi
mieć wpływ na prace rozbiórkowe, remontowe i nowe roboty budowlane.
3. Wszelkie wymiary zweryfikować na budowie. Przed rozpoczęciem prac budowlanych, należy
poinformować projektanta o wszelkich istotnych różnicach wymiarowych znacząco wpływających
na projektowany budynek. 
4. Nie należy mierzyć wymiarów na rysunkach.
5. Kierownik robót jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z projektem,
koordynację z wszystkimi branżami, jak również metody wykonania oraz prace prowadzone
przez jego wykonawców.
6. Prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
normami i wymogami bezpieczeństwa oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.
7. Należy zachować wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacjne podczas całości 
prac budowlanych
8. Zabezpieczyć teren budowy oraz obiekty remontowane przed szkodami: zapewnić tymczaso-
we osłony ochronne, ogrodzenia, podpory itp. chroniące obiekt; wykonawca zobowiązany jest
do naprawy wyrządzonych szkód na własny koszt.

W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiazują:
-warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
-instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki 
Budowlanej oraz warunki technniczne producentów i dostawców materiałów 
budowlano instalacyjnych. 

UWAGA:
Przed przystąpieniem do prac wykonawca i podwykonawca 
zobowiązany jest zdemontować wszelkiego rodzaju urządzenia 
techniczne oraz przeszkody, które uniemożliwiałyby prawidłowe 
wykonanie prac budowlanych. Po wykonaniu przedmiotowego zadania 
należy ponownie zamontować wyżej wymienione urządzenia zgodnie ze 
sztuką techniczną, budowlaną.
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Branża:
ARCHITEKTURA
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Rodzaj projektu:
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171/SWOKK/2013

Sprawdził: mgr inż. arch. Marek Góra 202/84

ELEWACJE BUDYNKU
Skala 1:100

9. Harmonogram prac wykonawczych, lokalizację sprzętu, dostawy i składowanie materiałów, 
hałaśliwe rodzaje prac uzgodnić z Inwestorem lub osobami reprezentującymi Inwestora, upoważnionymi do 
nadzoru prac.
10. Teren budowy należy utrzymać w czystości i porządku, zapewniając bezpieczeństwo wyko-
nawcom i użytkownikom przyległego terenu. 
11. Wszelkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, winny być przedstawione 
Inwestorowi oraz projektantowi do akceptacji.
12. Materiały elewacyjne, wykończeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne, przed ich
wbudowaniem muszą być przedstawione architektowi w celu uzyskania akceptacji
13. W razie otrzymania rysunków zamiennych obowiązują rysunki z ostatnią datą modyfikacji. 
Wcześniejsze rysunki traktuje się jako nieaktualne i należy je wycofać z budowy.
14. Kolorystyka wszystkich elementów  wykończeniowych, elewacyjnych, widocznych 
elementów konstrukcyjnych oraz budowlanych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych-
do uzgodnienia z Inwestorem. 
15. W przypadku pojawienia się watpliwości interpretacyjnych w projektowanych rozwiązaniach technicznych, 
należy skontaktować się z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiazania 
technicznego.

UWAGI OGÓLNE WYKONAWCZE:
1. Wszystkie uwagi odnoszą się do firm wykonawczych i podwykonawczych przystępujących 
do przetargu bądź prac budowlanych.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z terenem inwestycji, uzbrojeniem terenu,
istniejącymi obiektami wraz z sieciami wewnętrznymi i wszelkimi warunkami mogącymi
mieć wpływ na prace rozbiórkowe, remontowe i nowe roboty budowlane.
3. Wszelkie wymiary zweryfikować na budowie. Przed rozpoczęciem prac budowlanych, należy
poinformować projektanta o wszelkich istotnych różnicach wymiarowych znacząco wpływających
na projektowany budynek. 
4. Nie należy mierzyć wymiarów na rysunkach.
5. Kierownik robót jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z projektem,
koordynację z wszystkimi branżami, jak również metody wykonania oraz prace prowadzone
przez jego wykonawców.
6. Prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
normami i wymogami bezpieczeństwa oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.
7. Należy zachować wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacjne podczas całości 
prac budowlanych
8. Zabezpieczyć teren budowy oraz obiekty remontowane przed szkodami: zapewnić tymczaso-
we osłony ochronne, ogrodzenia, podpory itp. chroniące obiekt; wykonawca zobowiązany jest
do naprawy wyrządzonych szkód na własny koszt.

W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiazują:
-warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
-instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki 
Budowlanej oraz warunki technniczne producentów i dostawców materiałów 
budowlano instalacyjnych. 

UWAGA:
Przed przystąpieniem do prac wykonawca i podwykonawca 
zobowiązany jest zdemontować wszelkiego rodzaju urządzenia 
techniczne oraz przeszkody, które uniemożliwiałyby prawidłowe 
wykonanie prac budowlanych. Po wykonaniu przedmiotowego zadania 
należy ponownie zamontować wyżej wymienione urządzenia zgodnie ze 
sztuką techniczną, budowlaną.
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Wylewka cem. zbrojona siatką gr.7cm
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UWAGA:
W przypadku wentylacji wspomaganej mechanicznie 
należy wykonac otwór w ścianie i zamontować w nim 
wentylator osiowy, włącznany automatycznie wraz z 
zapaleniem światła w pomieszczeniu.

9. Harmonogram prac wykonawczych, lokalizację sprzętu, dostawy i składowanie materiałów, 
hałaśliwe rodzaje prac uzgodnić z Inwestorem lub osobami reprezentującymi Inwestora, upoważnionymi do 
nadzoru prac.
10. Teren budowy należy utrzymać w czystości i porządku, zapewniając bezpieczeństwo wyko-
nawcom i użytkownikom przyległego terenu. 
11. Wszelkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, winny być przedstawione 
Inwestorowi oraz projektantowi do akceptacji.
12. Materiały elewacyjne, wykończeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne, przed ich
wbudowaniem muszą być przedstawione architektowi w celu uzyskania akceptacji
13. W razie otrzymania rysunków zamiennych obowiązują rysunki z ostatnią datą modyfikacji. 
Wcześniejsze rysunki traktuje się jako nieaktualne i należy je wycofać z budowy.
14. Kolorystyka wszystkich elementów  wykończeniowych, elewacyjnych, widocznych 
elementów konstrukcyjnych oraz budowlanych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych-
do uzgodnienia z Inwestorem. 
15. W przypadku pojawienia się watpliwości interpretacyjnych w projektowanych rozwiązaniach technicznych, 
należy skontaktować się z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiazania 
technicznego.

UWAGI OGÓLNE WYKONAWCZE:
1. Wszystkie uwagi odnoszą się do firm wykonawczych i podwykonawczych przystępujących 
do przetargu bądź prac budowlanych.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z terenem inwestycji, uzbrojeniem terenu,
istniejącymi obiektami wraz z sieciami wewnętrznymi i wszelkimi warunkami mogącymi
mieć wpływ na prace rozbiórkowe, remontowe i nowe roboty budowlane.
3. Wszelkie wymiary zweryfikować na budowie. Przed rozpoczęciem prac budowlanych, należy
poinformować projektanta o wszelkich istotnych różnicach wymiarowych znacząco wpływających
na projektowany budynek. 
4. Nie należy mierzyć wymiarów na rysunkach.
5. Kierownik robót jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z projektem,
koordynację z wszystkimi branżami, jak również metody wykonania oraz prace prowadzone
przez jego wykonawców.
6. Prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
normami i wymogami bezpieczeństwa oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.
7. Należy zachować wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacjne podczas całości 
prac budowlanych
8. Zabezpieczyć teren budowy oraz obiekty remontowane przed szkodami: zapewnić tymczaso-
we osłony ochronne, ogrodzenia, podpory itp. chroniące obiekt; wykonawca zobowiązany jest
do naprawy wyrządzonych szkód na własny koszt.

W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiazują:
-warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
-instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz
warunki technniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych. 
UWAGA:
Przed przystąpieniem do prac wykonawca i podwykonawca zobowiązany jest 
zdemontować wszelkiego rodzaju urządzenia techniczne oraz przeszkody, które 
uniemożliwiałyby prawidłowe wykonanie prac budowlanych. Po wykonaniu 
przedmiotowego zadania należy ponownie zamontować wyżej wymienione 
urządzenia zgodnie ze sztuką techniczną, budowlaną.

PRZEKRÓJ A-A, B-B
Skala 1:100

UWAGA:
Kierownik robót jest zobowiązany do wykonania sufitu 
podwieszanego nad dobudowaną częścią budynku 
pełniącą funkcję stropu REI120 z dobranym 
certyfikowanym systemem w tej klasie. 
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LEGENDA:
I. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE: projektowany kolor 
       -RAL CLASSIC 9003 - Gzyms
       -RAL CLASSIC 1015 - Ściana 
       -RAL CLASSIC 1011/1014 - Ściana fundamentowa
II. DACH: istniejący kolor pokrycia
III. RYNNY, RURY SPUSTOWE:  projektowany kolor          
.      -RAL CLASSIC 7042
IV. SCHODY: projektowany kolor
        -RAL CLASSIC 7044                                

UWAGA!!!:
Projektowane kolory stanowią jedynie propozycje.
Kolorystyka wszystkich elementów wykończeniowych, elewacyjnych,
widocznych elementów konstrukcyjnych oraz budowlanych, zarówno 
zewnętrznych jak i wewnętrznych do uzgodnienia z Inwestorem.
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użytkowania budynku po byłej szkole w miejscowości 
Kołaczkowice i zaadoptowanie pod potrzeby Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego OREW
Elewacja południowa i wschodnia- kolorystyka

PROJEKT-TECHNIKA

Projektował:

ul.Skibińskiego 13
25-819 Kielce
tel. 886 720 094

e-mail: biuro@projekt-technika.pl www.projekt-technika.pl

Numer rysunku:
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mgr inż. arch. Paweł Czarnecki

mgr inż. Grzegorz Sadowski

Nr upr.
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Podpis

Branża:
ARCHITEKTURA

Skala: 1:100
Inwestor: Adres inwestycji:

Rodzaj projektu:

Temat:

171/SWOKK/2013

Sprawdził: mgr inż. arch. Marek Góra 202/84

ELEWACJE BUDYNKU
Skala 1:100

9. Harmonogram prac wykonawczych, lokalizację sprzętu, dostawy i składowanie materiałów, 
hałaśliwe rodzaje prac uzgodnić z Inwestorem lub osobami reprezentującymi Inwestora, upoważnionymi do 
nadzoru prac.
10. Teren budowy należy utrzymać w czystości i porządku, zapewniając bezpieczeństwo wyko-
nawcom i użytkownikom przyległego terenu. 
11. Wszelkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, winny być przedstawione 
Inwestorowi oraz projektantowi do akceptacji.
12. Materiały elewacyjne, wykończeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne, przed ich
wbudowaniem muszą być przedstawione architektowi w celu uzyskania akceptacji
13. W razie otrzymania rysunków zamiennych obowiązują rysunki z ostatnią datą modyfikacji. 
Wcześniejsze rysunki traktuje się jako nieaktualne i należy je wycofać z budowy.
14. Kolorystyka wszystkich elementów  wykończeniowych, elewacyjnych, widocznych 
elementów konstrukcyjnych oraz budowlanych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych-
do uzgodnienia z Inwestorem. 
15. W przypadku pojawienia się watpliwości interpretacyjnych w projektowanych rozwiązaniach technicznych, 
należy skontaktować się z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiazania 
technicznego.

UWAGI OGÓLNE WYKONAWCZE:
1. Wszystkie uwagi odnoszą się do firm wykonawczych i podwykonawczych przystępujących 
do przetargu bądź prac budowlanych.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z terenem inwestycji, uzbrojeniem terenu,
istniejącymi obiektami wraz z sieciami wewnętrznymi i wszelkimi warunkami mogącymi
mieć wpływ na prace rozbiórkowe, remontowe i nowe roboty budowlane.
3. Wszelkie wymiary zweryfikować na budowie. Przed rozpoczęciem prac budowlanych, należy
poinformować projektanta o wszelkich istotnych różnicach wymiarowych znacząco wpływających
na projektowany budynek. 
4. Nie należy mierzyć wymiarów na rysunkach.
5. Kierownik robót jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z projektem,
koordynację z wszystkimi branżami, jak również metody wykonania oraz prace prowadzone
przez jego wykonawców.
6. Prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
normami i wymogami bezpieczeństwa oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.
7. Należy zachować wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacjne podczas całości 
prac budowlanych
8. Zabezpieczyć teren budowy oraz obiekty remontowane przed szkodami: zapewnić tymczaso-
we osłony ochronne, ogrodzenia, podpory itp. chroniące obiekt; wykonawca zobowiązany jest
do naprawy wyrządzonych szkód na własny koszt.

W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiazują:
-warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
-instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki 
Budowlanej oraz warunki technniczne producentów i dostawców materiałów 
budowlano instalacyjnych. 

UWAGA:
Przed przystąpieniem do prac wykonawca i podwykonawca 
zobowiązany jest zdemontować wszelkiego rodzaju urządzenia 
techniczne oraz przeszkody, które uniemożliwiałyby prawidłowe 
wykonanie prac budowlanych. Po wykonaniu przedmiotowego zadania 
należy ponownie zamontować wyżej wymienione urządzenia zgodnie ze 
sztuką techniczną, budowlaną.
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UWAGA!!!:
Projektowane kolory stanowią jedynie propozycje.
Kolorystyka wszystkich elementów wykończeniowych, elewacyjnych,
widocznych elementów konstrukcyjnych oraz budowlanych, zarówno 
zewnętrznych jak i wewnętrznych do uzgodnienia z Inwestorem.

LEGENDA:
I. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE: projektowany kolor 
       -RAL CLASSIC 9003 - Gzyms
       -RAL CLASSIC 1015 - Ściana 
       -RAL CLASSIC 1011/1014 - Ściana fundamentowa
II. DACH: istniejący kolor pokrycia
III. RYNNY, RURY SPUSTOWE:  projektowany kolor          
.      -RAL CLASSIC 7042
IV. SCHODY: projektowany kolor
        -RAL CLASSIC 7044                                
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Branża:
ARCHITEKTURA
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Inwestor: Adres inwestycji:

Rodzaj projektu:

Temat:

171/SWOKK/2013

Sprawdził: mgr inż. arch. Marek Góra 202/84

ELEWACJE BUDYNKU
Skala 1:100

9. Harmonogram prac wykonawczych, lokalizację sprzętu, dostawy i składowanie materiałów, 
hałaśliwe rodzaje prac uzgodnić z Inwestorem lub osobami reprezentującymi Inwestora, upoważnionymi do 
nadzoru prac.
10. Teren budowy należy utrzymać w czystości i porządku, zapewniając bezpieczeństwo wyko-
nawcom i użytkownikom przyległego terenu. 
11. Wszelkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, winny być przedstawione 
Inwestorowi oraz projektantowi do akceptacji.
12. Materiały elewacyjne, wykończeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne, przed ich
wbudowaniem muszą być przedstawione architektowi w celu uzyskania akceptacji
13. W razie otrzymania rysunków zamiennych obowiązują rysunki z ostatnią datą modyfikacji. 
Wcześniejsze rysunki traktuje się jako nieaktualne i należy je wycofać z budowy.
14. Kolorystyka wszystkich elementów  wykończeniowych, elewacyjnych, widocznych 
elementów konstrukcyjnych oraz budowlanych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych-
do uzgodnienia z Inwestorem. 
15. W przypadku pojawienia się watpliwości interpretacyjnych w projektowanych rozwiązaniach technicznych, 
należy skontaktować się z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiazania 
technicznego.

UWAGI OGÓLNE WYKONAWCZE:
1. Wszystkie uwagi odnoszą się do firm wykonawczych i podwykonawczych przystępujących 
do przetargu bądź prac budowlanych.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z terenem inwestycji, uzbrojeniem terenu,
istniejącymi obiektami wraz z sieciami wewnętrznymi i wszelkimi warunkami mogącymi
mieć wpływ na prace rozbiórkowe, remontowe i nowe roboty budowlane.
3. Wszelkie wymiary zweryfikować na budowie. Przed rozpoczęciem prac budowlanych, należy
poinformować projektanta o wszelkich istotnych różnicach wymiarowych znacząco wpływających
na projektowany budynek. 
4. Nie należy mierzyć wymiarów na rysunkach.
5. Kierownik robót jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z projektem,
koordynację z wszystkimi branżami, jak również metody wykonania oraz prace prowadzone
przez jego wykonawców.
6. Prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
normami i wymogami bezpieczeństwa oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.
7. Należy zachować wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacjne podczas całości 
prac budowlanych
8. Zabezpieczyć teren budowy oraz obiekty remontowane przed szkodami: zapewnić tymczaso-
we osłony ochronne, ogrodzenia, podpory itp. chroniące obiekt; wykonawca zobowiązany jest
do naprawy wyrządzonych szkód na własny koszt.

W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiazują:
-warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
-instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki 
Budowlanej oraz warunki technniczne producentów i dostawców materiałów 
budowlano instalacyjnych. 

UWAGA:
Przed przystąpieniem do prac wykonawca i podwykonawca 
zobowiązany jest zdemontować wszelkiego rodzaju urządzenia 
techniczne oraz przeszkody, które uniemożliwiałyby prawidłowe 
wykonanie prac budowlanych. Po wykonaniu przedmiotowego zadania 
należy ponownie zamontować wyżej wymienione urządzenia zgodnie ze 
sztuką techniczną, budowlaną.
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Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmiana sposobu użytkowania 
budynku po byłej szkole w miejscowości Kołaczkowice i zaadoptowanie pod potrzeby Ośrodka

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego OREW

Kod: PT-PB             

V. PROJEKT BUDOWLANY
KONSTRUKCJA

EKSPERTYZA TECHNICZNA KONTRUKCYJNO – BUDOWLANA
OPINIA GEOTECHNICZNA

ADRES INWESTYCJI:
MIEJSCOWOŚĆ: KOŁACZKOWICE, DZIAŁKA NR EWID.191/7
OBRĘB:                          0003 KOŁACZKOWICE
GMINA:           MIEDŹNO
POWIAT:           KŁOBUCKI
WOJEWÓDZTWO: ŚLĄSKIE

KATEGORIA OBIEKTU:                                       XI      

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW
Branża Funkcja Imię i Nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis
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BUDYNKU PO BYŁEJ SZKOLE W MIEJSCOWOŚCI KOŁACZKOWICE

 I ZAADOPTOWANIE POD POTRZEBY OŚRODKA REHABILITACYJNO-
EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO OREW

1. SPIS TREŚCI:

1. Spis treści.
2. Spis rysunków.
3. Opis techniczny.
4. Opinia geotechniczna.
5. Ekspertyza techniczna dotycząca stanu istniejącego.
6. Załączniki.

2. SPIS RYSUNKÓW:

K-1 -  Rzut fundamentów.                                   1 : 100
K-2 -  Układ elementów konstrukcyjnych parteru.                           1 : 100
K-3 – Schemat zbrojenia:Poz.B1, Poz.B2, Poz.W1, Poz.W2.                        1 : 25
K-4 -  Rzut więźby dachowej.                                                                            1 : 50
K-5 -  Detale pochylni, tarasu i schodów                                                        1 : 100
K-6 -  Wzmocnienie konstrukcji budynku ściągami stalowymi                  1 : 100
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OPIS TECHNICZNY
KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANY

 Podstawa opracowania.

 Zlecenie Inwestora.
 Wytyczne i podkłady branży architektonicznej.
 Wizja lokalna działki celem oceny warunków posadowienia.
 Ekspertyza techniczna dotycząca stanu istniejącego
 Obowiązujące normy i przepisy budowlane : 

 PN-EN 1990: 2004/Apl Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. 
 PN-90/B-03000 - Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
 PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: 

Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia                     
użytkowe w budynkach.

 PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: 
Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem.

 PN-B-02011:1977/Az1  - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 
wiatrem.

 PN-81/B-03020  - Posadowienie bezpośrednie budowli.                                           
Obliczenia statyczne i projektowanie.

 PN-B-03002: 1999/Ap1/Az1/Az2  - Konstrukcje murowe niezbrojone.
Projektowanie i obliczanie.

 PN-B-03264: 2002/Apl  - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i  sprężone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

 PN-90/B-03200  - Konstrukcje stalowe.
      Obliczenia statyczne i projektowe.
 PN-80/B-01800  - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.
 PN-86/B-01811  - Antykorozyjne zabezpieczenia w  budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo – strukturalna. Wymagania.
 PN-91/B-01813  - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
      Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.
 PN-76/B-03001  - Konstrukcje i podłoża budowli.
      Ogólne zasady obliczeń.
 Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r.  -  Prawo Budowlane.
 Dziennik Ustaw nr 10 z dn.08 lutego 1999 r.
 Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.
 Zbiór przepisów i wymagań.

Aktualna literatura oraz prospekty i katalogi materiałowe.



 Zakres opracowania i lokalizacja.

          Niniejsze opracowanie projektowe, dotyczy projektu budowlanego części 
konstrukcyjnej rozbudowy i przebudowy  wraz ze zmianą sposobu użytkowania  budynku 
byłej szkoły w miejscowości Kołaczkowice i zaadoptowanie pod potrzeby Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego OREW,  na działce nr ewid. 191/7  w 
miejscowości Kołaczkowice, pow. kłobucki, woj. śląskie. Jego dokładne usytuowanie w 
terenie podano na planie zagospodarowania terenu - patrz projekt architektoniczny.

Założenia ogólne do obliczeń statycznych.

I - OBCIĄŻENIA KLIMATYCZNE.
- obciążenie śniegiem wg. PN-EN 1991-1-3: 2005.
3 strefa śniegowa
                Charakterystyczne obciążenie śniegiem gruntu: A = 324,4m.n.p.m. 

               Qk = 0,006A-0,6 = 0,94<1,35 kN/m2  
     Współczynnik ekspozycji: c’e = 1,0
     Współczynnik termiczny: c’t = 1,0
     Współczynnik kształtu dachu: µ1 = 1,0
     Współczynnik obciążenia: γf = 1,5
     głębokość przemarzania gruntu 1,1m

- obciążenie wiatrem wg. PN-B-02011:1977/Az1  
 I strefa wiatrowa

    Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru: 
    Qk = 0,30x[1+0,0006(H-300)]2 =  0,309 kN/m2      
    Współczynnik działania porywów wiatru:  = 1,8
    Współczynnik ekspozycji:  Ce = 0,5+0,05z = 0,7  
    Współczynnik aerodynamiczny:  C = 1,0   
    Współczynnik obciążenia: γf = 1,5

 II - OBCIĄŻENIA STAŁE
           -  wg PN-EN 1991-1-1: 2004 

Obciążenie charakterystyczne posadzki: Qk = 5,00 kN/m2  
Współczynnik obciążenia: γf = 1,3

III – MATERIAŁY NA ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

- beton kl. B25  (C20/25) – elementy nadziemne
- stal zbrojeniowa kl. A-IIIN, gatunku B500SP, kl. A-0 ( St0S-b) – strzemiona
- stal kształtowa S235JR
- spawanie metodą MIG



Opis konstrukcyjno-budowlany.

Fundamenty -projektowane ławy fundamentowe żelbetowe z betonu C20/25 (B25),
zbrojone stalą żebrowaną klasy AIIIN/RB500 i A-0 (strzemiona), o stałej wysokości h=40 cm
ułożone na 10 cm warstwie  „chudego betonu” (B10).  Projektowane  ławy fundamentowe
budynku  posadowione  są  na  głębokości   istniejących  ław  fundamentowych  od  poziomu
gruntu rodzimego. Konstrukcje ław przedstawiono na rys. II/KONSTR/01.  Ławy zabezpieczyć
izolacją przeciwwilgociową 2x emulsja asfaltowa. Izolacja fundamentów styrodurem grubości
10cm. Wszystkie ławy zbrojone są podłużnie 4 ϕ 12 mm + strzemiona ϕ 6mm co 30cm. Pręty
ław  łączyć  na  zakład  równy  min.  60  cm  oraz  kotwić  
w ławach prostopadłych na długości min. 60 cm.

Mury nośne wewnętrzne i zewnętrzne grubości 43cm i 25cm z pustaków 
ceramicznych o wytrzymałości na ściskanie 15,0Mpa na zaprawie cem. – wap. klasy M10.

Ściany fundamentowe zaleca się wykonać z bloczków betonowych.  Zewnętrzne 
ściany fundamentowe ocieplić styrodurem gr.10cm.. Izolacja ścian fundamentowych w 
postaci 2xAbizol R+P, folia kubełkowa.

Zaprojektowano zabezpieczenia spękanych ścian zewnętrznych budynku, złożone 
z ściągu w postaci pręta stalowego Φ30 ze stali S355.
Pręty należy nagwintować na końcach i osadzić końce w markach stalowych w narożnikach 
budynku  wykonanych  z  blach  stalowych  grubości  20mm.  Następnie  naciągnąć  ściągi
nakrętkami  kl.8.8  i  nakrętki  należy  skontrować  drugą  nakrętką  luz  zespawać,  aby
zabezpieczyć  przed  możliwością  odkręcenia.  Nakrętki  należy  dokręcać  kluczem
dynamometrycznym.-  siła  sprężająca  w  śrubie  powinna  wynosić  S  =  0,65xRmxAs  =
0,65x35,5x4,9 = 113kN. 

Wzmocnienie konstrukcji budynku ściągami stalowymi należy przeprowadzić zgodnie
z rys. II/KONSTR/06.

Ściany działowe z bloczków betonowych lub z cegły ceramicznej gr. 12cm lub z płyt 
gipsowych na konstrukcji stalowej.

Kominy wentylacyjne i dymowe – systemowe, z gotowych kształtek ceramicznych 
klasy 15,0MPa na zaprawie cementowej klasy 10.

Belki, nadproża - Konstrukcja nadproży w istniejących ścianach oraz nowo 
projektowanych – nad otworami okiennymi i drzwiowymi w ścianach zewnętrznych nośnych, 
w ścianach wewnętrznych nośnych oraz ścianach działowych wykonać nadproża systemowe, 
oraz żelbetowe. Do przekrywania otworów o szerokości do 250cm zastosować nadproża 
systemowe zespolone. W przypadku szerokości otworów przekraczających 250cm, jako 
nadproża zastosować wylewane belki żelbetowe. Wszystkie nadproża zgodnie z 
odpowiednimi rysunkami konstrukcyjnymi. 



Nadproża żelbetowe

Wymiary  oraz  zbrojenie  nadproży  żelbetowych  odczytywać z  rysunków  konstrukcyjnych.
Nadproża wykonać z  betonu   C20/25,  zbrojone stalą  żebrowaną klasy AIIIN/RB500 i  A0
(St0S) (strzemiona). Minimalne oparcie nadproży na podporach wynosi 24cm. 

Nadproża systemowe

W przypadku  ścian  wewnętrzych o  szerokości  24cm  stosować  2 nadproża,zaś  dla  ścian
działowych  o  gr.  12cm,  1szt.  nadproża  o  szer.11,5cm.    Podłużną  spoinę  pomiędzy
elementami  należy  wypełnić  zaprawą  do  cienkich  spoin.  Pełną  nośność  nadproże
systemowe uzyskuje  po przemurowaniu  warstwą  bloczków. Ich spoiny  należy  uzupełnić,
nawet gdy bloczki posiadają połączenie na pióro i wpust. Warstwę tę należy wykonać jak
najdokładniej, ponieważ stanowi ona część nadproża przenoszącego naprężenia ściskające.
Minimalna długość oparcia nadproży wynosi 200mm, w przypadku otworów o szerokości do
1100mm, zaś dla otworów szerszych-minimalna długość oparcia wynosi 250mm.  250mm. 

Wieńce- na murach zewnętrznych części rozbudowanej budynku należy wykonać 
wieńce żelbetowe zbrojone  4 ϕ12 + strzemiona Ø 6mm co 30 cm. Wysokość wieńców 
przyjęto 25 cm, wg rysunków szczegółowych. Pręty wieńców należy łączyć na zakład równy 
min. 60 cm i kotwić w wieńcach prostopadłych na długości min. 60 cm. Wieńce wykonane ze 
stali klasy AIIIN /RB500/ a strzemiona ze stali klasy A0 /St0S/ wg rysunków konstrukcyjnych.

Słupy, rdzenie - żelbetowe wylewane zbrojone stalą kl. A-IIIN, gatunku B500SP i stali
kl. A-0 ( St0S-b) i betonu kl. B25 (C20/25). 

Otulina zbrojenia: – fundamenty min. 5cm - elementy powyżej poziomu gruntu     
min. 2cm.

Dach: - jednospadowy, kąt nachylenia połaci 5o.
Konstrukcja:  drewniana  z  drewna  budowlanego  klasy  II  i  III,  zabezpieczona  środkami
grzybobójczymi i ogniochronnymi. 
Łączenia na złącza ciesielskie i gwoździe;
Zakotwienia murłat w wieńcu stropowym śrubami Ø16 co 2m.
Krycie: blachodachówka/blacha falista.
Podbicia  okapów  na  stelażu  drewnianym  z  blachy  trapezowej  lub  PCV  wedle  uznania
inwestora.
Obróbki blacharskie: blacha gładka.
-  więźba  drewniana  o  konstrukcji  drewnianej  z  ustrojem  płatwiowym  (krokwie  
10 x 16 cm) drewno sosnowe lub świerkowe klasy C24 o wilgotności 15% wg konstrukcji
przedstawionej na rysunku. Tarcica nasycona środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi.
- wełna mineralna gr. 23 cm;
- rynny dachowe fi 150 mm
- rury spustowe fi 125 mm.



Instalacje:- Instalacje wewnętrzne- typowe z zastosowaniem typowych rozwiązań 
wykonywane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi.

W części rysunkowej podano szczegóły dotyczące elementów żelbetowych.

Kategoria geotechniczna posadowienia obiektu budowlanego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych Dz. U. 2012 nr. 0 poz. 463 omawiany teren charakteryzują proste 
warunki gruntowe, a projektowany obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Impregnacje, izolacje, zabezpieczenia antykorozyjne.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonać według projektu architektury.
Zabezpieczenia antykorozyjne:
Elementy drewniane zabezpieczyć farbami ogniochoronnymi pęczniejącymi min. R30.

Wykonanie wykopów pod fundamenty w sąsiedztwie istniejącego budynku. 

Ze  względu  na  prowadzenie  robót  w  bliskim  sąsiedztwie  istniejącego  budynku
gospodarczego należy odpowiednio zabezpieczyć ławy fundamentowe budynku istniejącego.
Zabezpieczenie  polegać  będzie  na  połączeniu  ław  istniejących  z  ławą  projektowaną  za
pomocą ceowników C200x50x4 o długości L=170cm szt. 73. Wszystkie roboty należy wykonać
zgodnie  z ogólnymi zasadami BHP oraz  informacjami udzielonymi przez  Kierownika robót
budowlanych.  W czasie  wykonywania  robót  budowlanych  nie  przewiduje  się  specjalnych
zagrożeń  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  ludzi.  Projektowana  inwestycja  nie  powoduje
ograniczeń praw osób trzecich, możliwości zagospodarowania i użytkowania osób trzecich. 

Projektowana  rozbudowa nie  ma negatywnego  wpływu  na   budynek.  Usytuowanie
projektowanej rozbudowy oraz rozwiązania techniczne nie powodują uciążliwości związanych
z korzystania oraz konserwacji budynku. 

Zabezpieczenie gruntu przed wyporem spod istniejących ław fundamentowych.
Wybranie  gruntu  z  przestrzeni  pomiędzy  ściankami  fundamentowymi  może  naruszyć
stateczność  podłoża  pod  ławami  fundamentowymi.  W  celu  zabezpieczenia  gruntu  przed
wyporem  spod  ław  fundamentowych,  zaprojektowane  zostały  żelbetowe  ścianki
monolitycznie powiązane z konstrukcją fundamentów.
Ścianki  zostaną  wykonane  bez  naruszania  struktury  podłoża  pod  ławami  i  obok  ław
fundamentowych. W tym celu w podłoże zostaną zabite rury prostokątne (zamknięte profile
skrzynkowe). Profile skrzynkowe można wykonać z blach poprzez gięcie na zimno na giętarce.
Z wnętrza  każdego zapuszczonego profilu należy wybrać grunt  przy pomocy odpowiednio
zagiętej łopatki. Niezwłocznie wnętrze ścianki rury należy oczyścić, a jej dno zakorkować przy
pomocy  suchej  mieszanki  betonowej.  Mieszankę  betonową  wsypywaną  do  wnętrza  rury
należy ubijać ciężkim ubijakiem w taki sposób,           aby  z betonu ukształtował się korek
wychodzący szeroko i  głęboko poza obrys  rury.  Natychmiast         po zakorkowaniu,  do
wnętrza rury należy włożyć zbrojenie i zabetonować.



Powyższe  prace  należy  wykonywać  sukcesywnie  tzn.  do  wybierania  gruntu  z  wnętrza
następnej rury, można przystąpić po zabetonowaniu wnętrza poprzedniej rury.
Ścianki dociskowe muszą być powiązane z istniejącymi konstrukcjami fundamentowymi przy
pomocy  haków  ze  stali  żebrowej  osadzonych  w  murach  fundamentowych.  Beton  należy
wykonać  na  bazie  zaprawy  o  małej  kurczliwości  i  z  dobrą  przyczepność  do  istniejących
murów.
Zaprojektowano wylanie pod posadzkowych ław rozporowych, które zabezpieczą ścianki 
dociskowe przed odrywanie od istniejącej konstrukcji.
W celu wyeliminowania skurczów, beton należy wykonać przy użyciu zaprawy z 
zastosowaniem maksymalnej ilości frakcji kamiennych.

 
 Wytyczne realizacji obiektu.

-Wykopy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych.
-Na czas robót ziemnych, prowadzić w sposób ciągły odwodnienie wykopu.
-Wszystkie tzw. roboty zanikające potwierdzić odbiorami komisyjnymi oraz protokołami 

odbioru technicznego.
-Projekt niniejszy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym i pozostałymi 

branżami.

 Roboty budowlane.

1. Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i normami pod nadzorem osób uprawnionych.

2. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Zgodność powyższą  po 
przeprowadzeniu bieżącej kontroli potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.

3. Do realizacji obiektu stosować beton zaprojektowany laboratoryjnie i sprawdzony na 
próbkach.

4. Beton układać w szalunkach zagęszczając go wibratorami wgłębnymi. Średnicę 
wibratorów i rozstaw  miejsc wibrowanych odpowiednio dobrać.

5. Styki betonu w przerwach należy starannie przygotować do połączenia betonu 
wykonanego z betonem świeżym. Powierzchnię stykową betonu wykonanego oczyścić 
szczotkami stalowymi, nie później niż 6 – 8 godzin od zabetonowania. Bezpośrednio przed
dalszym betonowaniem powierzchnię stykową silnie zwilżyć wodą i wykonać obrzutkę z 
zaprawy cementowej w stosunku 1 : 1 o gr. 5 mm. Beton w obszarze styku należy 
starannie zawibrować.

6. Beton należy utrzymywać w stanie wilgotności przez okres co najmniej 14 dni polewając 
go stale wodą.

7. Wszystkie użyte materiały budowlane i wykończeniowe powinny posiadać atest ITB.
8. Wszelkiego rodzaju wątpliwości dotyczące wykonania budynku wg niniejszego projektu 

rozwiązać należy przed rozpoczęciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

mgr inż. Sławomir Szymkiewicz
Nr upr. SLK/3454/POOK/10



OPINIA GEOTECHNICZNA

Geotechniczne warunki posadowienia obiekty budowlanego
opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r.

Inwestor: Gmina Miedźno, ul. Ułańska 25,  42-120 Miedźno

1. Wstęp

Niniejsze wyniki dotyczą oceny podłoża gruntowego na potrzeby rozbudowy i przebudowy budynku 
byłej szkoły w miejscowości Kołaczkowice i zaadoptowanie pod potrzeby Ośrodka Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczego OREW, na działce nr ewid. 191/7 w miejscowości Kołaczkowice, 
gm. Miedźno, pow. kłobucki, woj. śląskie 

W ramach prac wykonano :
2 otwory wiertnicze Φ 10cm (odkrywki fundamentowe) do głębokości 1,8   mppt.
badania makroskopowe gruntu zgodne z PN – 88/B4452 
likwidację otworów poprzez zasypanie ich urobkiem wydobytym podczas ich głębienia

Do niniejszego opracowania wykorzystano :
wyniki odkrywek fundamentowych
wyniki makroskopowych badań gruntu
obowiązujące normy budowlane
literaturę branżową

Wyniki badań geologiczno - inżynierskich opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i   Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych (DZ. U. z 20100 r. Nr 243, poz.1623)

2. Charakterystyka terenu badań

2.1 Środowisko geograficzne

Przedmiotowy teren położony jest w północnej części województwa śląskiego. Na działce znajduje się 
jeszcze dodatkowo budynek gospodarczy murowany.
Pod względem geograficznym teren ten znajduje się na terenie gm. Miedźno znajdującej się na Wyżynie 
Wieluńskiej, stanowiącej północno-zachodnią część Jury Krakowsko-Częstochowskiej.



Pod względem morfologicznym teren badań stanowi płaszczyznę opadającą w kierunku wschodnim. 
Teren gminy charakteryzuje się niewielkimi wzniesieniami przecinanymi dolinami rzek Okszy i Liswarty.

2.2 Budowa geologiczna

Teren objęty badaniami położony jest w północnej części województwa śląskiego. Utwory 
czwartorzędowe reprezentowane są przez  wapienie i łupki, które występują w postaci pyłów, glin 
pylistych zwięzłych z domieszką rumoszu skalnego oraz piasków.

3. Warunki gruntowe

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz wykonanych dwóch odwiertach o głębokości 1,8 m 
stwierdzono: 
Rzędna otworu 237,0m.n.p.m.
0,00 - 0,20 - Gleba
0,20 – 2,50 – Glina piaszczysta zwięzła
Woda gruntowa – stwierdzono na poziomie -1,75m
Na omawianym terenie poziom wód gruntowych jest pochodzenia opadowego i jest ściśle 
związany z ilością opadów atmosferycznych.

wg. PN-81/B-03020:  Glina piaszczysta zwięzła: 
C = 20,0 kPa,   IL/ID = 0,20,   = 29,9oo = 19,37 kN/m3

4. Na podstawie jakościowej oceny właściwości gruntu stwierdza się że:

Podłoże gruntowe charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowymi tzn. korzystnymi warunkami 
gruntowymi i korzystnymi warunkami wodnymi dla bezpośredniego posadowienia 
projektowanego obiektu.

Uwzględniając charakterystykę konstrukcji projektowanego obiektu o statycznie wyznaczalnym 
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych stwierdza się I  kategorię 
geotechniczną posadowienia obiektu.

Do obliczeń przyjęto średni obliczeniowy opór jednostkowy gruntu pod  fundamentem:

QRS = 180kPa.

Wyżej wymienione grunty zaliczono do 2 – 4 kategorii urabialności.

Zachować strefę przemarzania hz = 1,10mppt.

mgr inż. Sławomir Szymkiewicz
Nr upr. SLK/3454/POOK/10



EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCYJNO -
BUDOWLANA DOTYCZĄCA STANU ISTNIEJĄCEGO.

w trybie 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z 12 kwietnia 2002r.

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zm.)

SPIS ZAWARTOŚCI:

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.
2. Podstawa opracowania. 
3. Badania  własne.
4. Opis  stanu  istniejącego. 
5. Opis elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku.
6. Obliczenia przegród termicznych – ściany zewnętrzne istniejące.
7. Analiza możliwości  i celowości wykonania robót remontowych i
     modernizacyjnych.
8. Wytyczne wykonania robót remontowych i modernizacyjnych.
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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

- Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest budynek po byłej szkole, mieszczący się w 
miejscowości  Kołaczkowice, działka nr ewid.   191/7  obręb 0003, gmina Miedźno, 
powiat Kłobucki, województwo śląskie.

- Celem  niniejszej ekspertyzy  jest  zbadanie  stanu  technicznego   głównych elementów  
konstrukcyjnych   oraz   ocena  możliwości   rozbudowy i przebudowy  budynku, wraz ze 
zmianą sposobu użytkowania (zaadoptowanie pod potrzeby Ośrodka Rehabilitacyjno 
-Edukacyjno - Wychowawczego OREW) 

- Zakresem  opracowania objęte  są  wszystkie   elementy  konstrukcyjne  i wykończeniowe
fundamentów,  parteru i poddasza.    

2. Podstawa opracowania. 

Ekspertyza   techniczna  została   sporządzona   na  podstawie  zlecenia  przez biuro 
architektoniczne.
Ekspertyzę opracowano   w  oparciu o normy  polskie  i literaturę:
- PN-82/B-02000 - Obciążenia   budowli. 
                                Zasady ustalenia wartości.
- PN-82/B-02001 - Obciążenia   budowli. 
                                Obciążenia  stałe.
- PN-82/B-02003 - Obciążenia    budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.
                                Podstawowe   obciążenia   technologiczne  i   montażowe.
- PN-84/B-03264 - Konstrukcje  betonowe, żelbetowe  i sprężone.
                                Obliczenia  statyczne i   projektowanie.
- PN-87/B-03002 - Konstrukcje  murowe.
                               Obliczenia   statyczne i    projektowanie. 
- PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynków.
                                Wymagania  i  obliczenia.
- PN-81/B-03020 - Grunty   budowlane.
                                Posadowienie  bezpośrednie  budowli.
                                Obliczenia   statyczne  i  projektowanie.
- PN-56/B-03260- Konstrukcje  żelbetowe.
Ludomir  Suwalski -Żelbet-  Arkady  1965 rok.

3. Badania  własne.

W  dniu 02.01.2017 roku przeprowadziłem badania techniczne elementów    
konstrukcyjnych  i wykończeniowych  budynku. Przeprowadziłem   szczegółową   ilustrację  
ścian   konstrukcyjnych, fundamentów  i  stropów. 
Rozpoznałem   układy   konstrukcyjne ścian  i  stropów. Wykonałem  odkrywkę   stropodachu
nad parterem,  zmierzyłem    grubość   konstrukcyjną  stropów,  a  także warstw   
pokryciowych.



4. Opis  stanu  istniejącego. 

Budynek znajduje się  w  miejscowości  Kołaczkowice, działka nr ewid.   191/7  obręb
0003, gmina Miedźno, powiat Kłobucki, województwo śląskie. Jest to budynek po byłej 
szkole podstawowej. Obiekt jest dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony, posiada poddasze 
nieużytkowe. Budynek składa się z jednej części. W rzucie jest w nieregularnym kształcie 
zbliżonym do litery "C" wymiary budynku w obrysie zewnętrznym 30,43x16,75m. Obecnie 
znaczna część budynku jest nieużytkowana.

- Na parterze znajdują się pomieszczenia dydaktyczne, administracja budynku, 
pomieszczenia socjalne oraz sanitariaty.

- Na parterze mamy również jeden lokal mieszkalny i świetlica wiejska.
- Poddasze jest nieużytkowe.
- Układ konstrukcyjny ścian nośnych budynku jest podłużny.
- Jest to budynek dwutraktowy.
- Obiekt był zaprojektowany jako budynek szkoły i był przez cały okres użytkowany 

zgodnie z przeznaczeniem.

Wybudowany obiekt charakteryzował się wysokim standardem użytkowym, 
bezpieczeństwa konstrukcji oraz bezpieczeństwa pożarowego. Cały budynek ma zapewnioną 
wymianę powietrza przy pomocy kominów wentylacji grawitacyjnej.

Ściany, ścianki działowe i stropy wykonano ogniotrwałe, odpowiednio wytrzymałe. 
Budynek został wyposażony w instalacje elektryczne, wodne, sanitarne i grzewcze.

Budynek ma estetyczne elewacje ze staranie wykończonymi detalami. Wiek   budynku
około  60  lat, data budowy 1950-1955r.

5. Opis elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku.   
 
Posadowienie  budynku.

Na podstawie odkrywki fundamentu i na podstawie dokumentacji archiwalnej 
stwierdzono że budynek został posadowiony na ławach z kamienia naturalnego na zaprawie 
wapiennej.

Na ścianach budynku   zaobserwowałem nieduże   zarysowania  spowodowane 
nierównomiernymi odkształceniami podłoża  pod  fundamentami.

Na  tej  podstawie można uznać, że  budynek nie został   poprawnie  posadowiony. 
Stan techniczny   fundamentów  budynku  jest  dostateczny.

Ściany budynku.

Ściany fundamentowe jednowarstwowe, mur z kamienia naturalnego na zaprawie  
wapiennej. Grubość murów fundamentowych zewnętrznych ok. 50cm i ok. 45cm 
wewnętrznych.

Ściany zewnętrzne,  mur jednowarstwowy, grubości ok.  43cm na parterze - cegła ceramiczna 
pełna na zaprawie na zaprawie wapiennej. Ściany wewnętrzne ok. 43cm



Ściany od wewnątrz otynkowane tynkami cementowo - wapiennymi, na zewnątrz 
ściany otynkowane tynkami cementowo – wapiennymi.

 
Stan techniczny ścian zewnętrznych dostateczny, pojawiły się drobne rysy na ścianach

zewnętrznych.

Stropy budynku.

Stropy nad  parterem  są  ogniotrwałe, strop ceramiczny gęstożebrowy  "Akerman" 
grubości 26cm. 

Stan  techniczny stropów nad  parterem  jest ogólnie  dobry.  Na płytach i belkach 
stropowych nie  zaobserwowałem  żadnych   zarysowań  spowodowanych   przeciążeniem  
konstrukcji,  powstały tylko drobne rysy na stykach prefabrykatów. 

Zaobserwowałem brak wieńców żelbetowych stropowych, co może być przyczyną 
powstania rys na ścianach oraz na stropach żelbetowych.

Stropy dołem otynkowane tynkiem cementowo - wapiennym.

Dach budynku.

Konstrukcje dachu stanowi więźba dachowa krokwiowo - kleszczowa, krokwie 
podparte na dwóch ścianach stolcowych w środku ich długości i na murłatach drewnianych 
kotwionych do ściany murowanej. 

Dach jest wielospadowy, kryty blachą płaską stalową na łatach. Pokrycie zostało 
odnowione jakieś 30 lat temu przy zachowaniu starej więźby, poprzednio był pokryty 
dachówką cementową.

 Elementy drewniane nie są zaimpregnowane, ale nie zużyte i skorodowane przez 
czynniki atmosferyczne i biologiczne.
Stan  techniczny więźby dachowej  jest  dobry.

Schody.

Schody z poziomu parteru na poddasze - żelbetowe monolityczne wylewane na 
budowie. Schody obłożone masą lastryko. Wszystkie schody budynku ogniotrwałe.
Stan techniczny schodów dobry.

Nadproża w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych.

Wszystkie nadproża w budynku, żelbetowe prefabrykowane typu L19.
Stan techniczny nadproży dobry.



Tynki i okładziny wewnętrzne i zewnętrzne.

Tynki wewnętrzne – cementowo - wapienne dwuwarstwowe, trójwarstwowe i 
czterowarstwowe.    W pomieszczeniach sanitarnych są ułożone na ścianach okładziny z 
płytek ceramicznych glazurowych.

Tynki zewnętrzne -  j.w.
Stan techniczny tynków wewnętrznych i zewnętrznych jest zły, pełno spękań i 

odspojeń.

 
Podłogi.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt stały ludzi są podłogi drewniane na 
legarach, natomiast w pomieszczeniach sanitarnych, i na klatce schodowej są posadzki 
betonowe. Przeważnie są to posadzki z płytek lastrykowych. 

Stan techniczny podłóg i posadzek jest dostateczny. Podłogi wymagają renowacji, płytki 
natomiast należy raczej wymienić.

Stolarka okienna i drzwiowa.

W budynku w części pomieszczeń, osadzono okna drewniane skrzynkowe. Pomimo, 
że nie zaobserwowałem ubytków korozyjnych drewna, stan techniczny stolarki okiennej jest 
niezadowalający.

Bez mała wszystkie skrzydła okienne są zdeformowane. Deformacje nastąpiły pod 
ciężarem własnym. Przyczyniła się do tego korozja wkrętów stalowych mocujących narożne 
na połączeniach ramiaków.

Zdekompletowane lub uszkodzone są elementy ślusarskie okien. Wiele skrzydeł jest 
pozbawionych okapników.

Skutkiem powyższych wad jest utrudnione lub niemożliwe bez użycia narzędzi 
otwieranie i zamykanie okien.

Stolarka nie jest szczelna, co przyczynia się do nadmiernej filtracji powietrza oraz do 
przedostawania się wody podczas zacinających deszczów.

W części pomieszczeń budynku, osadzono nowe okna jednokomorowe z PCV w 
bardzo dobrym stanie technicznym.

W całym budynku, są skrzydła drzwiowe drewniane dosyć stare. Pomimo, że nie 
zaobserwowałem ubytków korozyjnych drewna, stan techniczny tych drzwi jest 
niezadowalający.

Przegrody termiczne.

Według obliczeń kontrolnych własnych załączonych do niniejszej ekspertyzy, ściany 
budynku nie odpowiadają obecnym standardom w zakresie ochrony budynków przed 
nadmiernymi stratami ciepła.

Obecnym wymogom nie odpowiadają także z pewnością stropodachy ponieważ były 
wykonywane w okresie kiedy sprawy fizyki budowli i oszczędności energii cieplnej nie były 
doceniane.



Przyczyną największych strat ciepła jest nieszczelna stolarka okienna. Podczas 
wietrznej i mroźnej pogody następuje nadmierna wymiana powietrza, a tym samym znaczny 
spadek temperatury w pomieszczeniach.

6. Obliczenia przegród termicznych – ściany zewnętrzne istniejące.

- obustronna wyprawa cementowo – wapienna            – d1=0,03m,  1=0,82W/(m*K)
- mur cegła ceramiczna pełna na zapr. cem.– wap       – d2=0,43m,  2=0,77W/(m*K)

      R1 = 0,036(m2*K)/W
      R2 = 0,558(m2*K)/W
      R = 0,594(m2*K)/W

Ri + Re = 0,12 + 0,04 = 0,16(m2*K)/W
Ko = 1/(Ri+Re+R) = 1,326 W/(m2*K) > 0,550 W/(m2*K)

Współczynnik przenikania ciepła Ko przekracza wielkość maksymalną i zgodnie z normą PN-
91/B-02020 p. 3.1. ściana kwalifikuje się do termorenowacji

7. Analiza możliwości  i celowości wykonania robót remontowych i
     modernizacyjnych.

Po upływie ponad siedemdziesięciu latach użytkowania, nie ujawniły się jakiekolwiek 
uszkodzenia mechaniczne względnie korozyjne, które świadczyłyby o zagrożeniu 
bezpieczeństwa konstrukcji.

8. Wytyczne wykonania robót remontowych i modernizacyjnych.

Na podstawie badań technicznych własnych, obliczeń statycznych i termicznych 
kontrolnych własnych oraz w wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzam, że elementy 
konstrukcyjne budynku nie wymagają żadnych wzmocnień ani większych napraw.

Należy tylko wzmocnić spękane ściany nośne budynku.

WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT

Roboty budowlane, remontowe, modernizacyjne należy wykonać na podstawie 
uprzednio sporządzonego i zatwierdzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami projektu 
technicznego.

Kierownictwo robót musi być sprawowane przez osobę posiadającą odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia budowlane.



9. Wnioski   i   zlecenia.

Na podstawie badań technicznych własnych, obliczeń statycznych kontrolnych 
własnych oraz w wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzam:

Budynek po byłej szkole, mieszczący się w miejscowości  Kołaczkowice,     działka nr
ewid.       191/7  obręb 0003, gmina Miedźno, powiat Kłobucki, województwo śląskie,
może  być  w  dalszym  ciągu  bezpiecznie  użytkowany  zgodnie  z  dotychczasowym
przeznaczeniem.
Elementy konstrukcyjne nie wymagają obecnie żadnych wzmocnień ani większych 
napraw.

Należy tylko wzmocnić spękane ściany nośne budynku.
W ścianach zewnętrznych należy wykonać ściągi stalowe które zastąpią brakujące 
wieńce żelbetowe.

Zalecam wzmocnienie gruntów pod istniejącymi fundamentami np. metodą iniekcji.

Istnieje możliwość dokonania rozbudowy i przebudowy konstrukcji ścian, stropów i 
więźby w zakresie niezbędnym dla modernizacji budynku.

Rozbudowa i przebudowa ta nie będzie miała negatywnego wpływu na obiekt.

Istnieje możliwość dokonania zmiany sposobu użytkowania (zaadoptowanie pod 
potrzeby Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego OREW) 

Zmiana sposobu użytkowania nie będzie miała negatywnego wpływu na obiekt.

W celu zabezpieczenia budynku przed nadmiernymi stratami ciepła, poprawienia 
warunków użytkowania, a także zwiększania trwałości konstrukcji, zalecam 
docieplenie ścian i stropodachów oraz wymianę zniszczonych okien na stolarkę 
charakteryzującą się wysoką szczelnością, odpowiednio dużym oporem cieplnym i 
łatwością obsługi.

Roboty budowlane, remontowe należy wykonać na podstawie uprzednio 
sporządzonego, uzgodnionego i zatwierdzonego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami projektu technicznego.
Kierownictwo robót musi być sprawowane przez osobę posiadającą odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

mgr inż. Sławomir Szymkiewicz
Nr upr. SLK/3454/POOK/10



10.Dokumentacja fotograficzna





W

N

S

E

105010 650 105010 209 105010 110.57.5257.5 189 7.5257.5 346 7.5 1025 17.5 322.5 52 18105010 650 105010

70 650 70 209 70 110.5 40 189 40 346 60 322.5 77 63 650 70

1069 1178 790

3037

1
0

5
0

1
0

4
7
0

1
0

5
0

1
0

3
6
5
.5

1
0

5
0

1
0

5
5
3
.5

1
0

5
0

1
0

7
0

4
7
0

7
0

3
6
5
.5

7
0

5
5
3
.5

7
0

1
6
6
9

1
0

5
0

1
0

4
7
0

1
0

5
0

1
0

3
6
5
.5

1
0

5
0

1
0

5
5
3
.5

1
0

5
0

1
0

7
0

5
5
3
.5

7
0

3
6
5
.5

7
0

4
7
0

7
0

1
6
6
9

105010 2897 105010

70 2897 70

1428 40 168 40 1361

4
0

7
0

4
0
1
6

3037

7
0

4
7
0

7
0

1
0

5
0

1
0

4
7
0

1
0

5
0

1
0

7
0

4
7
0

5
4
0

1
0
9
.5

4
0

1
7
5
.5

3
2
5

p.g. -1.40
p.d. -1.80 p.g. -1.40

p.d. -1.80 p.g. -1.40
p.d. -1.80

p.g. -1.40
p.d. -1.80

p
.g

. 
-1

.4
0

p
.d

. 
-1

.8
0

p
.g

. 
-1

.4
0

p
.d

. 
-1

.8
0

p
.g

. 
-1

.4
0

p
.d

. 
-1

.8
0

p
.g

. 
-1

.4
0

p
.d

. 
-1

.8
0

p
.g

. 
-1

.4
0

p
.d

. 
-1

.8
0

p
.g

. 
-1

.4
0

p
.d

. 
-1

.8
0

p.g. -1.40
p.d. -1.80

p.g. -1.40
p.d. -1.80

p
.g

. 
-1

.4
0

p
.d

. 
-1

.8
0

Ł1

Ł1

Ł1

Ł1

p
.g

. 
-1

.4
0

p
.d

. 
-1

.8
0

Ł1

Ł1

Ł1

Ł1

Ł1

Ł1

Ł2

6
0

2
3
0

6
0

1
2
0
.5

7
0

S
F
1

Ł2

S
F
1

SF1 SF1

SF1

SF1

SF1

S
F
1

SF2

S
F
2

LEGENDA:
Ł1- istniejąca ława fundamentowa 
Ł2- istniejąca ława fundamentowa
Ł3- projektowana ława żelbetowa o wymiarach 60x40cm
Ł4- projektowana ława żelbetowa o wymiarach 70x40cm
St1- stopa żelbetowa o wymiarach 40x40cm
SF1- istniejąca ściana fundamentowa z cegły ceramicznej pełnej o gr.50cm
SF2i- istniejąca ściana fundamentowa z cegły ceramicznej pełnej o gr.25cm
SF3- projektowana ściana fundamentowa bloczka betonowego o gr.25cm
S1- projektowany słup żelbetowy o wymiarach 20x20cm
Sc1- projektowana  ściana żelbetowa gr 20cm

Pow.pom.

Nr pom. Nazwa pom.

 Posadzka

Oznaczenie:

UWAGA:

Wymiary podano w  [cm]
Rzędne podano w [m]

1
0
5
0
3
2
5

5
2

1
2
0
.5

1
7
.5
2
5
1
7
.5

2
3
0

1
7
.5

2
5
1
0
7
.5

4
0

3
1
3

4
0

2
7
5

4
0

1
5

40 261 402.5

SF3

S
F
3

Ł3

60x40cm

Ł3

60x40cm

Ł4

70x40cm

Ł4

70x40cm

Ł3

60x40cm

SF3

LEGENDA:

ocieplenie ścian zewnętrznych 
fundamentowych styrodurem o gr.10cm;     
     = 0.033 [W/(mK)]
Ocieplenie zewnętrznych ścian fundamentowych
wykonac na głębokość 1m. poniżej poziomu terenu.

S
1

St1

40x40cm

St1

40x40cm

St1

40x40cm

S
1

S
1

S
1

S
1

S
1

60 112 60 150.5

BA

B

A

istniejące ściany fundamentowe

projektowane ściany fundamentowe

S1S1

St1

40x40cm

S
1

S
1

St1

40x40cm

S1

St1

40x40cm

S1

St1

40x40cm

S
1

S
1

St1

40x40cm

St1

40x40cm

St1

40x40cm

St1

40x40cm

4
0

3
5
0

4
0

1
0
0

4
0

40 261 40 790 40 100 40 280 40 100 40

Ł5

40x40cm

Sc1

S
c
1

S
c
1

S
c
1

Sc1 Ł5

40x40cm

Ł5

40x40cm

Ł5

40x40cm

Ł5

40x40cm

p.g. -1.40
p.d. -1.80

p
.g

. 
-1

.4
0

p
.d

. 
-1

.8
0

p.g. -1.40
p.d. -1.80

p.g. -1.40
p.d. -1.80

dł. ławy=14,5m

dł. ławy=10m

-1.10

-1.50

Ściana fundamentowa

bloczki betonowe

zaprawa c-w 5MPa

chudy beton

2x Abizol R+P

17,52517,5

60

Ława fundamentowa Ł3

skala 1:20

styrodurgr.10cm

Nr1 4#12
Nr2 ∅6co30cm

4
0

1
0

warstwa wyrównawcza

z zaprawy cementowej-1.50

Ściana fundamentowa

bloczki betonowe

zaprawa c-w 5MPa

chudy beton

2x Abizol R+P

2545

70

Ława fundamentowa Ł4

skala 1:20

Nr1 4#12

Nr2 ∅6co30cm

4
0

1
0

warstwa wyrównawcza

z zaprawy cementowej

-1.10

-1.50

Słup żelnetowy S1

chudy beton

2x Abizol R+P

102010

40

Stopa fundamentowa St1

skala 1:20

Nr3 3#124
0

1
0

Nr5 ∅6co20cm

Nr4 3#12

Nr6 4#12

-1.10

-1.50

Ściana fund. Sc1

chudy beton

2x Abizol R+P

102010

40

Ława fundamentowa Ł5

skala 1:20

Nr1 4#124
0

1
0

Nr7 ∅6co30cm

Nr9 ∅10co20cm

Nr8 ∅10co20cm

dł. ławy=14m

18 szt.

Gmina Miedźno

Ul. Ułańska 25

42-120 Miedźno

Kołaczkowice 110

42-120 Miedźno

Dz. nr. ewid. 191/7

Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmiana sposobu 
użytkowania budynku po byłej szkole w miejscowości 
Kołaczkowice i zaadoptowanie pod potrzeby Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego OREW

Rzut fundamentów
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Numer rysunku:

II/KONST/01

Data opracowania projektu: styczeń  2017

Funkcja: Imię i nazwisko:

Opracował:

mgr inż. Sławomir Szymkiewicz

mgr inż. Grzegorz Sadowski

Nr upr.

-------

Podpis

Branża:
KONSTRUKCJA

Skala:
1:100

Inwestor: Adres inwestycji:

Rodzaj projektu:

Temat:

SKL/3454/POOK/10

Sprawdził: mgr inż. Nay Van Hoang KL-199/86

UWAGA:

Umiejscowienie przebić instalacyjnych
odczytywać z odpowiednich rysunków
branżowych.

Rysunek rozpatrywać łącznie z całym
projektem budowlanym, którego jest
integralną częścią

LEGENDA:

p.g.  
poziom góry fundamentu
liczony od poziomu 0,00

p.d.  poziom dołu fundamentu
liczony od poziomu 0,00

Ława Ł3, Ł4: Beton - C16/20 (B20)
Ława Ł5, St1 : Beton - C12/15 (B15)
Stal: 
strzemiona #6- stal A0 (St0S)
pręty główne #12-stal AIIIN (RB500)
Otulina - 50mm
Izolacja pionowa - em. asf. gr min. 2mm
Izolacja pozioma - 2x papa/lepik
Chudy beton - C8/10 gr. min. 100mm

Poziom posadowienia - (-1,80m)

Ocieplenie zewnętrznych ścian
fundamentowych styrodurem 
gr. min.100mm

4. Posadawiać na nienaruszonym gruncie
5. Dno wykopu podlega odbiorowi i wpisowi
do dziennika budowy
6. Zbrojenie podłużne ław: 4#12 (RB500)+
strzem. #6(St0S) co 30cm
7. Zbrojenie stóp fundamentowych dołem:
#12(RB500). Ze stóp wypuszczać zbroje-
nie słupów w postaci starterów #12(RB500)
dł. min. L=0,80m 

Uwaga:
1. Wszystkie fundamenty należy wykonać
na warstwie chudego betonu podkłado-
wego C8/10 gr. min.100mm
2. Zbrojenie ław fundamentowych  na dłu-
gości należy łączyć na zaklad min.600mm. 
Połączenia te powinny być wzgledem 
siebie przesunięte. Pręty kotwić w ławach
poprzecznych.
3. Wszystkie powierzchnie stykające się 
z gruntem należy izolować 2x emulsją 
asfaltową gr. min.2mm

6 12 180 72

7 6 110 47 51,70

Długość całkowita wg średnic [m]

[kg/mb]

[kg]

[kg]

[kg]

0,222 0,620

67,85 295,12

Masa 1mb pręta

Masa prętów wg średnic

Masa prętów wg gatunków stali
Masa całkowita

67,85 618,35

686,2

Uwaga:
W zestawieniu zbrojenia uwzględniono  zakład prętów głównych w narożu 1,0m. 

Przy zamówieniu zaleca się zwiększyć ilość stali o 5%.

8 10 180 156 280,8

129,6

0,888

323,23

Wykaz zbrojenia

Nr
pręta

Średnica
[mm]

Długość
[cm]

Liczba
[szt.]

Długość całkowita [m]
St0S RB500
#6 #10

1 12 5050,0 4

2 6 120 136 163,2

3 12 30 54 16,20

RB500
#12

202,0

4 12 30 54 16,20

5 6 72 126 90,72

9 10 1400 14 196,0

305,62 476,0 364,0












