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Pł Płatew drewniana 16x18cm

Mr Murłata drewniana 14x11cm

K Krokiew drewniana 10x14cm

Sd Słup drewniany 14x14cm

Oznaczenia:
wymiary podane w cm przekrój bxh(szer.na wysok.)

Mc Miecz drewniany 10x12cmD - DACH

- dachówka ceramiczna
- łaty
- membrama paropszepuszczalna
- konstrukcja więźby dachowej

A

A - ISTNIEJĄCA POSADZKA PARTERU 

 ( projektowana wykładzina winylowa o wzorze paneli )

- wykładzina winylowa o wzorze paneli
- wylewka samopoziomująca ( po zdemontowaniu istniejącej wierzchniej warstwy posadzki)
- posadzka betonowa
- 2x folia budowlana
- płyty styropianowe min EPS 100 10cm
- 2 x papa na lepiku ( izolacja przeciwwodna)
- chudy beton 10cm
- ubity piasek 10cm
- grunt naturalny
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Pd Podwalina drewniana 14x14cm

nowo projektowane schody 
żelbetowe obłożone 
wykładziną winylową

B

B - ISTNIEJĄCY STROP NAD PARTEREM

(projektowana wykładzina winylowa o wzorze paneli )

- wykładzina winylowa o wzorze paneli
- wylewka samopoziomująca ( po zdemontowaniu istniejącej wierzchniej warstwy posadzki)
- strop żelbetowy
- tynk cementowo - wapienny gr.2cm

B
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C - ISTNIEJĄCY STROP NAD I PIĘTREM

- wełna mineralna 20cm
- posadzka betonowa
- strop żelbetowy / ceramiczny
- tynk cementowo - wapienny gr.2cm
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A
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istniejącą różnice między 
posadzkami wyrównac poprzez 
zasypanie istneijacego otworu

E

E- PROJEKTOWANA POSADZKA PARTERU 

- wykładzina winylowa o wzorze paneli
- posadzka betonowa
- 2x folia budowlana
- płyty styropianowe min EPS 100 10cm
- 2 x papa na lepiku ( izolacja przeciwwodna)
- chudy beton 10cm
- ubity piasek 10cm
- grunt naturalny

G F

F - ISTNIEJĄCY STROP NAD PARTEREM

(projektowana wykładzina winylowa o wzorze paneli 

oraz wyrównanie posadzki styropianem oraz wylewką betonową)

- wykładzina winylowa o wzorze paneli
- wylewka betonowa zbrojona 6cm
- płyty styropianowe min EPS 100 20cm
- istniejący strop ceramiczny łukowy Kleina
- tynk cementowo - wapienny gr.2cm 

G - PROJEKTOWANY STROP NAD PARTEREM

(projektowana wykładzina winylowa o wzorze paneli 

oraz wyrównanie posadzki styropianem oraz wylewką betonową)

- wykładzina winylowa o wzorze paneli
- wylewka betonowa zbrojona 6cm
- płyty styropianowe min EPS 100 20cm
- projektowany stro gestożebroiwy Teriva I z nadbetonem
- tynk cementowo - wapienny gr.2cm 

H

H - DACH GŁÓWNY
- blachodachówk w kolorze ceglastym
- łaty 4x6cm
- kontrłaty 2,5x5cm
- folia paroprzepuszczalna
- krokiew 8x16cm
- wełna mineralna 20cm
- folia paroizolacyjna
- płyta gipsowo-kartonowa na stelarzu aluminiowym
 z tynkiem cieńkowarstwowym

pokój nr 2 komunikacjajadalniakotłownia

pralna/suszarnia/
pom porządkowebiuro

poddasze nie użytkowe

pokój dla wychowanków komunikacja I pokój dla wychowanków

poddasze nieużytkowe

Ściana istniejąca do pozostawienia wykonana 
z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cem-wapiennej

Zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego z pustaków 
gazobetonowych - grubość dostosować do istniejącej grubości 
ściany w obębie otworu który podlega zamurowaniu. Łączenie 
starego muru z nowym łączyć zgodnie ze sztuką budowlaną na 
szczępnie lub wkładki metalowe

obiekty do wyburzenia / rozbiórka

docieplenie wełna mineralna 18cm 

Nowy odcienek ściany wykonać z  pustaków z gazobetonu 
gr. 24cm na zaprawie cem- wapiennej.
Łączenie starego muru z nowym łączyć zgodnie ze sztuką 
budowlaną na szczępnie lub wkładki metalowe

Nowy odcienek ściany wykonać w systemie z płyt 
kartonowo-gipsowch na stelarzu aluminiowym z wypełnieniem 
z wełny mineralnej. Grubości ścianek zgodnie z oznaczeniami
jak na rysunku

wenylacja hybrydowa - grawitacyjna

wenylacja mechaniczna (załączanie poprzez 
włącznik światła/wyłączenie czasowe)

w - Ø150

wm- Ø150

OZNACZENIA

KOLOREM NIEBIESKIM NANIESIONO WSZYSTKIE ZMIANY W 
ODNIESIENIU DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO
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Wż Wieniec żelbetowy 25x25cm zbrojenie główne 4 pręty średnicy 12mm , 
strzemiona wykonane z pręta o średnicy 6mm żebrowany rozstaw co 20cm

Tż Tżpień żelbetowy 20x25cm zbrojenie główne 4 pręty średnicy 12mm , 
strzemiona wykonane z pręta o średnicy 6mm żebrowany rozstaw co 20cm

Wż 1 Wieniec żelbetowy 20x25cm zbrojenie główne 4 pręty średnicy 12mm , 
strzemiona wykonane z pręta o średnicy 6mm żebrowany rozstaw co 20cm

Bż

Bż Belka  żelbetowa 25x35cm zbrojenie główne 6 pręty średnicy 14mm (4 dołem), 
strzemiona wykonane z pręta o średnicy 6mm żebrowany rozstaw co 20cm
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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO 
NA BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO 

- WYCHOWAWCZEJ W MIEJSCOWOŚCI MOCHÓW - PROJEKT ZAMIENNY
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Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad,
poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych 
wykonanych na obiekcie. 
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm.
Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii
ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowamie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także
pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cześć konstrukcyjna (konstrukcja -
projekt budowlano-wykonawczy).
9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji  w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z 
uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności  w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek
realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. W RAZIE STWIERDZENIA INNYCH NIŻ ZAŁOŻONYCH
W PROJEKCIE WARUNKÓW MIEJSCOWYCH, NALEŻY KONTAKTOWAĆ
SIĘ Z PROJEKTANTEM !

KG ARCHITEKCI KLAUDIA GOŁĘBIOWSKI
 ul. Bławatków 6, 45-920 Opole

NIP: 991-030-18-03, REGON: 161440211
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