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PROJEKT WYKONAWCZY 
 

 
 
 
 

Temat opracowania: 
Termomodernizacja budynku głównego 
Zespołu Szkół w Głogówku 

Forma opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY  

Obiekt: 
Budynek główny Zespołu Szkół w 
Głogówku  

Adres: 
ul. Powstańców 34 
48 – 250 Głogówek 
województwo: opolskie 

Lokalizacja: Działka 296 obręb Winiary 

Inwestor: 
Powiat Prudnicki 
ul. Kościuszki 76 
48-200 Prudnik 

Jednostka projektowa: 
KGProjekty Krzysztof Glombica 
ul. Cegielniana 8 47-303 Krapkowice 

Wykonał: 
Krzysztof Glombica 
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1. OPIS TECHNICZNY 

Budynek podlegający opracowaniu (gmach główny)  Zespołu Szkół w 
Głogówku jest budynkiem wolnostojącym, trzykondygnacyjnym, z poddaszem 
nieużytkowym i pełnym podpiwniczeniem. Kształtem obiekt przypomina literę 
L. Posiada dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej. Skrzydle głównym 
(północnym) poszycie stanowi blacha na deskowaniu, za to w skrzydle 
południowym – dachówka ceramiczna układa w koronkę.  
Obiekt jest wykonany w technologii tradycyjnej – ściany wykonane z cegły 
ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 51 cm, 64 
cm, 70 cm. Z zewnątrz cegła klinkierowa.  
Stropy międzykondygnacyjne nad piwnicami i pod pomieszczeniami 
komunikacyjnymi stanowią sklepienia ceramiczne kolebkowe lub odcinkowe. 
Pozostałe stropy wykonane z drewna. Poszczególne budowy najważniejszych 
ze względu na przedsięwzięcie przegród zostały podane w dalszej części 
opracowania. Wysokość budynku wynosi: 

 do okapu 13,0 m 

 do kalenicy skrzydła południowego 20,0 m 

 do kalenicy skrzydła północnego (głównego) 17,35 m 
 

2. OCIEPLENIE STROPU  

2.1. SKRZYDŁO GŁÓWNE (PÓŁNOCNE) 

 Przedsięwzięcie:  
Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem w skrzydle 
głównym budynku (północnym) 

 

 Sposób realizacji przedsięwzięcia:  
Demontaż istniejącej podłogi. Następnie ułożenie materiału 
termoizolacyjnego o grubości 22 cm i o współczynniku przewodzenia 
ciepła λ ≤ 0,042 W/mK między legarami podłogi. Rozłożenie na 
wierzchu włókniny. Ponowny montaż pełnej podłogi z Płyt OSB. Ze 
względu na wykonanie pełnej podłogi nie wykonuje się pomostów 
komunikacyjnych.  
 

 Opis techniczny konstrukcji stropu: 
Budowa stropu składa się z następujących warstw (od góry): 
- deski sosnowe o gr. 2,2 cm stanowiące podłogę nieużytkowanego 

poddasza 
- belki drewniane stanowiące legary podłogi 
- pustka powietrzna o gr. ok. 18 cm między legarami 
- zasypka z trociny z piaskiem pylastym o gr. 18 cm 
- deski sosnowe o gr. 2,2 cm 
- maty z trzciny  
- tynk cementowo-wapienny o gr. 1,5 cm 
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 Technologia:  
Kolejność technologiczna przedsięwzięcia jest następująca: 
1) demontaż podłogi z desek sosnowych 
2) przymocowanie do legarów listew drewnianych o gr. 6 cm 

i szer. 6 cm w celu podwyższenia podłogi i tym samym zwiększenia 
przestrzeni między podłogą a zasypką. Zwiększenie omawianej 
przestrzeni jest niezbędne do prawidłowego ułożenia warstwy 
termoizolacyjnej 

3) wyrównanie istniejącej zasypki trocinopiaskowej 
4) rozłożenie materiału termoizolacyjnego w postaci granulatu wełny 

mineralnej w warstwie grubości 22 cm bezpośrednio na istniejącej 
zasypce trocinowopiaskowej. 

5) ułożenie osłony z włókniny  
6) ponowny montaż podłogi z płyt OSB mocowanych do drewnianych 

legarów 
 

 

2.2. STROP NAD POMIESZCZENIEM „AULA” 

 Przedsięwzięcie:  
Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem w skrzydle 
głównym budynku nad pomieszczeniem „Aula” 
 

 Sposób realizacji przedsięwzięcia:  
Rozłożenie na wierzchu konstrukcji stropu bezpośrednio na podłodze 
warstwy materiału termoizolacyjnego o grubości 23 cm i o 
współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,042 W/mK. Materiał 
termoizolacyjny należy rozłożyć luzem. Należy również wykonać 
pomost komunikacyjny. 
 

 Opis techniczny konstrukcji stropu: 
Budowa stropu składa się z następujących warstw (od góry): 

- deski sosnowe o gr. 2,2 cm stanowiące podłogę nieużytkowanego 
poddasza 

- listwy drewniane stanowiące legary podłogi 
- pustka powietrzna o gr. ok. 2 cm między legarami 
- zasypka z trociny z piaskiem pylastym o gr. 10 cm 
- deski sosnowe o gr. 2,2 cm 

 

 Technologia:  
Kolejność technologiczna przedsięwzięcia jest następująca: 
1) montaż  listwy zapobiegającej przemieszczaniu się granulatu wełny 

mineralnej bezpośrednio do podłogi 
2) montaż legarów pomostu komunikacyjnego bezpośrednio do 

podłogi 
3) rozłożenie materiału termoizolacyjnego w postaci granulatu wełny 

mineralnej w warstwie grubości 23 cm bezpośrednio na istniejącej 
podłodze 

4) ułożenie osłony z włókniny 
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5) montaż pomostu komunikacyjnego o szerokości 100 cm i długości 
976 cm z płyt OSB na wcześniej ułożonych legarach 

 
 

 

2.3. SKRZYDŁO POŁUDNIOWE 

 Przedsięwzięcie:  
Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem w skrzydle 
południowym budynku. 

 

 Sposób realizacji przedsięwzięcia:  
Demontaż istniejącej podłogi. Następnie przymocowanie do legarów 
listew zwiększających wysokość pustki powietrznej między legarami. 
Następnie ułożenie materiału termoizolacyjnego o grubości 22 cm  
i o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,042 W/mK między 
legarami podłogi. Rozłożenie na wierzchu włókniny. Ponowny montaż 
pełnej podłogi z Płyt OSB. Ze względu na wykonanie pełnej podłogi nie 
wykonuje się pomostów komunikacyjnych. W celu zabezpieczenia 
wykonanej izolacji cieplnej przed uszkodzeniem opadami 
atmosferycznymi należy również przeprowadzić wymianę pokrycia 
dachowego w rozpatrywanym skrzydle obiektu. 
 

 Opis techniczny konstrukcji stropu: 
Budowa stropu składa się z następujących warstw (od góry): 
- deski sosnowe o gr. 2,2 cm stanowiące podłogę nieużytkowanego 

poddasza 
- belki drewniane stanowiące legary podłogi 
- pustka powietrzna o gr. ok. 18 cm między legarami 
- zasypka z trociny z piaskiem pylastym o gr. 18 cm 
- deski sosnowe o gr. 2,2 cm 
- maty z trzciny  
- tynk cementowo-wapienny o gr. 1,5 cm 

 

 Technologia:  
Kolejność technologiczna przedsięwzięcia jest następująca: 
1) demontaż podłogi z desek sosnowych 
2) przymocowanie do legarów listew drewnianych o gr. 6 cm 

i szer. 6 cm w celu podwyższenia podłogi i tym samym zwiększenia 
przestrzeni między podłogą a zasypką. Zwiększenie omawianej 
przestrzeni jest niezbędne do prawidłowego ułożenia warstwy 
termoizolacyjnej 

3) wyrównanie istniejącej zasypki trocinopiaskowej 
4) rozłożenie materiału termoizolacyjnego w postaci granulatu wełny 

mineralnej w warstwie grubości 22 cm bezpośrednio na istniejącej 
zasypce trocinowopiaskowej. 

5) ułożenie osłony z włókniny  
6) ponowny montaż podłogi z płyt OSB mocowanych do drewnianych 

legarów 
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3. WYMIANA DRZWI  

 Przedsięwzięcie:  
Wymiana starych drzwi wewnętrznych prowadzących do 
nieogrzewanego poddasza nieużytkowego. Wymiana starych drzwi 
zewnętrznych. Zamontowanie nowych drzwi o podwyższonej 
szczelności i izolacyjności cieplnej. 

 

 Sposób realizacji przedsięwzięcia:  
Demontaż istniejącego skrzydła drzwiowego. Demontaż istniejących 
ościeżnic. Montaż nowych ościeżnic. Montaż nowego skrzydła (nowych 
skrzydeł) drzwiowego o podwyższonej szczelności oraz o 
współczynniku przewodzenia ciepła U ≤ 1,3 W/m2K.  

 

 Technologia:  
Kolejność technologiczna przedsięwzięcia jest następująca: 
1) demontaż starego skrzydła drzwiowego 
2) demontaż starych ościeżnic 
3) montaż nowych ościeżnic 
4) montaż nowego skrzydła drzwiowego 

 

 Zestawienie materiałów:  
Drzwi jednoskrzydłowe o współczynniku przenoszenia ciepła  
U ≤ 1,3 W/m2K  

 
 

3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA 

Na dokumentację rysunkową składają się następujące rysunki: 
1. Lokalizacja otworów drzwiowych na parterze 
2. Lokalizacja otworów drzwiowych na drugim piętrze 
3. Wymiary otworu drzwiowego numer 1 
4. Wymiary otworu drzwiowego numer 2 
5. Wymiary otworu drzwiowego numer 3 
6. Wymiary otworu drzwiowego numer 4 
7. Rzut ocieplanego stropu 
8. Przekrój przez ocieplany strop 

 


















