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PROJEKT 
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4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 
 
 
1. Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze w 
południowo-wschodniej części starego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu.  
Zakresem opracowania objęto pomieszczenia przeznaczone do planowanego remontu tj. pomieszczenie 
sekretariatu, pokój dyrekcji, pokój nauczycielski, salę lekcyjną i hol. 
 
2. Podstawa opracowania. 
-  Zlecenie Inwestora. 
-  Wizja lokalna wykonana w lipcu 2018r. 
 
3.Stan istniejący - informacje ogólne. 
Budynek szkoły, w którym mieszczą się przedmiotowe pomieszczenia zlokalizowany jest w miejscowości 
Bezrzecze przy ul. Górnej 3 na dz. nr 20/2 z obr. Bezrzecze. W budynku (w jego starej części) znajdują się 
sale lekcyjne, pomieszczenia administracyjne, sanitarne, gospodarcze i techniczne, w nowej części 
dobudowanej w latach 2010-11 i 2016-17 znajduje się sala gimnastyczna wraz zespołem wejściowym oraz 
część edukacyjna z salami lekcyjnymi, salą komputerową, świetlicą, stołówką z zespołem żywieniowym, 
szatnią, zapleczem sanitarnym i kotłownią. 
Teren wokół budynku starej szkoły jest płaski i wznosi się w kierunku zachodnim wzdłuż nowo dobudowanej 
części edukacyjnej. Na terenie zlokalizowany jest zespół boisk i plac zabaw dla dzieci. 
Budynek starej szkoły jest obiektem dwukondygnacyjnym, zrealizowanym w technologii tradycyjnej.  
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne murowane z cegły pełnej, obustronnie otynkowane.  
Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem.  
Ściany wewnętrzne działowe murowane z cegły dziurawki, obustronnie otynkowane. 
Podłoga parteru-posadzka na gruncie. 
Strop drewniany na belkach drewnianych opartych na ścianach zewnętrznych i ścianie środkowej. 
Stropodach dwuspadowy, płaski w konstrukcji drewnianej, deskowanie pełne, krycie papą. 
Odwodnienie dachu za pomocą systemu rynien i rur spustowych. 
Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa drewniana, PCV i stalowa. 
Na działkach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie omawianego terenu występuje zabudowa 
jednorodzinna, rzemieślnicza, usługowa oraz użyteczności publicznej.  
3.1. Istniejący układ komunikacyjny. 
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (ul. Górna i ul. Szkolna), wjazdy oraz i wejścia na 
teren zlokalizowane od strony ulicy Górnej oraz Szkolnej. 
3.2. Uzbrojenie terenu. 
Działka wraz z budynkiem jest uzbrojona we wszystkie niezbędne media: wodę, kanalizację sanitarną, 
deszczową, energię elektryczną i gaz. Przyłącza są w dobrym stanie technicznym. 
 
4. Opis pomieszczeń objętych zakresem opracowania.  
4.1. Dane ogólne i program użytkowy budynku.  
Przedmiotowy zespół pomieszczeń  składa się z sekretariatu, pokoju dyrektora , pokoju nauczycielskiego, sali 
lekcyjnej oraz holu ze schodami. Zlokalizowany jest na piętrze w południowo-wschodnim skrzydle budynku 
starej szkoły i dostępny poprzez schody łączące hol na parterze z holem na kondygnacji piętra. Wszystkie 
pomieszczenia, oprócz pokoju dyrektora, dostępne są bezpośrednio z ww. holu. Pokój dyrekcji dostępny jest 
poprzez sekretariat. Pomieszczenia wydzielone podłużną ścianą konstrukcyjną gr. 25cm biegnącą w połowie 
traktu budynku oraz poprzecznymi ścianami działowymi gr.12cm. 
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W stropie nad piętrem bezpośrednio nad spocznikiem klatki schodowej zlokalizowany jest wyłaz strychowy o 
wym. 90x90cm. 
Układ funkcjonalny: 
- część administracyjna: sekretariat, pokój dyrektora i pokój nauczycielski; 
- część dydaktyczna: sala lekcyjna 
- część komunikacyjna: hol z klatką schodową 
4.2. Podstawowe dane liczbowe.  
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń objętych remontem:  129,28m2 w tym schody 9,10m2 

Powierzchnia całkowita pomieszczeń objętych remontem: 136,80m2 

Kubatura:       335,16m3 

Wysokość pomieszczeń:      od 244 do 246cm 
4.3 Zestawienie pomieszczeń: 
PIĘTRO 
 
NR 
POM 

 
NAZWA POMIESZCZENIA 
 

 
            POW.U.m2 

1/1 SEKRETARIAT 17,35 

1/2 POKÓJ DYREKTORA 18,73 

1/3 SALA LEKCYJNA 47,72 

1/4 POKÓJ NAUCZYCIELA 13,76 

1/5 HOL 22,62 

1/6 SCHODY 9,10* 

 SUMA 120,18m2 + 9,10m2  

* Powierzchnie nie zaliczane do powierzchni użytkowej 
 
5. Istniejące rozwiązania konstrukcyjne-budynek stary 
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej ze ścianami zewnętrznymi murowanymi z cegły pełnej.  
Układ konstrukcyjny ścian podłużny. 
Posadowienie budynku - bezpośrednie na ławach fundamentowych kamiennych, podwaliny pod fundament 
prawdopodobnie kamienne. Ściany fundamentowe zewnętrzne z kamienia ciosanego, ściany fundamentowe 
wewnętrzne z kamienia ciosanego.  
ŚCIANY PODPIWNICZENIA - COKÓŁ 
- murowane z ciosanego kamienia granitowego 
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE  
- murowane z cegły pełnej 
ŚCIANY DZIAŁOWE 
- murowane z cegły dziurawki 
NADPROŻA  
- murowane z cegły pełnej lub drewniane z belek drewnianych 
STROPY 
- drewniane belkowe na belkach drewnianych opartych na ścianach zewnętrznych i ścianie środkowej  
z wypełnieniem polepą glinianą 
PODŁOGA PARTERU 
- posadzka na gruncie 
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STOPODACHDACH 
- dwuspadowy, płaski w konstrukcji drewnianej, deskowanie pełne,  
- pokrycie -  papa dwuwarstwowa (nowe w trakcie realizacji) 
- ocieplenie 15cm wełny min. ( w trakcie realizacji) 
SCHODY WEWNĘTRZNE 
- drewniane na belkach policzkowych 
 
KOMINY 
- przewody spalinowe murowane z cegły ceramicznej pełnej  
- brak wentylacji grawitacyjnej 
- kominy wyprowadzone ponad górną połać dachową, otynkowane  
 
6. Istniejące elementy wykończenia pomieszczeń. 
STOLARKA OTWORÓW ZEWNĘTRZNYCH  
-  stolarka okienna PCV (bez nawiewników) 
DRZWI WEWNĘTRZNE 
- drzwi drewniane 
KOMINY 
- murowane z cegły pełnej  
POSADZKI 
- pomieszczenia objęte zakresem opracowania -wykładzina PCV na deskach drewnianych lub płytach 
wiórowych 
- poddasze nad piętrem- polepa gliniana w trakcie wymiany na wełnę mineralną 
ŚCIANY WEWNĘTRZNE 
- tynki cem.-wap. malowane farbą akryl.  z lamperią wykończoną farbą olejną lub tynkiem mozaikowym (hol)  
SUFITY 
- sufity tynkowane, tynk na trzcinie malowany farbą emulsja akrylową 
PARAPETY 
-  z płyt meblowych laminowanych 
 
7. Istniejące instalacje wewnętrzne. 
instalacja wodociągowa z sieci gminnej 
instalacja co z kotłowni gazowej - grzejniki żeberkowe 
instalacja gazowa do kotłowni 
instalacja kanalizacji sanitarnej  
instalacja elektryczna (2 i  3 -fazowa) 
instalacja komputerowa, teletechniczna, antywłamaniowa i monitoringu 
wentylacja grawitacyjna - brak 
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5. OPIS TECHNICZNY-REMONT 
 
1. Przedmiot inwestycji.  
Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze w południowo-wschodniej części 
starego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu położonej przy ul. Górnej 3 na dz. nr 20/2 z obr. 
Bezrzecze. 
Zakresem opracowania objęto pomieszczenia przeznaczone do planowanego remontu tj. pomieszczenie 
sekretariatu, pokój dyrekcji, pokój nauczycielski, salę lekcyjną oraz fragment holu w rejonie klatki schodowej. 
 
2. Podstawa opracowania.  
1. Zlecenie Inwestora. 
2. Inwentaryzacja budowlana pomieszczeń wykonana w lipcu 2018r. 
3. Wizja lokalna i pomiary własne. 
4. Koncepcja remontu pomieszczeń opracowana w lipcu 2018r. i zaakceptowana przez inwestora. 
5. Uzgodnienia międzybranżowe. 
6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 „Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami. 
7. Rozporządzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. Ust. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 roku z 
późniejszymi zmianami). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. Ust. z dnia  10 lipca 2003). 

10. Inne obowiązujące przepisy i normy budowlane. 
 
3. Warunki terenowo-prawne.  
Budynek, w którym prowadzone będą prace remontowe oraz działka nr 1512 są własnością gminy Dobra.  
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków. Budynek wraz z zespołem pozostałych budynków w chwili 
obecnej jest użytkowany jako obiekt edukacyjny użyteczności publicznej.  
 
4. Cel i zakres opracowania. 
Celem opracowania jest wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy remontu pomieszczeń zespołu 
administracyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu.  
Projekt obejmuje remont zespołu pomieszczeń zlokalizowanych na kondygnacji pierwszego piętra starego 
budynku szkoły i przewiduje przeniesienie zespołu administracyjnego tj. sekretariatu i pokoju dyrektora i 
zaaranżowanie ich od strony frontowej budynku (od ul. Górnej) poprzez wydzielenie z istniejącej sali lekcyjnej.  
Projektuje się zmianę funkcji pokoju nauczycielskiego, na pokój zastępcy dyrektora (pokój nauczycielski już 
funkcjonuje w nowo wybudowanej części dydaktycznej). Pomieszczenia pozostałe po sekretariacie i pokoju 
dyrekcji planuje się połączyć poprzez rozbiórkę dzielącej je ściany działowej i aranżację w ich miejscu nowej 
sali lekcyjnej. 
W ramach remontu przewidziano zamurowania i wybicia nowych otworów drzwiowych stosownie do nowego 
układu pomieszczeń.  
Układ holu zmieniono likwidując wnękę wejściową do sekretariatu poprzez wymurowanie fragmentu ściany z 
wejściem do sali lekcyjnej jako przedłużenie ściany obudowy klatki schodowej. Klatka schodowa  oraz 
pozostała część holu pozostaje bez zmian.  
W holu przewidziano tylko prace wykończeniowe obejmujące powierzchnie ścian w rejonie otworów 
drzwiowych objętych zakresem remontu. Szczegóły opisanych rozwiązań pokazano w części graficznej 
opracowania. 
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Planowany remont ma na celu poprawienie własności funkcjonalno-użytkowych oraz stanu technicznego 
pomieszczeń oraz  dostosowanie ich do nowych funkcji biurowo-administracyjnych. 
W ramach remontu i przebudowy nie zmienią się podstawowe parametry zespołu pomieszczeń tj. 
powierzchnia całkowita oraz kubatura. Powierzchnia użytkowa ulegnie zmianie z uwagi na rozbiórkę 
niektórych ścian wewnętrznych. 
 
Parametry liczbowe budynku nie ulegające zmianie 
Powierzchnia całkowita wew.       102,50m2  
Kubatura:          275,40m3 
 
Uzbrojenie trenu i infrastruktura techniczna zewnętrzna bez zmian. 
 
5. Istniejące zagospodarowanie terenu. 
Bez zmian. 
 
6. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
Nie projektuje się zmian zagospodarowania terenu. 
6.1. Układ komunikacyjny 
Obsługa komunikacyjna działki nr 20/2 odbywa się od strony ul. Górnej i  ul. Szkolnej poprzez istniejące zjazdy 
i pozostaje bez zmian. 
6.2. Bilans miejsc parkingowych. 
Bez zmian. 
6.3. Uzbrojenie terenu. 
Bez zmian 
6.4. Ukształtowanie terenu i zieleni 
Bez zmian. 
6.5. Bilans terenu 
Bez zmian. 
 
7. Rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne. 
7.1. Program funkcjonalno-użytkowy 
Projektuje się zmianę funkcji pokoju nauczycielskiego, na pokój zastępcy dyrektora (pokój nauczycielski już 
funkcjonuje w nowo wybudowanej części dydaktycznej). Pomieszczenia pozostałe po sekretariacie i pokoju 
dyrekcji planuje się połączyć poprzez rozbiórkę dzielącej je ściany działowej i aranżację w ich miejscu nowej 
sali lekcyjnej. 
W ramach remontu przewidziano zamurowania i wybicia nowych otworów drzwiowych stosownie do nowego 
układu pomieszczeń.  
Układ holu zmieniono likwidując wnękę wejściową do sekretariatu poprzez wymurowanie fragmentu ściany z 
wejściem do sali lekcyjnej jako przedłużenie ściany obudowy klatki schodowej. Klatka schodowa  oraz 
pozostała część holu pozostaje bez zmian.  
W holu przewidziano tylko prace wykończeniowe obejmujące powierzchnie ścian w rejonie otworów 
drzwiowych objętych zakresem remontu. Szczegóły opisanych rozwiązań pokazano w części graficznej 
opracowania. 
Planowany remont ma na celu poprawienie własności funkcjonalno-użytkowych oraz stanu technicznego 
pomieszczeń oraz  dostosowanie ich do nowych funkcji biurowo-administracyjnych. 
W ramach remontu i przebudowy nie zmienią się podstawowe parametry zespołu pomieszczeń tj. 
powierzchnia całkowita oraz kubatura. Powierzchnia użytkowa ulegnie zmianie z uwagi na rozbiórkę 
niektórych ścian wewnętrznych. 



 PROJEKT WYKONAWCZY - 2018 

ATKATKATKATK    
P R A C O W N I A  P R O J E K T O W A  

ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI 
  ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 
  

7 

 

 
Parametry liczbowe budynku nie ulegające zmianie 
Powierzchnia całkowita wew.       102,50m2  
Kubatura:          275,40m3 
 
Uzbrojenie trenu i infrastruktura techniczna zewnętrzna bez zmian. 
 
7.2. Projektowane prace remontowe. 
- rozbiórka ścian działowych z cegły gr.12cm;  
- zamurowanie istniejących otworów drzwiowych i wykonanie nowych otworów drzwiowych zgodnie z nowym 

układem pomieszczeń; 
- wykonanie ścian działowych; 
- poszerzenie otworu okiennego w nowej sali lekcyjnej (demontaż stolarki okiennej); 
- demontaż stolarki drzwiowej; 
- demontaż ościeżnic; 
- demontaż parapetów wewnętrznych; 
- zerwanie wykładzin PCV; 
- rozbiórka poszycia i warstw wypełnienia stropu (deskowanie, płyty podłogowe, legary i  polepa) do poziomu 
ślepego pułapu wymiana na wełnę mineralną i suchy jastrych (obudowa stropu od góry w systemie p.poż. 
EI60) 

- demontaż instalacji natynkowych; 
- demontaż oświetlenia; 
- skucie 100% tynków i sufitów( do deskowania stropu nad piętrem); 
- wykonanie wypełnienia i poszycia stropu nad parterem - ułożenie wełny mineralnej, płyt podłogowych 
wiórowych pióro-wpust i suchego jastrychu (obudowa stropu od góry w systemie p.poż. EI30); 

- wykonanie ścianki działowej z płyt gk typu F na podkonstrukcji stalowej; 
- wykonanie nowych tyków; 
- wykonanie obudów(wyrównania ścian) z gk typu F:  
- montaż systemowych sufitów podwieszonych w systemie p.poż EI60; 
- montaż systemowych sufitów podwieszonych w systemie p.poż EI60;w miejscach obniżeń (obudowy 

kanałów wentylacji mechanicznej i instalacji klimatyzacji); 
- montaż nawiewników higrosterowanych na istniejącej stolarce 
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej; 
- montaż systemowych parapetów wewnętrznych; 
- malowanie ścian i sufitów pomieszczeń farbami emulsyjnymi min. x2; 
- ułożenie wykładzin obiektowych; 
- montaż listew i kątowników  i okładzin odbojowych, obudów grzejników oraz pozostałe prace 

wykończeniowe; 
- docieplenie stropu nad piętrem w przestrzeni poddasza nieużytkowego wełną min. gr, 15cm ; 
- demontaż i montaż instalacji zgodnie z opracowaniami branżowymi;  
 
7.3. Podstawowe dane liczbowe. 
Powierzchnia użytkowa       98,91 m2  
Powierzchnia całkowita       136,80m2 - bez zmian 
Kubatura        335,16m3 - bez zmian 
Wysokość pomieszczeń       250cm 
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PIĘTRO 
 
NR 
POM 

 
NAZWA POMIESZCZENIA 
 

 
            POW.U.m2 

1/1 SALA LEKCYJNA 38,20 

1/2 POKÓJ DYREKTORA 21,99 

1/3 SEKRETARIAT 25,16 

1/4 POKÓJ Z-CY DYREKTORA 13,56 

1/5 HOL 21,38* 

1/6 SCHODY 9,10* 

 SUMA                98,91m2  

* Powierzchnie nie zaliczane do powierzchni użytkowej 
 
8. Planowany zakres robót budowlanych. 
 
8.1. Roboty rozbiórkowe 
1) Rozbiórki ścian działowych murowanych zaznaczonych w części graficznej opracowania 
2) Powiększenie otworu okiennego w ścianie zewnętrznej 
3) Rozbiórka fragmentów ścian działowych w celu wykonania nowych otworów drzwiowych 100x210cm (otwór 
drzwiowy między sekretariatem 1/3 a holem 1/5 oraz otwór między sekretariatem 1/3 a pokojem z-cy 
dyrektora1/4) 
4) Demontaż  stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami 
5) Demontaż stolarki okiennej-okna od strony patio-2szt. 
6) Demontaż parapetów wewnętrznych 
7) Demontaż warstw wykończeniowych stropu nad parterem do poziomu ślepego pułapu w pomieszczeniach 
objętych zakresem przebudowy: 
- demontaż wykładzin PCV 
- demontaż poszycia stropu 
- usunięcie polepy glinianej 
8) Skucie 100% tynków ze ścian i sufitów 
9) Demontaż instalacji elektrycznych i CO-ujęto w opracowaniach branżowych 
 
8.2. Roboty murarskie 
1) Zamurowanie niektórych otworów drzwiowych zgodnie z częścią graficzną 
2) Uzupełnienie ubytków spoin i przemurowanie ścian z uwagi na uszkodzenia rozbiórkowe, ok. 5% całkowitej 
powierzchni ścian 
 
8.3. Roboty betonowe 
1) Wykonanie nadproży stalowych w otulinie betonowej w projektowanych otworach drzwiowych i 
powiększanym otworze okiennym wg. proj. konstrukcji 
 
8.4. Roboty w zakresie podłóg 
1) Wykonanie wypełnienia i poszycia stropu nad parterem - ułożenie wełny mineralnej w miejsce dawnej 
polepy, wykonanie wypoziomowanego poszycia z płyt podłogowych wiórowych pióro-wpust, ułożenie suchego 
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jastrychu (obudowa stropu od góry w systemie p.poż. EI60), jako podkładu pod wykładziny obiektowe 
 
8.6. Wykonanie ścian działowych. 
1) Wykonanie ścian działowych lekkich oraz obudów ścian z płyt GK typu F na podkonstrukcji stalowej 
gr.12cm i (obustronnie podwójna płyta GK typu F+folia paroizolacyjna, ruszt stalowy 7,0cm,wypełnienie wełna 
min, gr.7,0cm) 
 
8.5. Roboty tynkarskie. 
1) Tynkowanie ścian 
 
8.7. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej. 
1) Okna- PCV z profili minimum pięciokomorowych z nawiewnikami higrosterowanymi, o  wsp. Uw≤0,9 
W/m2*K  
2) Montaż nawiewników higrosterowanych w istniejących oknach od strony ul. Górnej 
3) Drzwi wewnętrzne drewniane, płytowe pełne z zamkami patentowymi,  drzwi sąsiadujące ze schodami i 
holem na piętrze w klasie EI30  
 
8.8. Roboty dociepleniowe 
1) Docieplenie stropu nad piętrem w przestrzeni poddasza nieużytkowego wełną min. gr, 15cm 
- ułożenie paroizolacji z folii pe 
- ułożenie płyt z wełny mineralnej gr. 15cm 
- ułożenie wiatroizolacji z membrany wysoko paro przepuszczalnej bezpośrednio na wełnie mineralnej 
 
8.9. Roboty wykończeniowe. 
1) Posadzki 
- Wykonanie wykończenia posadzek we wszystkich pomieszczeniach-wykładzina PCV heterogeniczna 
przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej o klasie reakcji na ogień min. Cfl-s1, cokoliki wywinąć na 
ścianę 10cm 
2) Ściany  
- Malowanie minimum dwukrotne ścian pomieszczeń farbą akrylową typu np. Dulux „Światło i Przestrzeń” lub 
równoważną - kolorystyka wg. wskazań inwestora 
- Montaż osłon ściennych odbojowych i oraz kątowych ochraniaczy narożników wypukłych np. typu CS-
Acrovyn lub równoważnych o  nie gorszych parametrach  we wszystkich pomieszczeniach 
3) Parapety   
- Montaż parapetów systemowych z PCV 
4) Sufity 
- Wykonanie obudowy stropu od spodu sufitem w systemie p. poż. EI60 np. okładzina sufitowa  typu RIGIPS 
lub równoważną 2xpłyta  gk typu F gr. 1,25cm na uchwytach elastycznych, całkowita grubość obudowy 5,5cm. 
- Wykonanie obudowy kanałów wentylacyjnych w systemie p. poż. EIS60 np. okładzina  typu RIGIPS lub 
równoważna 2xpłyta  gk typu F gr. 1,25cm na uchwytach elastycznych, całkowita grubość obudowy 5,5cm. 
- Szpachlowanie masą szpachlową systemową 
- Malowanie farbą akrylową białą typu np. Dulux „Światło i Przestrzeń” lub równoważną minimum dwukrotne 
5) Maskownice 
- Montaż ażurowych osłon na grzejniki w pomieszczeniu sali lekcyjnej 1/1 
 
9. Zakres projektowanych zmian dotyczących pozostałych branż. 
9.1. Roboty sanitarne wewnętrzne. 
1) modernizacja instalacji CO. zgodnie z opracowaniem branżowym; 
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2) poprawa funkcjonowania wentylacji pomieszczeń poprzez wprowadzenie  wentylacji mechanicznej oraz 
wymianę stolarki okiennej na okna z nawiewnikami higrosterowanymi i zamontowanie nawiewników 
higrosterowanych na wybranych oknach, zgodnie z opracowaniem branżowym; 

3) wprowadzenie instalacji klimatyzacji; 
 
9.2. Roboty elektryczne i niskoprądowe wewnętrzne - rozprowadzenie nowych instalacji: 
- elektrycznej gniazd wtykowych, oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego, 
- przebudowa instalacji teletechnicznej (telefonicznej, sieci logicznej) 
- przebudowa instalacji antywłamaniowej i monitoringu  
 
Uwaga 1:  
Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań technicznych instalacji sanitarnych i elektrycznych 
opisano w częściach branżowych opracowania. 
Uwaga 2: 
W trakcie prac remontowo-budowlanych może w niewielkim zakresie zaistnieć konieczność wykonania 
dodatkowych prac niemożliwych do określenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym 
samym nie ujętych w niniejszym zakresie. 
 
10. Dostępność dla osób niepełnosprawnych. 
Poprzez nowy budynek szkoły bez zmian. 
 
11. Rozwiązania konstrukcyjne. 
Opisano w części konstrukcyjnej opracowania. 
  
12. Izolacje. 
IZOLACJA TERMICZNA 
- izolacja ścian zewnętrznych - istniejąca bez zmian 
- okna-PCV o wsp. Umax  ≥0,9 Wm2xK 
 
IZOLACJA AKUSTYCZNA 
- ściany zewnętrzne - istniejąca bez zmian 
- ściany działowe lekkie z płyt gk wypełnione wełną min. gr. 7cm 
- okna - Rw min. 35dB 
- drzwi do pokoi Rw – min.32dB 
 
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA I WODOCHRONNA 
- nie dotyczy      
 
13. Projektowane rozwiązania materiałowe. 
ŚCIANY WEWNĘTRZNE ISTNIEJĄCE 
- uzupełnienie skutych tynków-tynk kat. III (100% ścian wewnętrznych). 
- zamurowania i uzupełnienia ścian z cegły pełnej gr. 12cm (łączyć na strzępia budowlane ze ścianami 

istniejącymi) 
ŚCIANY WEWNĘTRZNE PROJEKTOWANE 
- lekkie z płyt GKF na podkonstrukcji stalowej gr. 12cm (obustronnie 2xpłyta GKF lub +folia paroizolacyjna, 

ruszt stalowy 7,0cm,wypełnienie wełna min, gr.7,0cm) gruntowanie i malowanie ścian farbą akrylową. 
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SUFITY 
- systemowe - obudowa stropu nad piętrem od spodu sufitem w systemie p. poż. EI30 np. okładzina sufitowa  
typu RIGIPS lub równoważna 2xpłyta  gk typu F gr. 1,25cm na uchwytach elastycznych, całkowita grubość 
obudowy 5,5cm. 
POSADZKI 
-  posadzki we wszystkich pomieszczeńiach - wykładzina PCV heterogeniczna przeznaczone do obiektów 
użyteczności publicznej o klasie reakcji na ogień min. Cfl-s1, cokoliki wywinąć na ścianę 10cm 
STOLARKA OKIENNA  
- z profili PCV minimum 5-komorowych z szybami zespolonymi o współczynniku min. Umax≤0,9 W/m2xK  

oraz o średnim tłumieniu hałasu  35 dB wyposażona w nawiewniki higrosterowane 
PARAPETY WEW. 
- wew. systemowe z PCV 
DRZWI WEWNĘTRZNE 
-  drzwi zwykłe do pokoi biurowych o gładkich, łatwych do utrzymania w czystości nienasiąkliwych 

powierzchniach, z ramą drewnianą wypełnioną płytą wiórową kanałową lub pełną, skrzydło z płyty wiórowej 
obłożonej płytą MDF wykończonej laminatem niezapalnym w kolorze jasny buk, 
Typ ościeżnic: laminowane, zgodnie z wykazem stolarki drzwiowej. 

- drzwi do pomieszczeń sąsiadujących z holem i klatką schodową na piętrze systemowe drewniane EI30 
Uwaga1: Wszystkie drzwi muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i świadectwa dopuszczalności. 
Uwaga2: Szczegóły dotyczące stolarki podano na rysunku zestawieniowym stolarki drzwiowej.  

KANAŁY WENTYLACYJNE 
-  projektowane-z rur spiro-sztywnych zabezpieczonych termicznie otuliną z wełny min. gr.min. 3cm 
-  obudowa kanałów wentylacyjnych w systemie p. poż. EI30 np. okładzina  typu RIGIPS lub równoważna 

2xpłyta  gk typu F gr. 1,25cm na uchwytach elastycznych, całkowita grubość obudowy 5,5cm 
-  kanały wentylacyjne przechodzące w przestrzeni poddasza nieużytkowego (strychu) zabezpieczyć 

systemowo do EIS30 
 
14. Projektowane instalacje. 
14.1 Instalacje wewnętrzne 
- instalacja CO 
- instalacja wentylacji 
- instalacja klimatyzacji 
- instalacja gniazd wtykowych 230V i 400V, oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego 
- instalacji teletechniczna 
- instalacja sieci logicznej 
- instalacja monitoringu 
Uwaga: Szczegóły rozwiązań projektowych zawarto w częściach branżowych opracowania. 
14.2 Instalacje zewnętrzne 
Bez zmian 
 
15. Charakterystyka ekologiczna obiektu . 
Oddziaływanie obiektu zamyka się w granicach własnej działki. 
Budynek objęty remontem jest budynkiem użyteczności publicznej i nie będzie miał znaczącego wpływu na 
środowisko oraz zdrowie ludzi. Projektowana inwestycja, ze względu na lokalną i niewielką skalę, nie 
spowoduje zauważalnej zmiany typu istniejącego krajobrazu. 
15.1. Zapotrzebowanie i odbiór wody i ścieków. 
Bez zmian. 
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15.2. Emisja zanieczyszczeń 
Prace wykonywane w fazie realizacji inwestycji będą miały minimalny wpływ na środowisko.  
W obiekcie nie będą wytwarzanie zanieczyszczenia pyłowe ani płynne. 
15.3. Gospodarka odpadkami 
Bez zmian. Podczas funkcjonowania obiektu powstawać będą odpady typowe dla obiektu użyteczności 
publicznej (obiekt edukacyjny), odpady te będą wstępnie segregowane i gromadzone w szczelnych 
pojemnikach umieszczonych w istniejącej osłonie śmietnikowej na zewnątrz budynku, a następnie usuwane 
przez specjalistyczne przedsiębiorstwo, z którym zarządca ma  podpisaną umowę. 
Zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami odpady powstałe w wyniku prac budowlanych kwalifikuje się jako 
odpady komunalne. 
Odbiorcą w/w odpadów będzie licencjonowane przedsiębiorstwo, które w ramach umowy podpisanej z 
wykonawcą lub inwestorem dostarczy pojemniki kontenerowe do gromadzenia odpadów przed ich 
wywiezieniem. Sposób i możliwość gospodarczego wykorzystania odpadów, lub ich wywozu na wysypisko 
zgodnie z umową. 
15.4. Emisja promieniowania i hałasu 
Projektowany obiekt ze względu na swoją funkcję i przeznaczenie nie wywiera szkodliwego wpływu na 
środowisko, nie ma w nim urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne, ani promieniujących oraz 
urządzeń powodujących przekroczenie dopuszczalnych norm akustycznych. 
15.5. Wpływ na istniejący drzewostan 
Nie dotyczy. 
Realizacja inwestycji nie będzie naruszać interesu prawnego osób trzecich, ani powodować 
pogorszenia warunków użytkowania sąsiednich nieruchomości. 
 
16.Ochrona przeciwpożarowa budynku. 
16.1. Charakterystyka ogólna. 
- Fragment budynku będący przedmiotem projektu jest częścią budynku niskiego. 
- Powierzchnia całkowita wewnętrzna budynku wynosi ok. 500 m2 

- Liczba kondygnacji nadziemnych  2 
- Wysokość budynku:  8.5m 
- Budynek z dostępem do drogi pożarowej zgodnej z wymaganiami. 
- Ilość osób przewidzianych na stały pobyt w zespole pomieszczeń – do 30 osób,  
- Powierzchnia całkowita zespołu pomieszczeń 136,80m2, 
16.2. Dostęp do drogi pożarowej. 
Budynek z dostępem do drogi pożarowej zgodnej z wymaganiami – wewnętrzna krawędź drogi (ul. Górna) w 
odległości około 9,0 m od budynku; szerokość jezdni około 8,0 m; pomiędzy jezdnią a ścianą budynku nie 
występują przeszkody – w szczególności drzewa. 
16.3. Odległość od obiektów sąsiadujących. 
Budynek w którym zlokalizowany jest zespół pomieszczeń objętych opracowaniem jest częścią zespołu trzech 
budynków szkolnych połączonych ze sobą łącznikami komunikacyjnymi. 
Minimalna odległość budynku od sąsiedniej zabudowy będącej częścią opisywanego zespołu budynków 
wynosi ok. 6,5m i 3,5m i min. 10,0m od budynków zlokalizowanych na sąsiednich działkach. 
16.4. Klasyfikacja budynku ze względu na: 
Wysokość – budynek niski o trzech kondygnacjach nadziemnych (N), 
Przeznaczenie – budynek użyteczności publicznej 
Zagrożenie ludzi – budynek zaliczony do kategorii ZL III. 
16.5. Strefy pożarowe. 
Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej ZLIII wynosi 8000 m2. Rzeczywista powierzchnia wewnętrzna 
wyodrębnionej z istniejącego zespołu budynków strefy ZLIII (budynek starej szkoły) wynosi ok.500m2 . 
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16.6. Parametry pożarowe występujących materiałów palnych. 
Dla budynków ZL nie oblicza się gęstości obciążenia ogniowego. Niemniej jednak dla pomieszczenia z  
kotłem na paliwo gazowe przyjęto, iż gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczy 500MJ/m2. 
16.7. Klasa odporności pożarowej budynku. 
Wymagana odporność pożarowa, zgodnie z §212 ust.3 WT – klasa „D”. 
16.8. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni  zewnętrznych. 
W pomieszczeniach nie będą przechowywane materiały ani prowadzone procesy, które mogłyby wytworzyć 
mieszaniny wybuchowe. Nie przewiduje się w budynku występowania pomieszczeń ani stref zagrożenia 
wybuchem. 
16.9. Klasa odporności ogniowej elementów budynku / klasyfikacja pożarowa. 
główna konstrukcja nośna – bez zmian  
konstrukcja dachu – bez zmian 
stropy wymagane– REI30 ,- przyjęto obudowę stropów (podłogi i sufity) od strony remontowanych 
pomieszczeń w systemie p.poż EI60.  
ściany zewnętrzne w pasie między kondygnacyjnym bez zmian 
ściany wewnętrzne – nie stawia się wymagań, nowoprojektowane EI15  
przekrycie dachu – bez zmian  
Elementy stałego wyposażenia i wystroju wnętrz trudno zapalne, oraz wykładziny podłogowe w klasie reakcji 
na ogień Cfl-s1 z materiałów co najmniej trudno zapalnych. 
16.10. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń. 
Bez zmian na podstawie istniejącego planu ewakuacji. 
16.11. Zabezpieczenia p. pożarowe. 
W budynku w którym znajdują się remontowane pomieszczenia znajduje się: 
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu i odpowiednio 

oznakowany. 
- instalacja elektryczna, oświetleniowa wnętrz  
- instalacja odgromowa i uziemiająca 
- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego wg. PN-EN 1828:2013-11 o natężeniu min. 1lx 
- w remontowanych pomieszczeniach przewidziano instalację oświetlenia ewakuacyjnego wg. PN-EN 

1828:2013-11 o natężeniu min. 1lx 
- wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy powinno wynosić 2kg środka gaśniczego na każde 100m2 

powierzchni-przyjęto jedną gaśnicę GP-2X-ABC; 
Gaśnice rozmieszczone są w miejscach ogólnodostępnych. 
Miejsca rozmieszczenia gaśnic oznakowane zgodnie z Polską Normą. 
16.12. Dojazd pożarowy i woda do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
Budynek z dostępem drogą pożarową zgodną z wymaganiami – wewnętrzna krawędź jezdni drogi 
wewnętrznej w odległości około 9,0 m od budynku; szerokość jezdni około 8,0 m; pomiędzy jezdnią a ścianą 
budynku nie występują przeszkody – w szczególności drzewa. 
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru jest zapewniają trzy hydranty nadziemnych o 
średnicy DN 80 i o łącznej wydajności co najmniej 20 dm3/s, usytuowanych w odległości >75m od budynku 
(lokalizacja hydrantów wzdłuż ulicy Górnej i Szkolnej.  
16.13. Uwagi ogólne. 
a) Wszystkie urządzenia związane z ochroną przeciwpożarową muszą posiadać ważne atesty (aprobaty 
techniczne) upoważnionych instytucji. 
b) Elementy wystroju wnętrz muszą być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych a produkty 
rozkładu termicznego nie mogą być bardzo toksyczne lub silnie dymiące. Sufity podwieszone muszą być 
wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. 
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17. Charakterystyka cieplna budynku. 
Współczynnik U≤0,9W/m2K dla okien projektowanych (szyba +rama) 
Pozostałe współczynniki dla elementów budynku bez zmian. 
 
18.Charakterystyka energetyczna budynku. 
Nie dotyczy. 
 
19. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i 
środowiskowym, odnawialnych źródeł energii. 
Nie dotyczy. 
 
20.Kategoria geotechniczna obiektu. 
Nie dotyczy. 
 
21. Informacje dotyczące obszaru oddziaływania obiektu budowlanego i zapewnieniu ochrony 
uzasadnionych interesów osób trzecich. 
20.1. Obszar oddziaływania obiektu.  
Bez zmian. Planowany remont pomieszczeń będzie stanowić kontynuację istniejącej funkcji użyteczności 
publicznej, a z uwagi na zachowanie pierwotnych gabarytów budynku nie wpłynie istotnie na sposób 
zagospodarowania terenu działki. W obszarze oddziaływania planowanej inwestycji znajdują się sąsiednie 
budynki mieszkalne i usługowe graniczące bezpośrednio z przedmiotową nieruchomością. W związku z 
usytuowaniem budynku w zespole budynków oraz odległościami od sąsiednich budynków wynoszącymi 
min.10,0m oddziaływanie to będzie nieznaczne i wystąpi tylko w fazie remontu obiektu. Nie przewiduje się 
uciążliwości wywieranych przez obiekt na wymienione nieruchomości poza fazą remontu. 
20.2. Poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 
trzecich.  
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, 
energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu 
budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych 
na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, usytuowanie w budynku, nie powodują uciążliwości związanych z 
hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, 
wody i gleby. 
 
Stwierdza się, że projektowany obiekt ma obszar oddziaływania zamykający się w granicach działki 
Inwestora.  
 
21. Uwagi końcowe.  
1. Roboty budowlano-montażowe i instalacyjne wykonywać pod nadzorem osób posiadających 
odpowiednie uprawnienia budowlane.  
 
2. Wszelkie wątpliwości przyszłego wykonawcy winny być wyjaśnione przed złożeniem oferty.  
 
3. Zamienne rozwiązania techniczne zaproponowane przez wykonawcę robót winny być uzgodnione z 
inwestorem i projektantem.  
 
4. Roboty należy prowadzić zgodnie z Polskimi Normami, odpowiednimi przepisami budowlanymi, 
sztuką budowlaną i przepisami BHP oraz zgodnie z załączonym Planem Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia pod nadzorem osób z uprawnieniami budowlanymi. 
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5. Wszystkie użyte do budowy i wykończenia materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i 
świadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalające na 
stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowiązek sprawdzania, czy wszystkie 
zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materiały i urządzenia posiadają stosowne atesty i 
świadectwa dopuszczenia, spoczywa na inspektorach nadzoru inwestorskiego. 
  
6. Przy zamówieniach poszczególnych elementów zastosowanych w obiekcie, firmy składające oferty 
są zobowiązane do dokonania niezbędnych domiarów bezpośrednio na budowie, w miejscu, w którym 
mają być one zamontowane lub wbudowane. W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiaru lub 
późniejszego montażu kolizji z innymi elementami lub instalacjami należy zgłaszać problem nadzorowi 
inwestorskiemu i rozstrzygać rozwiązanie w obecności projektanta sprawującego nadzór autorski. 
  
7. Wymiary i odległości przedstawione w niniejszej dokumentacji należy sprawdzić na miejscu budowy 
przed zamówieniem materiału.  
 
8. Wymienione w niniejszym opisie marki materiałów i wyposażenia są referencją dla określenia 
standardu i parametrów technicznych. Możliwe jest stosowanie materiałów i wyposażenia innych 
marek od wymienionych w dokumentacji, (t.j. równoważnych odpowiedników) pod warunkiem 
zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech materiałów zawartych w Dokumentacji 
oraz uzgodnienia ich z projektantem i inwestorem.  
 
 
Szczecin,  wrzesień 2018      Opracowanie: 
 
         mgr inż. arch. Tomasz Kuriański 
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6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 ( wg. Dz.U. Nr 120 poz.1126 ) 

 
 
 
1. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 
BUDYNEK PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BEZRZECZU 
ul. Górna 3, Bezrzecze, działka nr 20/2 z obr. Bezrzecze, powiat Police, gmina Dobra, woj. 
zachodniopomorskie.  
  
2. INWESTOR: 
Gmina Dobra 
Ul. Graniczna 16a 
72-003 Dobra 

 
3. GŁÓWNY PROJEKTANT: 
ARCH. TOMASZ KURIAŃSKI  
Pracownia Projektowa Architekt Tomasz Kuriański 
71-270 Szczecin ul. Janickiego 8/9 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI: 
- prace przygotowawcze, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 
- roboty rozbiórkowe 
- przesunięcie lub zamurowanie niektórych otworów drzwiowych 
- stawianie ścian działowych  
- montaż nowej stolarki okiennej  i drzwiowej wewnętrznej 
- montaż instalacji wewnętrznych: wentylacji, klimatyzacji, elektrycznej i teletechnicznej 
- prace wewnętrzne wykończeniowe (montaż sufitów, malowanie ścian, kładzenie wykładzin i posadzek itp.) 
- montaż mebli 
- pozostałe roboty towarzyszące 
- uporządkowanie placu budowy 
 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 
- zespół budynków szkolnych wraz z zagospodarowniem terenu 
- zabudowa mieszkalna jednorodzinna, usługowa, gospodarcza i użyteczności publicznej 
 
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE: 
Brak. 
 
4. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ W CZASIE BUDOWY : 
- roboty, przy których wykonaniu istnieje ryzyko upadku z wys. ponad 4,0m 
- porażenie prądem podczas użytkowania elektronarzędzi  
- możliwość przedostania się w strefę budowy osób postronnych 
 
5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
PROWADZENIA ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH: 
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić plan BiOZ, a w nim instruktaż dla prowadzenia robót 
szczególnie niebezpiecznych oraz osobiście przeprowadzić szkolenie pracowników podejmujących w/w 
roboty. 
 
6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYM 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH 
SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ 
KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU: 
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z projektem, z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, 
szczegółowych norm i wymagań technicznych warunków budowlanych oraz instrukcji producentów. 
Wszystkie zastosowane materiały i procesy technologiczne muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty 
wymagane przepisami szczegółowymi. Wszystkie instalowane urządzenia musza być w pełni sprawne oraz 
posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z polskimi normami. Obok urządzeń 
należy umieścić w widocznym miejscu instrukcję obsługi. Montaż i rozruch należy wykonać zgodnie z 
instrukcją obsługi producenta, a w razie konieczności w jego obecności. Na czas budowy zapewnić apteczkę 
pierwszej pomocy medycznej. Niezależnie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawców 
poszczególnych robót obowiązują  “Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-
montażowych”, normy obowiązkowego stosowania i odpowiednie normy nieobowiązkowe, które to materiały 
należy traktować jako uzupełnienie dokumentacji projektowej. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 
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Inwestor, składając zawiadomienie o rozpoczęciu budowy, jest zobowiązany wystąpić o wydanie dziennika 
budowy. Dziennik powinien być prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r 
(Dz.U.Nr 108, poz.953). Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe 
przechowywanie na budowie odpowiada kierownik budowy. 
 
 
 
 
Szczecin,  wrzesień 2018      Opracowanie: 
 
    mgr inż. arch. Tomasz Kuriański 
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7. ZAŁĄCZNIKI  
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8. RYSUNKI  
 
 
 














