
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. CZĘŚĆ OPISOWA  
 
UWAGA! Zmiany w stosunku do projektu budowlanego – naniesiono kolorem niebieskim! 
 
 
Zmiany ujęte w projekcie budowlanym zamiennym: 
Część biurowa: 
- rezygnacja z klatki schodowej 
- rezygnacja z zagospodarowania poddasza 
- zmiana układu funkcjonalnego w części parterowej 
Część mieszkalna: 
- rezygnacja z 2 pomieszczeń sypialnych (1 piętro) 
- projektuje się dodatkowe WC (1 piętro) 
Zmiana układu i powierzchni stref pożarowych.  
 
 
1.PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 
1.1.Przeznaczenie obiektu budowlanego: BEZ ZMAIAN PROJEKTOWYCH 
 
Obiekty przeznaczone są  obecnie do celów mieszkalnictwa jednorodzinnego. 
W skład obiektów budowlanych wchodzi: 
-  budynek mieszkalny, niepodpiwniczony, dwu kondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, 
- dwa budynki gospodarcze, obydwa niepodpiwniczone.  
Pierwszy z nich (sąsiadujący bezpośrednio z budynkiem mieszkalnym) jest budynkiem jednokondygnacyjnym z 
poddaszem nieużytkowym, natomiast drugi budynek jest budynkiem parterowym. Budynki gospodarcze 
zlokalizowane są w zabudowie zwartej. 
Projekt zakłada przebudowę i zmianę sposobu użytkowania wyżej wymienionych budynków na budynek 
zamieszkania zbiorowego - placówki opiekuńczo – wychowawczej. Projektowany obiekt podzielono funkcjonalnie 
na dwie strefy, strefę mieszkalną oraz strefę biurową.  
Drugi budynek gospodarczy – będzie nadal stanowił funkcję gospodarczą, przeprowadzony zostanie w nim 
gruntowny remont z przebudową otworów okiennych i drzwiowych.  
 
1.2.Program użytkowy obiektu budowlanego: 
 
Projekt obejmuje:  
 
Na parterze budynku w strefie mieszkalnej zaprojektowano:  
- dwa pokoje dla wychowanków jeden z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych ruchowo, drugi pokój 
stanowić będzie salon (miejsce wypoczynku dla wychowanków placówki),  
- łazienka z miską ustępową, umywalką oraz prysznicem dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo,  
- Wc z miską ustępową oraz umywalką, 
- komunikację  z przebudową istniejących schodów oraz połączenie jej z istniejącym gankiem, 
- jadalnię, 
- kuchnię wraz ze zmywalnią, 
- pralnio suszarnię oraz pomieszczenie porządkowe, 
- kotłownia dostępna z zewnątrz, 
- pochylnię dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 
 
Na parterze budynku w strefie biurowej zaprojektowano:  
- Wc  - składające się z dwóch pomieszczeń w jednym miska ustępowa natomiast w drugim umywalka, 
- komunikacja - z budową nowej klatki schodowej, 
- pomieszczenie biurowe, 
- pomieszczenie socjalne. 
 
Na pierwszym piętrze w strefie mieszkalnej zaprojektowano:  



- pięć pokoi dla wychowanków z czego trzy są trzy osobowe, jeden dwuosobowy oraz jeden jednoosobowy, 
- dwie łazienki z czego jedna wyposażona w miskę ustępową, pisuar, umywalkę i prysznic natomiast druga 
wyposażona w miskę ustępową, umywalkę oraz prysznic, 
- pomieszczenie garderoby zewnętrznej, 
- komunikację z przebudowaną klatką schodową, demontażem schodów na strych w zamian montaż schodów 
składanych w istniejącym otworze po zdemontowanych schodach oraz montażem nowych schodów łączących 
budynek wyższy z niższym, 
- taras - istniejący bez zmian powierzchniowych. 
 
Na pierwszym piętrze w strefie biurowej zaprojektowano:  
- dwa pomieszczenia biurowe, 
-  magazynek, 
- komunikację z budową nowych schodów stalowych łączących budynek niższy z wyższym oraz schodów 
żelbetowych łączących parter z pierwszym piętrem. 
 
1.3.Charakterystyczne parametry techniczne 
 
DŁUGOŚĆ 26,47 m 
SZEROKOŚĆ max 10,33 m 
DŁUGOŚĆ GŁÓWNEJ ELEWACJI:  10,33 m 
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 270,00 m2  
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:  372,15 m2 
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA 540,00  m2 
KUBATURA:  1 844,00  m3 
WYSOKOŚĆ DO KALENICY  Max 11,30 m 

 
 
2.ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ ORAZ POWIERZCHNI OBJĘTYCH OPRACOWANIEM 
 

Zestawienie powierzchni użytkowej - Parter 
Nr 

Pomieszczenia 
Nazwa Pomieszczenia Rodzaj posadzki Pow. użytkowa 

1.0 Pokój nr 1 Panele winylowe 18,77m2 
2.0 Pokój nr 2 Panele winylowe 21,83m2 
3.0 Komunikacja Panele winylowe 20,40m2 
4.0 Toaleta + WC Panele winylowe 8,26m2 
5.0  WC Panele winylowe 2,56m2 
6.0 Kuchnia Panele winylowe 10,67m2 
7.0 Zmywalnia Panele winylowe 4,45 m2 
8.0 Jadalnia Panele winylowe 24,44m2 
9.0 Kotłownia  Płytki gresowe 9,60m2 

10.0 Pralnia/Suszarnia/ 
Pom. Porządkowe 

Płytki gresowe 23,15m2 

11.0  Komunikacja Panele winylowe 21,10m2 
12.0 WC Panele winylowe 6,64m2 
13.0 Pom. Socjalne Panele winylowe 12,75m2 
14.0 Biuro Panele winylowe 17,55m2 

 
Suma powierzchni użytkowych  

parteru - budynku opiekuńczo - wychowawczego 
 

 
202,17m² 

 

Budynek Gospodarczy powierzchnia użytkowa 
15.0 Pom. Gospodarcze Płytki ceramiczne 17,82 m2 

 
 



Zestawienie powierzchni użytkowej - Piętra 
Nr 

Pomieszczenia 
Nazwa Pomieszczenia Rodzaj posadzki Pow. użytkowa 

2.1 Pokój dla 
wychowanków 

Panele winylowe 20,84m2 

2.2 Pokój dla 
wychowanków 

Panele winylowe 19,11m2 

2.3 Komunikacja I Panele winylowe 28,48m2 
2.4 Toaleta + WC Panele winylowe 8,26m2 
2.5  Toaleta + WC Panele winylowe 6,07m2 
2.6 Garderoba  Panele winylowe 5,57m2 
2.7 Pokój dla 

wychowanków 
Panele winylowe 20,84m2 

2.8 Pokój dla 
wychowanków 

Panele winylowe pow. posadzki 17,86m2 

pow. użytkowa 12,77m2 

2.9 Pokój dla 
wychowanków 

Panele winylowe pow. posadzki 9,0m2 

pow. użytkowa 4,17m2 

2.10 Komunikacja II Panele winylowe 11,38m2 
2.11  Magazynek Panele winylowe pow. posadzki 8,69m2 

pow. użytkowa 3,86m2 
2.12 Biuro Panele winylowe pow. posadzki 14,78m2 

pow. użytkowa 10,25m2 
2.13 Biuro Panele winylowe pow. posadzki 22,88m2 

pow. użytkowa 18,38m2 
Suma powierzchni użytkowych  

piętra- budynku opiekuńczo - wychowawczego 
 

 
169,98m² 

 
2.14 Taras Płytki gresowe 7,90m2 

 
3.FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSÓB JEGO 
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY 
 
3.1.Forma architektoniczna i funkcja obiektu 
 
Przedmiotowe opracowanie dotyczy przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na 
budynek zamieszkania zbiorowego - placówki opiekuńczo – wychowawczej z częścią biurową. Przedmiotowa 
inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Mochów w gminie Głogówek. 
 
Zakres inwestycji obejmuje: 
 
Parter budynku: 
- Pomieszczenie nr 1.0 - pokój nr 1. 
 - w pomieszczeniu przewiduję się wymianę instalacji elektrycznej oraz centralnego ogrzewania a co za            
                tym idzie prac z nimi towarzyszące, 
 - pomalowanie istniejących ścian i sufitu farbami akrylowymi (dobór koloru ustalić z     
                 inwestorem), 
 - wykonanie nowego odcinka ściany oddzielającego pomieszczenie 1.0 od 2.0 z bloczków  
   gazobetonowych wraz z ich obustronnym otynkowaniem oraz pomalowaniem farbami akrylowymi, 
 -  wymianę istniejących drzwi na nowe kompletne (klamki , wkładki , uszczelki ,itp.) drewniane z futryną   
                 drewnianą (dobór koloru ustalić z inwestorem), 
 - wykonanie przewodu wentylacyjnego stalowego z wyprowadzeniem ponad dach z nasadą hybrydową  
   o przekroju wewnętrznym średnicy 160mm w części ogrzewanej, w części nie ogrzewanej oraz ponad  
   połacią dachową przewód wentylacyjny musi być wykonano jako dwupłaszczowy z wypełnieniem   
                wewnętrznym,  
 - wykonanie posadzki z paneli winylowych o grubość 2-3 mm. 
  
- Pomieszczenie nr 2.0 - pokój nr 2. 



 - w pomieszczeniu przewiduję się wymianę instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania a co za tym 
   idzie prace z nimi towarzyszące, 
 - pomalowanie istniejących ścian i sufitu farbami akrylowymi (dobór koloru ustalić z     
                 inwestorem), 
 - wykonanie przewodu wentylacyjnego stalowego z wyprowadzeniem ponad dach z nasadą hybrydową  
   o przekroju wewnętrznym średnicy 160mm w części ogrzewanej, w części nie ogrzewanej oraz ponad  
   połacią dachową przewód wentylacyjny musi być wykonano jako dwupłaszczowy z wypełnieniem   
                wewnętrznym,  
 - wykonanie nowego odcinka ściany oddzielającego pomieszczenie 1.0 od 2.0 z bloczków  
   gazobetonowych wraz z ich obustronnym otynkowaniem oraz pomalowaniem farbami akrylowymi, 
 -  wymianę istniejących drzwi na nowe kompletne (klamki , wkładki , uszczelki ,itp.) drewniane z futryną   
                 drewnianą (dobór koloru ustalić z inwestorem), 
 - wykonanie posadzki z paneli winylowych o grubość 2-3 mm. 
 
- Pomieszczenie nr 3.0 - komunikacja 
 - w pomieszczeniu przewiduję się wymianę instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania a co za tym 
   idzie prace z nimi towarzyszące, 
 - pomalowanie istniejących ścian i sufitu farbami ceramicznymi (dobór koloru ustalić z     
                 inwestorem), 
 - demontaż istniejących schodów drewnianych oraz wykonanie nowych żelbetowych obłożonych    
   wykładziną winylową wzorem przypominającą płytki ceramiczne, oraz zamontowanie nowych  
   balustrad, 
   Balustrada h= 110 cm, wypełnienie pełne, zabezpieczenie przed wypadnięciem dzieci 
 - demontaż odcinka istniejącego stropu w celu wykonania nowych schodów żelbetowych, 
 - wykonanie wyburzenia części ściany łączącej ganek z korytarzem wraz z montażem nadproża, 
 - wymianę istniejących drzwi na nowe (drzwi główne wejściowe) kompletne (klamki, wkładki,  
                  uszczelki, itp.) metalowe pasywne  z futryną metalową (dobór koloru ustalić z inwestorem), 
 - wykonanie nowego otworu drzwiowego poprzez rozbiórkę odcinka istniejącej ściany , montaż  
                nadproża, montaż nowych drzwi kompletnych (klamki, wkładki, uszczelki, itp.) metalowych pasywnych   
                z futryną metalową (dobór koloru ustalić z inwestorem), 
 - nad wejściem głównym zamontować kurtynę powietrzną o mocy 3,0/6,0 kW - 230W, 
 - w ścianie wykonać otwór celem montażu hydrantu, 
 - wykonanie posadzki z paneli winylowych o grubość 2-3 mm. 
 
- Pomieszczenie nr 4.0 - toaleta + WC - z dostosowaniem dla osoby niepełnosprawnej ruchowo 
 - w pomieszczeniu przewiduję się wymianę instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz   
                przebudowę instalacji wodnej i kanalizacyjnej a co za tym idzie prace z nimi towarzyszące, 
 - demontaż odcinka ściany oraz wymurowanie nowego odcinka ściany z bloczków gazobetonowych 
    wraz z montażem nadproża, 
 - wykonanie przewodu wentylacyjnego stalowego z wyprowadzeniem ponad dach z nasadą hybrydową  
   o przekroju wewnętrznym średnicy 160mm w części ogrzewanej, w części nie ogrzewanej oraz ponad  
   połacią dachową przewód wentylacyjny musi być wykonano jako dwupłaszczowy z wypełnieniem   
                wewnętrznym,  
 - obłożenie ścian do wysokości 2,2m płytkami ceramicznymi,  
 - montaż miski ustępowej kompaktowej dla osoby niepełnosprawnej ruchowo wraz z pochwytami, 
 - montaż umywalki z dostosowaniem dla osoby niepełnosprawnej ruchowo wraz z pochwytami, 
 - montaż prysznica z przystosowaniem dla osoby niepełnosprawnej ruchowo wraz z pochwytami, 
 - pomalowanie ścian powyżej płytek ceramicznych i sufitu farbami akrylowymi "silikonowymi" (dobór   
                 koloru ustalić z inwestorem), 
 -  wymianę istniejących drzwi na nowe kompletne (klamki , wkładki , uszczelki ,itp.) drewniane z futryną   
                 drewnianą wraz z otworami wentylacyjnymi (dobór koloru ustalić z inwestorem), 
 - wykonanie posadzki z paneli winylowych o grubość 2-3 mm. 
 
- Pomieszczenie nr 5.0 - WC 
 - pomieszczenie wydzielić z istniejącej komunikacji za pomocą ścianki wykonanej z płyt gipsowo- 
    kartonowych na stelażu aluminiowym wraz z wygłuszeniem z wełny mineralnej, 
 - w pomieszczeniu przewiduję się wykonanie instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej a co za tym   



                idzie prace z nimi towarzyszące, 
 - wykonanie przewodu wentylacyjnego stalowego z wyprowadzeniem ponad dach z nasadą hybrydową  
   o przekroju wewnętrznym średnicy 160mm w części ogrzewanej, w części nie ogrzewanej oraz ponad  
   połacią dachową przewód wentylacyjny musi być wykonano jako dwupłaszczowy z wypełnieniem   
                wewnętrznym,  
 - obłożenie ścian do wysokości 2,2m płytkami ceramicznymi, 

- pomalowanie ścian powyżej płytek ceramicznych i sufitu farbami przeznaczonymi do pomieszczń 
mokrych (dobór  koloru ustalić z inwestorem), 

 - wykonać otwór drzwiowy oraz zamontować nowe drzwi łazienkowe kompletne (klamki , wkładki ,  
                 uszczelki ,itp.) drewniane z futryną drewnianą wraz z otworami wentylacyjnymi (dobór koloru ustalić  
                 z inwestorem), 
 - montaż miski ustępowej kompaktowej kompletnej, 
   - montaż umywalki kompletnej 50cm szerokości z typową szafką pod umywalkową, 
 - wykonanie posadzki z paneli winylowych o grubość 2-3 mm. 
- Pomieszczenie nr 6.0 - Kuchnia 
 - pomieszczenie wydzielić z istniejących dwóch pomieszczeń poprzez demontaż istniejącej ścianki 
   działowej wykonanej z cegły ceramicznej, a następnie wykonać ścianki z płyt gipsowo - kartonowych  
                 na stelażu aluminiowym wraz z wygłuszeniem z wełny mineralnej, 
 - w pomieszczeniu przewiduję się wymianę instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz   
                przebudowę instalacji wodnej i kanalizacyjnej a co za tym idzie prace z nimi towarzyszące, 
 - wykonanie przewodu wentylacyjnego stalowego z wyprowadzeniem ponad dach z nasadą hybrydową  
   o przekroju wewnętrznym średnicy 160mm w części ogrzewanej, w części nie ogrzewanej oraz ponad  
   połacią dachową przewód wentylacyjny musi być wykonano jako dwupłaszczowy z wypełnieniem   
                wewnętrznym,  
 - obłożenie ścian do wysokości 2,2m płytkami ceramicznymi, 
 - ściany powyżej płytek ceramicznych oraz sufit obłożyć gładzią gipsową dwukrotnie oraz pomalować 
   farbami ceramicznymi (dobór koloru ustalić z inwestorem), 
 - wykonać otwór drzwiowy oraz zamontować nowe drzwi kompletne (klamki , wkładki , uszczelki ,itp.)  
                 drewniane z futryną drewnianą wraz z otworami wentylacyjnymi (dobór koloru ustalić z inwestorem), 
 - wykonać otwór na szafę przelotową, 
 - wykonanie posadzki z paneli winylowych o grubość 2-3 mm. 
 
- Pomieszczenie nr 7.0 - Zmywalnia 
 - pomieszczenie wydzielić z istniejących dwóch pomieszczeń poprzez demontaż istniejącej ścianki 
   działowej wykonanej z cegły ceramicznej, a następnie wykonać ścianki z płyt gipsowo - kartonowych  
                 na stelażu aluminiowym wraz z wygłuszeniem z wełny mineralnej, 
 - w pomieszczeniu przewiduję się wymianę instalacji elektrycznej oraz  przebudowę instalacji wodnej  
   i  kanalizacyjnej a co za tym idzie prace z nimi towarzyszące, 
 - wykonanie przewodu wentylacyjnego stalowego z wyprowadzeniem ponad dach z nasadą hybrydową  
   o przekroju wewnętrznym średnicy 160mm w części ogrzewanej, w części nie ogrzewanej oraz ponad  
   połacią dachową przewód wentylacyjny musi być wykonano jako dwupłaszczowy z wypełnieniem   
                wewnętrznym,  
 - obłożenie ścian do wysokości 2,2m płytkami ceramicznymi, 
 - ściany powyżej płytek ceramicznych oraz sufit obłożyć gładzią gipsową dwukrotnie oraz pomalować 
   farbami przeznaczonymi do pomieszczeń mokrych (dobór koloru ustalić z inwestorem), 
 - wykonać otwór drzwiowy oraz zamontować nowe drzwi kompletne (klamki , wkładki , uszczelki ,itp.)  
                 drewniane z futryną drewnianą wraz z otworami wentylacyjnymi (dobór koloru ustalić z inwestorem), 
 - wykonać otwór na okno przelotowe, 

- wykonanie posadzki z paneli winylowych o grubość 2-3 mm. 
 

- Pomieszczenie nr 8.0 - Jadalnia 
 - w pomieszczeniu przewiduję się wymianę instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania a co za tym 
   idzie prace z nimi towarzyszące, 
 - pomalowanie istniejących ścian i sufitu farbami ceramicznymi (dobór koloru ustalić z inwestorem), 
 - wykorzystanie w pomieszczeniu istniejącego przewodu wentylacyjnego, zamontowanie nowej kratki 
    oraz sprawdzenie drożności przewodu (w przypadku niedrożności należy przewód oczyścić i   
                 doprowadzić do stanu użytkowania), 



 - wykonanie zamurowania istniejącego otworu drzwiowego wraz z demontażem istniejących drzwi,
    zamurowanie otworu wykonać z pustaków gazobetonowych wraz z ich obustronnym otynkowaniem   
                 oraz pomalowaniem farbami akrylowymi, 
 - wykonanie nowego otworu drzwiowego poprzez rozbiórkę odcinka istniejącej ściany , montaż  
                nadproża, montaż nowych drzwi kompletnych (klamki, wkładki, uszczelki, itp.) drewnianych    
                z futryną drewnianą (dobór koloru ustalić z inwestorem), 
 - demontaż istniejącego kominka w pomieszczeniu, 
 - wykonanie posadzki z paneli winylowych o grubość 2-3 mm. 
 
- Pomieszczenie nr 9.0 - Kotłownia 
 - pomieszczenie wydzielić z istniejącego pomieszczenia poprzez wymurowanie nowej ściany z pustaków  
                 gazobetonowych na nowym fundamencie wraz z jej obustronnym otynkowaniem oraz  z  
    pomalowaniem farbami akrylowymi  (dobór koloru ustalić z inwestorem), 
 - w pomieszczeniu przewiduję się wymianę instalacji elektrycznej oraz  przebudowę instalacji wodnej  
   i  kanalizacyjnej a co za tym idzie prace z nimi towarzyszące, 
 - w pomieszczeniu przewidziano wymianę kotła na nowy z nowym fundamentem, nowy kocioł podłączyć 
   do istniejącego przewodu dymowego (w przypadku niedrożności należy przewód oczyścić i   
                 doprowadzić do stanu użytkowania, nie jest wykluczone iż zajdzie konieczność wykonanie nowego  
    komina systemowego dymowego wraz z wentylacją), 
  - wykorzystanie w pomieszczeniu istniejącego przewodu wentylacyjnego, zamontowanie nowej kratki 
    oraz sprawdzenie drożności przewodu (w przypadku niedrożności należy przewód oczyścić i   
                 doprowadzić do stanu użytkowania), 
 - na odcinku 7m istniejącej ściany nośnej wykonać iniekcję chemiczną, zbić istniejący tynk w miejscu w  
   którym odpada i wykonać nowy tynk cementowo - wapienny, 
 - pomalowanie istniejących ścian i sufitu farbami akrylowymi (dobór koloru ustalić z     
                 inwestorem), 
 - wykonanie nowego otworu drzwiowego poprzez rozbiórkę odcinka istniejącej ściany , montaż  
                nadproża, montaż nowych drzwi kompletnych (klamki, wkładki, uszczelki, itp.) metalowych EI 30   
                z futryną metalową (dobór koloru ustalić z inwestorem), 
 - demontaż istniejącego okna oraz zamurowanie powstałego otworu pustakami z gazobetonu wraz z ich 
    otynkowaniem obustronnie oraz pomalowanie z jednej strony farbami akrylowymi "lateksowymi"  
   (dobór koloru ustalić z inwestorem), 
  - istniejącą różnice między posadzkami wyrównać poprzez zasypanie istniejącego otworu wraz z  
    wykonaniem nowych warstw posadzki oraz na powstałej posadzce wykonać licowanie płytkami  
    gresowymi 
 
- Pomieszczenie nr 10.0 - Pralnio/ suszarnia / pom. porządkowe 
 - pomieszczenie wydzielić z istniejącego pomieszczenia poprzez wymurowanie nowej ściany z pustaków  
                 gazobetonowych na nowym fundamencie wraz z jej obustronnym otynkowaniem oraz  z  
    pomalowaniem farbami akrylowymi (dobór koloru ustalić z inwestorem), 
 - w pomieszczeniu przewiduję się wymianę instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz     
                 przebudowę instalacji wodnej i kanalizacyjnej a co za tym idzie prace z nimi towarzyszące, 
 - wykonanie przewodu wentylacyjnego stalowego z wyprowadzeniem ponad dach z nasadą hybrydową  
   o przekroju wewnętrznym średnicy 160mm w części ogrzewanej, w części nie ogrzewanej oraz ponad  
   połacią dachową przewód wentylacyjny musi być wykonano jako dwupłaszczowy z wypełnieniem   
                wewnętrznym,  
 - na odcinku 7,5m istniejącej ściany nośnej wykonać iniekcję chemiczną, zbić istniejący tynk w miejscu w  
   którym odpada i wykonać nowy tynk cementowo - wapienny, 
 - pomalowanie istniejących ścian i sufitu farbami akrylowymi "lateksowymi" (dobór koloru ustalić z     
                 inwestorem), 
 - wykonanie zamurowania istniejącego otworu okiennego wraz z demontażem istniejącego okna,     
    zamurowanie otworu wykonać z pustaków gazobetonowych wraz z jego obustronnym otynkowaniem   
                 oraz pomalowaniem z jednej strony farbami akrylowymi, 
 - wykonanie nowego otworu drzwiowego poprzez rozbiórkę odcinka istniejącej ściany i demontaż   
                istniejących drzwi , montaż nadproża, montaż nowych drzwi kompletnych (klamki, wkładki, uszczelki,         
                itp.) metalowych pasywnych z futryna metalową (dobór koloru ustalić z inwestorem), 
 - wykonanie poszerzenia istniejącego otworu drzwiowego poprzez rozbiórkę odcinka istniejącej ściany  



   montaż nadproża, montaż nowych drzwi kompletnych (klamki, wkładki, uszczelki, itp.) drewnianych    
                z futryną drewnianą (dobór koloru ustalić z inwestorem), 
 - wykonanie nowych schodów stalowych,  
 - istniejącą różnice między posadzkami wyrównać poprzez zasypanie istniejącego otworu wraz z  
    wykonaniem nowych warstw posadzki oraz na powstałej posadzce wykonać licowanie płytkami  
    gresowymi. 
 
- Pomieszczenie nr 11.0 - komunikacja 
 - pomieszczenie wydzielić z istniejącego pomieszczenia poprzez wymurowanie nowej ściany z pustaków  
                 gazobetonowych na nowym fundamencie wraz z jej obustronnym otynkowaniem oraz  z  
    pomalowaniem farbami ceramicznymi (dobór koloru ustalić z inwestorem), 
 - w pomieszczeniu przewiduję się wymianę instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania a co za tym  
                 idzie prace z nimi towarzyszące, 
 - na odcinku 7,0m istniejącej ściany nośnej wykonać iniekcję chemiczną, zbić istniejący tynk w miejscu w  
   którym odpada i wykonać nowy tynk cementowo - wapienny, 
 - pomalowanie istniejących ścian i sufitu farbami akrylowymi "lateksowymi" (dobór koloru ustalić z     
                 inwestorem), 
 - wykonanie zamurowania istniejącego otworu drzwiowego wraz z demontażem istniejących drzwi,
    zamurowanie otworu wykonać z pustaków gazobetonowych na nowym fundamencie  wraz  z   
    obustronnym otynkowaniem powstałej ściany oraz pomalowaniem z jednej strony farbami akrylowymi, 
 - wykonanie nowego otworu drzwiowego poprzez montaż nadproża oraz montaż nowych drzwi  
   kompletnych (klamki, wkładki, uszczelki,itp.) metalowych pasywnych z futryna metalową (dobór koloru  
   ustalić z inwestorem), 
 - pomalowanie istniejących ścian i sufitu farbami akrylowymi "lateksowymi" (dobór koloru ustalić z     
                 inwestorem), 
 - wykonanie nowych schodów żelbetowych co wiąże się z demontażem istniejącego stropu łukowego 
    Kleina wspartego na belkach stalowych, obłożonych wykładziną winylową wzorem przypominającą  
    płytki ceramiczne powstałych żelbetowych stopni oraz zamontowanie nowych balustrad, 
 - wykonanie posadzki z paneli winylowych o grubość 2-3 mm. 
 
- Pomieszczenie nr 12.0 - WC 
 - pomieszczenie wydzielić z istniejącej komunikacji za pomocą ścianki wykonanej z płyt gipsowo- 
    kartonowych na stelażu aluminiowym wraz z wygłuszeniem z wełny mineralnej, 
 - w pomieszczeniu przewiduję się wykonanie instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz   
   wodnej i kanalizacyjnej a co za tym idzie prace z nimi towarzyszące, 
 - wykonanie przewodu wentylacyjnego stalowego z wyprowadzeniem ponad dach z nasadą hybrydową  
   o przekroju wewnętrznym średnicy 160mm w części ogrzewanej, w części nie ogrzewanej oraz ponad  
   połacią dachową przewód wentylacyjny musi być wykonano jako dwupłaszczowy z wypełnieniem   
                wewnętrznym,  
 - na odcinku 6,0m istniejącej ściany nośnej wykonać iniekcję chemiczną, zbić istniejący tynk w miejscu w  
   którym odpada i wykonać nowy tynk cementowo - wapienny, 
 - wykonanie zamurowania istniejącego otworu okiennego wraz z demontażem istniejącego okna,     
    zamurowanie otworu wykonać z pustaków gazobetonowych wraz z jego obustronnym otynkowaniem, 
 - obłożenie ścian do wysokości 2,2m płytkami ceramicznymi, 
 - pomalowanie ścian powyżej płytek ceramicznych i sufitu farbami do pomieszczeń mokrych (dobór   
                 koloru ustalić z inwestorem), 
 - wykonać otwóry drzwiowy oraz zamontować nowe drzwi łazienkowe kompletne (klamki , wkładki ,  
                 uszczelki ,itp.) drewniane z futryną drewnianą wraz z otworami wentylacyjnymi (dobór koloru ustalić  
                 z inwestorem), 
 - montaż miski ustępowej kompaktowej kompletnej, 
   - montaż umywalki kompletnej 50cm szerokości z typową szafką pod umywalkową, 
 - wykonanie posadzki z paneli winylowych o grubość 2-3 mm. 
 
- Pomieszczenie nr 13.0 - pom. socjalne 
 - w pomieszczeniu przewiduję się wykonanie instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz   
   wodnej i kanalizacyjnej a co za tym idzie prace z nimi towarzyszące, 
 - wykonanie przewodu wentylacyjnego stalowego z wyprowadzeniem ponad dach z nasadą hybrydową  



   o przekroju wewnętrznym średnicy 160mm w części ogrzewanej, w części nie ogrzewanej oraz ponad  
   połacią dachową przewód wentylacyjny musi być wykonano jako dwupłaszczowy z wypełnieniem   
                wewnętrznym,  
 - wykonanie zamurowania istniejącego otworu drzwiowego wraz z demontażem istniejących drzwi,
    zamurowanie otworu wykonać z pustaków gazobetonowych wraz z ich obustronnym otynkowaniem   
                 oraz pomalowaniem farbami akrylowymi, 
 - na odcinku 11,0m istniejącej ściany nośnej wykonać iniekcję chemiczną, zbić istniejący tynk w miejscu 
   w którym odpada i wykonać nowy tynk cementowo - wapienny, 
 - wykonanie nowego otworu drzwiowego poprzez rozbiórkę odcinka istniejącej ściany , montaż  
                nadproża, montaż nowych drzwi kompletnych (klamki, wkładki, uszczelki, itp.) drewnianych    
                z futryną drewnianą (dobór koloru ustalić z inwestorem), 
 - wykonanie nowego odcinka ściany oddzielającego pomieszczenie 13.0 od 14.0 z płyt gipsowo- 
    kartonowych na stelażu aluminiowym wraz z wygłuszeniem z wełny mineralnej oraz obłożeniem  
   dwukrotnym gładzią gipsową i dwukrotnym pomalowaniem farbami akrylowymi  

  (dobór    koloru ustalić z inwestorem), 
 - wykonanie nad pomieszczeniem nowego stropu gęstożebrowego, 
 - wykonanie w całym pomieszczeniu nowych tynków cementowo wapiennych na ścianach oraz suficie, 
 - pomalowanie całego pomieszczenia ścian i sufitu farbami akrylowymi "lateksowymi" (dobór koloru 
    ustalić z inwestorem), 
 - wykonanie posadzki z paneli winylowych o grubość 2-3 mm 
. 
- Pomieszczenie nr 14.0 - biuro 
 - w pomieszczeniu przewiduję się wykonanie instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania a co za tym 
   idzie prace z nimi towarzyszące, 
 - wykonanie przewodu wentylacyjnego stalowego z wyprowadzeniem ponad dach z nasadą hybrydową  
   o przekroju wewnętrznym średnicy 160mm w części ogrzewanej, w części nie ogrzewanej oraz ponad  
   połacią dachową przewód wentylacyjny musi być wykonano jako dwupłaszczowy z wypełnieniem   
                wewnętrznym,  
 - wykonanie zamurowania istniejącego otworu drzwiowego wraz z demontażem istniejących drzwi,
    zamurowanie otworu wykonać z pustaków gazobetonowych na nowym fundamencie  wraz  z   
    obustronnym otynkowaniem powstałej ściany oraz pomalowaniem z jednej strony farbami akrylowymi, 
 - wykonanie nowego otworu okiennego poprzez montaż nadproża oraz montaż nowego okna   
   kompletnego (klamki, parapety, uszczelki ,itp.) z PCV w kolorze białym  (dobór koloru ustalić z  
   inwestorem), 
 - na odcinku 10,0m istniejącej ściany nośnej wykonać iniekcję chemiczną, zbić istniejący tynk w miejscu 
   w którym odpada i wykonać nowy tynk cementowo - wapienny, 
 - wykonanie nowego otworu drzwiowego poprzez rozbiórkę odcinka istniejącej ściany , montaż  
                nadproża, montaż nowych drzwi kompletnych (klamki, wkładki, uszczelki, itp.) drewnianych    
                z futryną drewnianą (dobór koloru ustalić z inwestorem), 
 - wykonanie nowego odcinka ściany oddzielającego pomieszczenie 13.0 od 14.0 z płyt gipsowo- 
    kartonowych na stelażu aluminiowym wraz z wygłuszeniem z wełny mineralnej oraz obłożeniem  
   dwukrotnym gładzią gipsową i dwukrotnym pomalowaniem farbami akrylowymi  

  (dobór    koloru ustalić z inwestorem), 
 - wykonanie nad pomieszczeniem nowego stropu gęstożebrowego, 
 - wykonanie w całym pomieszczeniu nowych tynków cementowo wapiennych na ścianach oraz suficie, 
 - pomalowanie całego pomieszczenia ścian i sufitu farbami akrylowymi "lateksowymi" (dobór koloru 
    ustalić z inwestorem), 
 - wykonanie posadzki z paneli winylowych o grubość 2-3 mm. 
 
- Pomieszczenie nr 15.0 – pomieszczenie porządkowe 
 - pomieszczenie wydzielić z istniejącego pomieszczenia poprzez wymurowanie nowej ściany z pustaków  
                 gazobetonowych na nowym fundamencie wraz z jej obustronnym otynkowaniem oraz  z  
    pomalowaniem farbami ceramicznymi (dobór koloru ustalić z inwestorem), 
 - w pomieszczeniu przewiduję się wymianę instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania a co za tym  
                 idzie prace z nimi towarzyszące, 
 - na odcinku 7,0m istniejącej ściany nośnej wykonać iniekcję chemiczną, zbić istniejący tynk w miejscu w  
   którym odpada i wykonać nowy tynk cementowo - wapienny, 



 - wykończenie ścian płytkami ceramicznymi do wysokości 2,2m (dobór koloru ustalić z     
                 inwestorem), 
 - wykonanie nowego otworu drzwiowego poprzez montaż nadproża oraz montaż nowych drzwi  
   kompletnych (otwór wentylacyjny, klamki, wkładki, uszczelki, itp.)  
 - pomalowanie istniejących ścian i sufitu farbami akrylowymi "lateksowymi" (dobór koloru ustalić z     
                 inwestorem), 
 - wykonanie nowej instalacji wodno – kanalizacyjnej 
 - montaż zlewu gospodarczego niskiego 

- wykonanie przewodu wentylacyjnego stalowego z wyprowadzeniem ponad dach z nasadą hybrydową  
   o przekroju wewnętrznym średnicy 160mm w części ogrzewanej, w części nie ogrzewanej oraz ponad  
   połacią dachową przewód wentylacyjny musi być wykonano jako dwupłaszczowy z wypełnieniem   
                wewnętrznym,  
 - wykonanie posadzki z paneli winylowych o grubość 2-3 mm. 
 
- Pomieszczenie nr 16.0 - biuro 
 - w pomieszczeniu przewiduję się wykonanie instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania a co za tym 
   idzie prace z nimi towarzyszące, 
 - wykonanie przewodu wentylacyjnego stalowego z wyprowadzeniem ponad dach z nasadą hybrydową  
   o przekroju wewnętrznym średnicy 160mm w części ogrzewanej, w części nie ogrzewanej oraz ponad  
   połacią dachową przewód wentylacyjny musi być wykonano jako dwupłaszczowy z wypełnieniem   
                wewnętrznym,  
 - wykonanie zamurowania istniejącego otworu drzwiowego wraz z demontażem istniejących drzwi,
    zamurowanie otworu wykonać z pustaków gazobetonowych na nowym fundamencie  wraz  z   
    obustronnym otynkowaniem powstałej ściany oraz pomalowaniem z jednej strony farbami akrylowymi, 
 - wykonanie nowego otworu okiennego poprzez montaż nadproża oraz montaż nowego okna   
   kompletnego (klamki, parapety, uszczelki ,itp.) z PCV w kolorze białym  (dobór koloru ustalić z  
   inwestorem), 
 - na odcinku 10,0m istniejącej ściany nośnej wykonać iniekcję chemiczną, zbić istniejący tynk w miejscu 
   w którym odpada i wykonać nowy tynk cementowo - wapienny, 
 - wykonanie nowego otworu drzwiowego poprzez rozbiórkę odcinka istniejącej ściany , montaż  
                nadproża, montaż nowych drzwi kompletnych (klamki, wkładki, uszczelki, itp.) drewnianych    
                z futryną drewnianą (dobór koloru ustalić z inwestorem), 
 - wykonanie nowego odcinka ściany oddzielającego pomieszczenie 11.0 od 16.0 z płyt gipsowo- 
    kartonowych na stelażu aluminiowym wraz z wygłuszeniem z wełny mineralnej oraz obłożeniem  
   dwukrotnym gładzią gipsową i dwukrotnym pomalowaniem farbami akrylowymi  

  (dobór    koloru ustalić z inwestorem), 
 - wykonanie nad pomieszczeniem nowego stropu gęstożebrowego, 
 - wykonanie w całym pomieszczeniu nowych tynków cementowo wapiennych na ścianach oraz suficie, 
 - pomalowanie całego pomieszczenia ścian i sufitu farbami akrylowymi "lateksowymi" (dobór koloru 
    ustalić z inwestorem), 
 - wykonanie posadzki z paneli winylowych o grubość 2-3 mm. 
 
- Pomieszczenie nr 17.0 - wiatrołap 
 - w pomieszczeniu przewiduję się wykonanie instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania a co za tym  
                 idzie prace z nimi towarzyszące, 
 - na odcinku 7,0m istniejącej ściany nośnej wykonać iniekcję chemiczną, zbić istniejący tynk w miejscu w  
   którym odpada i wykonać nowy tynk cementowo - wapienny, 
 - pomalowanie wszystkich ścian i sufitu farbami akrylowymi "lateksowymi" (dobór koloru ustalić z     
                 inwestorem), 
 - wykonanie nowego otworu drzwiowego poprzez montaż nadproża oraz montaż nowych drzwi  
   kompletnych (klamki, wkładki, uszczelki,itp.) przeszklonych z futryna aluminiową (dobór koloru  
   ustalić z inwestorem), 
 - pomalowanie istniejących ścian i sufitu farbami akrylowymi "lateksowymi" (dobór koloru ustalić z     
                 inwestorem), 
 - wykonanie posadzki z paneli winylowych o grubość 2-3 mm. 
 
 



- Pomieszczenie nr 18.0 - pom. gospodarcze  
 - wykonanie zamurowania istniejącego otworu drzwiowego wraz z demontażem istniejących drzwi,
    zamurowanie otworu wykonać z pustaków gazobetonowych na nowym fundamencie  wraz  z   
    obustronnym otynkowaniem powstałej ściany oraz pomalowaniem z jednej strony farbami akrylowymi, 
 - wykonanie nowego otworu okiennego poprzez montaż nadproża oraz montaż nowego okna   
   kompletnego (klamki, parapety, uszczelki ,itp.) z PCV w kolorze białym  (dobór koloru ustalić z  
   inwestorem), 
 - wykonanie nowego otworu drzwiowego poprzez rozbiórkę odcinka istniejącej ściany , montaż  
                nadproża, montaż nowych drzwi kompletnych (klamki, wkładki, uszczelki, itp.) metalowych   
                z futryną metalową (dobór koloru ustalić z inwestorem), 
 - na odcinku 15,0m istniejącej ściany nośnej wykonać iniekcję chemiczną, zbić istniejący tynk w miejscu 
   w którym odpada i wykonać nowy tynk cementowo - wapienny, 
 - wykonanie nad pomieszczeniem nowego stropodachu o konstrukcji drewnianej z nowym poszyciem z  
   blachy trapezowej, 
 - wykonanie w całym pomieszczeniu nowych tynków cementowo wapiennych na ścianach oraz suficie, 
 - pomalowanie całego pomieszczenia ścian i sufitu farbami lateksowymi   

  (dobór koloru     ustalić z inwestorem), 
 - wykonanie posadzki z płytek ceramicznych wraz  z nową posadzką. 
 
 
Piętro budynku: 
 
- Pomieszczenie nr 2.1 - pokój dla wychowanków 
 - w pomieszczeniu przewiduję się wymianę instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania a co za tym 
   idzie prace z nimi towarzyszące, 
 - pomalowanie istniejących ścian i sufitu farbami akrylowymi (dobór koloru ustalić z     
                 inwestorem), 
 - wykonanie przewodu wentylacyjnego stalowego z wyprowadzeniem ponad dach z nasadą hybrydową  
   o przekroju wewnętrznym średnicy 160mm w części ogrzewanej, w części nie ogrzewanej oraz ponad  
   połacią dachową przewód wentylacyjny musi być wykonano jako dwupłaszczowy z wypełnieniem   
                wewnętrznym,  
 - wykonanie zamurowania istniejącego otworu drzwiowego wraz z demontażem istniejących drzwi,
    zamurowanie otworu wykonać z pustaków gazobetonowych wraz z ich obustronnym otynkowaniem   
                 oraz pomalowaniem farbami akrylowymi, 
 - wykonanie nowego otworu drzwiowego poprzez rozbiórkę odcinka istniejącej ściany , montaż  
                nadproża, montaż nowych drzwi kompletnych (klamki, wkładki, uszczelki, itp.) drewnianych    
                z futryną drewnianą (dobór koloru ustalić z inwestorem), 
 - wykonanie posadzki z paneli winylowych o grubość 2-3 mm. 
 
- Pomieszczenie nr 2.2 - pokój dla wychowanków 
 - w pomieszczeniu przewiduję się wymianę instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania a co za tym 
   idzie prace z nimi towarzyszące, 
 - pomalowanie istniejących ścian i sufitu farbami akrylowymi (dobór koloru ustalić z     
                 inwestorem), 
 - wykonanie przewodu wentylacyjnego stalowego z wyprowadzeniem ponad dach z nasadą hybrydową  
   o przekroju wewnętrznym średnicy 160mm w części ogrzewanej, w części nie ogrzewanej oraz ponad  
   połacią dachową przewód wentylacyjny musi być wykonano jako dwupłaszczowy z wypełnieniem   
                wewnętrznym,  
 -  wymianę istniejących drzwi na nowe kompletne (klamki , wkładki , uszczelki ,itp.) drewniane z futryną   
                 drewnianą (dobór koloru ustalić z inwestorem), 
 -  wykonanie posadzki z paneli winylowych o grubość 2-3 mm. 
 
- Pomieszczenie nr 2.3 - komunikacja I 
 - w pomieszczeniu przewiduję się wymianę instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania a co za tym 
   idzie prace z nimi towarzyszące, 
 - pomalowanie istniejących ścian i sufitu farbami ceramicznymi (dobór koloru ustalić z     
                 inwestorem), 



 - demontaż istniejących schodów drewnianych oraz zamontowanie nowych składanych na poddasze   
                 nieużytkowe wraz z zaślepieniem istniejącego otworu który został po zdemontowanych schodach na  
    poddasze nieużytkowe  
 - wykonanie nowego otworu drzwiowego poprzez rozbiórkę odcinka istniejącej ściany oraz demontaż   
                 istniejących drzwi tarasowych, montaż nadproża, zamurowanie odcinka otworu z pustaków  
   gazobetonowych wraz z tynkiem i pomalowaniem, montaż nowych drzwi balkonowych kompletnych 
  (klamki, wkładki, uszczelki, itp.) wykonane z PVC w kolorze białym,   
 - wykonanie nowego otworu między budynkami poprzez rozbiórkę odcinka istniejącej ściany oraz 
    montażem nadproża, 
 - w ścianie wykonać otwór celem montażu hydrantu, 
 - montaż nowych schodów stalowych łączących komunikację I z komunikacją II,  
  (pochwyt – h =110 cm) 
 - zabezpieczenie biegu schodowego za pomocą listew drewnianych o wymiarze 150x30mm na całą  
   wysokość kondygnacji, 
 - wykonanie posadzki z paneli winylowych o grubość 2-3 mm. 
 
- Pomieszczenie nr 2.4 - łazienka dla wychowanków   
 - w pomieszczeniu przewiduję się wymianę instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz   
                przebudowę instalacji wodnej i kanalizacyjnej a co za tym idzie prace z nimi towarzyszące, 
 - wykonanie nowego otworu drzwiowego poprzez rozbiórkę odcinka istniejącej ściany oraz demontaż   
                 istniejących drzwi, montaż nadproża, zamurowanie odcinka otworu z pustaków gazobetonowych wraz  
   z tynkiem, montaż nowych drzwi kompletnych (klamki, wkładki, uszczelki, itp.) drewnianych    
                z futryną drewnianą (dobór koloru ustalić z inwestorem), 
 - wykonanie przewodu wentylacyjnego stalowego z wyprowadzeniem ponad dach z nasadą hybrydową  
   o przekroju wewnętrznym średnicy 160mm w części ogrzewanej, w części nie ogrzewanej oraz ponad  
   połacią dachową przewód wentylacyjny musi być wykonano jako dwupłaszczowy z wypełnieniem   
                wewnętrznym,  
 - obłożenie ścian do wysokości 2,2m płytkami ceramicznymi,  
 - pomalowanie ścian powyżej płytek ceramicznych i sufitu farbami do pomieszczeń mokrych (dobór   
                 koloru ustalić z inwestorem), 
 - montaż miski ustępowej kompaktowej kompletnej 
 - montaż umywalki kompletnej wraz z szafką typowa pod umywalkową  
 - montaż pisuaru kompletnego 
 - montaż prysznica kompletnego 
 - wykonanie posadzki z paneli winylowych o grubość 2-3 mm. 
 
- Pomieszczenie nr 2.5 - łazienka dla wychowanków 
 - pomieszczenie wydzielić z istniejących dwóch pomieszczeń poprzez demontaż istniejącej ścianki 
   działowej wykonanej z cegły ceramicznej, a następnie wykonać ścianki z płyt gipsowo - kartonowych  
                 na stelażu aluminiowym wraz z wygłuszeniem z wełny mineralnej, 
 - w pomieszczeniu przewiduję się wymianę instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz   
                przebudowę instalacji wodnej i kanalizacyjnej a co za tym idzie prace z nimi towarzyszące, 
 - wykonać otwór drzwiowy oraz zamontować nowe drzwi łazienkowe kompletne (klamki , wkładki ,  
                 uszczelki ,itp.) drewniane z futryną drewnianą wraz z otworami wentylacyjnymi (dobór koloru ustalić  
                 z inwestorem), 
 - wykonanie przewodu wentylacyjnego stalowego z wyprowadzeniem ponad dach z nasadą hybrydową  
   o przekroju wewnętrznym średnicy 160mm w części ogrzewanej, w części nie ogrzewanej oraz ponad  
   połacią dachową przewód wentylacyjny musi być wykonano jako dwupłaszczowy z wypełnieniem   
                wewnętrznym,  
 - obłożenie ścian do wysokości 2,2m płytkami ceramicznymi,  
 - pomalowanie ścian powyżej płytek ceramicznych i sufitu farbami do pomieszczeń mokrych (dobór   
                koloru ustalić z inwestorem), 
 - montaż miski ustępowej kompaktowej kompletnej 
 - montaż umywalki kompletnej 50cm szerokiej wraz z szafką typowa pod umywalkową  
 - montaż prysznica kompletnego 
 - wykonanie posadzki z paneli winylowych o grubość 2-3 mm. 
. 



- Pomieszczenie nr 2.6 - wc 
 - pomieszczenie wydzielić z istniejących dwóch pomieszczeń poprzez demontaż istniejącej ścianki 
   działowej wykonanej z cegły ceramicznej, a następnie wykonać ścianki z płyt gipsowo - kartonowych  
                 na stelażu aluminiowym wraz z wygłuszeniem z wełny mineralnej, 
 - w pomieszczeniu przewiduję się wymianę instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania a co za tym 
   idzie prace z nimi towarzyszące, 
 - wykonać otwór drzwiowy oraz zamontować nowe drzwi łazienkowe kompletne (klamki , wkładki ,  
                 uszczelki ,itp.) drewniane z futryną drewnianą wraz z otworami wentylacyjnymi (dobór koloru ustalić  
                 z inwestorem), 
 - wykonanie przewodu wentylacyjnego stalowego z wyprowadzeniem ponad dach z nasadą hybrydową  
   o przekroju wewnętrznym średnicy 160mm w części ogrzewanej, w części nie ogrzewanej oraz ponad  
   połacią dachową przewód wentylacyjny musi być wykonano jako dwupłaszczowy z wypełnieniem   
                wewnętrznym,  
 - obłożenie ścian do wysokości 2,2m płytkami ceramicznymi,  
 - pomalowanie ścian powyżej płytek ceramicznych i sufitu farbami do pomieszczeń mokrych (dobór   
                koloru ustalić z inwestorem), 
 - montaż miski ustępowej kompaktowej kompletnej 
 - montaż umywalki kompletnej 50cm szerokiej wraz z szafką typowa pod umywalkową  
 - wykonanie posadzki z paneli winylowych o grubość 2-3 mm. 
 
- Pomieszczenie nr 2.7 - pokój dla wychowanków 
 - w pomieszczeniu przewiduję się wymianę instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania a co za tym 
   idzie prace z nimi towarzyszące, 
 - pomalowanie istniejących ścian i sufitu farbami akrylowymi (dobór koloru ustalić z     
                 inwestorem), 
 - wykonanie przewodu wentylacyjnego stalowego z wyprowadzeniem ponad dach z nasadą hybrydową  
   o przekroju wewnętrznym średnicy 160mm w części ogrzewanej, w części nie ogrzewanej oraz ponad  
   połacią dachową przewód wentylacyjny musi być wykonano jako dwupłaszczowy z wypełnieniem   
                wewnętrznym,  
 - wykonanie zamurowania istniejących otworów drzwiowych wraz z demontażem istniejących drzwi,
    zamurowanie otworu wykonać z pustaków gazobetonowych wraz z ich obustronnym otynkowaniem   
                 oraz pomalowaniem farbami akrylowymi, 
 - wykonanie nowego otworu drzwiowego poprzez rozbiórkę odcinka istniejącej ściany , montaż  
                nadproża, montaż nowych drzwi kompletnych (klamki, wkładki, uszczelki, itp.) drewnianych    
                z futryną drewnianą (dobór koloru ustalić z inwestorem), 
 - wykonanie posadzki z paneli winylowych o grubość 2-3 mm. 
 
 

- Pomieszczenie nr 2.8 – strefa buforowa WC 
 - w pomieszczeniu przewiduję się wymianę instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania a co za tym 
   idzie prace z nimi towarzyszące, 
 - pomalowanie istniejących ścian i sufitu farbami ceramicznymi (dobór koloru ustalić z     
                 inwestorem),  
 - wykonanie nowych otworów drzwiowych poprzez rozbiórkę odcinka istniejącej ściany oraz demontaż   
                 istniejących drzwi tarasowych, montaż nadproża, zamurowanie odcinka otworu z pustaków  

gazobetonowych wraz z tynkiem i pomalowaniem, montaż nowych drzwi kompletnych   (klamki, 
wkładki, uszczelki, itp. z otworem wentylacyjnym) drewnianych z futryną drewnianą (dobór koloru ustalić 
z inwestorem), 

 - wykonanie nowego otworu między budynkami poprzez rozbiórkę odcinka istniejącej ściany oraz 
    montażem nadproża, 
 - montaż nowych schodów stalowych łączących pomieszczenie nieużytkowe z pom. buforowym  
  (pochwyt + balustrada – h =110 cm) 
 - wykonanie posadzki z paneli winylowych o grubość 2-3 mm. 
 
 
 
 
 



Prace na zewnątrz budynku: 
- w pracach zewnętrznych należy wykonać:  
- docieplenie części budynku wełna mineralna o grubości min 18cm,  
- wykonanie kompletnej pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo – zgodniej z obowiązującymi 
przepisami,  
- wykonanie remontu istniejących schodów zewnętrznych wraz z montażem nowych balustrad (min.h = 110cm; 
wypełnienie pełne),   
- wykonanie przełożenia istniejącej kostki brukowej w miejscach gdzie będzie to konieczne ze względu na   
  wysokości powstałych pomieszczeń oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo, 
- wykonanie nowego zabruku z kostki brukowej zgodnie z projektem PZT, 
- wykonanie wiaty drewnianej 
- wykonanie nowej więźby dachowej kompletnej (nowe poszycie z blachodachówki, nowe orynnowanie oraz rury 
spustowe, kominki z wentylacji grawitacyjnej, schody kominiarskie oraz ława kominiarska wraz z wszystkimi 
niezbędnymi obróbkami dekarskimi itp.) w części istniejącego budynku gospodarczego nr 1  
- wykonanie nowej więźby dachowej kompletnej w części istniejącego budynku gospodarczego nr 2, 
- wykonanie nowego zadaszenia nad tarasem kompletnego 
- wykonanie nowego orynnowania  wraz z rurami spustowymi w części istniejącego budynku mieszkalnego, 
 
3.2.Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy 
 
Budynek zlokalizowany jest na obszarze terenów mieszkalnych. Całe zamierzenie budowlane zostało wykonane  
zgodnie z zapisami Decyzji nr IDPP.IV.6733.8.2018 z dnia 20.09.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. 
 

4.UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU  BUDOWLANEGO 
 

4.1.Konstrukcja obiektu 
Konstrukcja obiektów tradycyjna murowana. Nowe fundamenty wykonane jako ławy żelbetowe. Ściany 
fundamentowe z bloczków betonowych. Nowo projektowany strop między kondygnacyjny wykonać jako gęsto 
żebrowy typu Teriva I. Nowa konstrukcję dachu wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi "rzut więźby 
dachowej nowo projektowanej w części budynku", dodatkowo wykonać trzpienie oraz wieńce żelbetowe  
w ścianach kolankowych na których będzie wsparta murłata nowo projektowanej więźby dachowej. Przestrzeń 
między trzpieniami i wieńcami żelbetowymi uzupełnić z pustaków gazobetonowych. Nowo projektowane ściany 
nośne wykonać z pustaków gazobetonowych. Schody wewnętrzne wykonać w konstrukcji żelbetowej oraz 
stalowej zgodnie z załączonymi rysunkami oraz opisami w nich zawartymi. Pochylnie dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo wykonać z ściany żelbetowej zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Wiatę 
drewnianą wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz opisami w nich zawartymi. Ponieważ układ kilku 
pomieszczeń uległ zmianą  dlatego również w kilku przypadkach zostały zmienione nadproża drzwiowe i okienne 
oraz została wprowadzona belka żelbetowa na poddaszu nieużytkowym budynku, owe zmiany zostały naniesione 
na rysunkach konstrukcyjnych kolorem czerwonym.     
 

4.2.Zastosowane schematy konstrukcyjne 
Zastosowano proste schematy statyczne jak belki jednoprzęsłowe, dwuprzęsłowe, wspornikowe oraz układy 
złożone. 
 

4.3.Założenia przyjęte do obliczeń 
Założono do obliczeń: 
Poziom zwierciadła wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu posadowienia fundamentów. Głębokość 
przemarzania gruntu h=1,0m. Do obliczeń fundamentów przyjęto parametry geotechniczne dla średnio spoistych 
glin piaszczystych w stanie plastycznym. Obciążenia środowiskowe dobrano zgodnie z lokalizacją obiektu – wg 
części konstrukcyjnej projektu. 
 

4.4.Kategoria geotechniczna obiektu 
Kategoria I 
 

4.5.Warunki i sposób posadowienia 
Posadowienie bezpośrednie, nowoprojektowane fundamenty posadowione na gruncie nośnym poniżej strefy 
przemarzania. Ławy fundamentowe proste żelbetowe, słupy żelbetowe kwadratowe z trzpieniami żelbetowymi. 
 



4.6.Ocena techniczna obiektu 
Według odrębnego opracowania. 
 
5.ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI 
5.1.Materiały podstawowe 
Beton konstrukcyjny: B25 (C20/25), 
Beton fundamentów: B25 (C20/25), 
Beton podłoży: B15 (C16/20), 
Stal zbrojeniowa: A-III, A-I, A-0, 
Mury zewnętrzne i wewnętrzne: Z pustaków gazobetonowych gr. 24cm i 30cm. 
Drewno konstrukcyjne: C30 
 
6.ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD 
BUDOWLANYCH 
 
Wszystkie użyte podczas budowy materiały muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz 
wymagane aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnie z art.10 ustawy Prawo Budowlane. 
 
6.1.ZESTAWIENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z 
PODANIEM WSPÓŁCZNYNIIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U [W/(m2*K)] DLA DANEJ PRZEGRODY 
Ściany 
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOWO PROJEKTOWANA 

L.P. MATERIAŁ GRUBOŚĆ [cm] 

1. Tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce 1.0cm 

2. Wełna mineralna o współczynniku lambda =0,038 18.0cm 

3. Bloczek z keramzytu gr. 24cm 24.0cm 

4. Tynk cementowo-wapienny kl. III 1.0cm 

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m2*K)] 0.16 [W/(m2*K)] 

 
 

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA PO DOCIEPLENIU 

L.P. MATERIAŁ GRUBOŚĆ [cm] 

1. Tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce 1.0cm 

2. Wełna mineralna o współczynniku lambda =0,038 18.0cm 

3. Cegła ceramiczna 25cm 25.0cm 

4. Tynk cementowo-wapienny kl. III 1.0cm 

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m2*K)] 0.20 [W/(m2*K)] 

 
 

ŚCIANA WEWNĘTRZNE 

L.P. MATERIAŁ GRUBOŚĆ [cm] 

1. Tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce 1.0cm 

2. Bloczek z keramzytu gr. 24cm 24.0cm 

3. Tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce 1.0cm 

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m2*K)] 0.59[W/(m2*K)] 

 

ŚCIANA FUNDAMENTOWA 

L.P. MATERIAŁ GRUBOŚĆ [cm] 

1. Folia kubełkowa  2.0cm 

2. Płyta izolacyjno-drenażowa z rowkami drenażowymi i geowłókniną 15.0cm 

3. Izolacja – powłoka bitumiczna x 3 na rapówce 15.0cm 

4. Bloczek betonowy na zaprawie cem. – wap. 24.0cm 

5. Papa PF PYE 25/3000 Polbit 0.20cm 



Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m2*K)] --- [W/(m2*K)] 

 

ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA 

L.P. MATERIAŁ GRUBOŚĆ [cm] 

1. Płyta GK zależna od typu pomieszczenia  1.25cm 

2. Ruszt metalowy wraz z warstwą ocieplenia 10.0cm 

3. Płyta GK zależna od typu pomieszczenia  1.25cm 

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m2*K)] 0.355[W/(m2*K)] 

 
Strop i podłogi 
 
PODŁOGA PARTERU NA GRUNCIE 

L.P. MATERIAŁ GRUBOŚĆ [cm] 

1. Płytki ceramiczne na kleju elastycznym 1cm 

2. Wylewka cementowa + siatka zbrojeniowa/zbrojenie rozproszone  5cm 

3. Folia PCV 0,3 – warstwa rozdzielajca   

4. Styropian EPS-100-036 10cm 

5. Folia PCV 0,3 – wywinieta na narożnikach   

6. Chudy beton C12/15 10cm 

7. Piasek zagęszczony, stopień zagęszczenia Is > 0,97   15cm 

8. Grunt rodzimy  

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m2*K)] 0,322 [W/(m2*K)] 

 
 
STROP GĘSTOŻEBROWY NOWO PROJEKTOWANY 

L.P. MATERIAŁ GRUBOŚĆ [cm] 

1. Wykładzina winylowa 4mm 0,4cm 

2. Wylewka betonowa   6cm 

3. Styropian EPS-100-038 8cm 

4. Strop Teriva I z nadbetonem 23cm 

5. Tynk cementowo-wapienny kl. III 1cm 

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m2*K)] 0,25 [W/(m2*K)] 

 
Pokrycie dachowe nowo projektowane 
 
DACH OCIEPLONY  

L.P. MATERIAŁ GRUBOŚĆ [cm] 

1. Blachodachówka 3.0cm 

2. Łaty sosnowe 4x6cm  4.0cm 

3. Kontrłaty sosnowe 2,5x5cm 4.0cm 

4. Folia paro przepuszczalna 0,2cm 

5. Wełna mineralna / Krokiew drewniana 20.0cm 

7. Folia paroizolacyjna 0,2mm 

8. Płyta karton-gipsowa x 2 na stelarzu aluminiowym mocowana do konstrukcji więźby dachowej 6.0cm 

9. Tynk cienkowarstwowy 0.5cm 

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m2*K)] 0.15 [W/(m2*K)] 

 
 
6.2.OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWYCH 
 
1)Fundamenty   



W części istniejącej bez zmian – kamienno - ceglane 
W części nowo projektowanej – żelbetowe zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz opisami w nich zawartymi.  
 
2)Ściany zewnętrzne 
- W części istniejącej bez zmian   
- W części nowo projektowanej  - Bloczek z betonu keramzytowy gr. 24- 30cm 
 
3)Ściany wewnętrzne 
- W części istniejącej bez zmian  
- W części nowo projektowanej: 
     – gr 12cm z płyt GKF na ruszcie stalowym z wypełnieniem z wełny mineralnej gr 10cm.
  
4)Kominy 
-  Istniejący do przeczyszczenia a gdy się okaże że jego stan techniczny jest zły należy wykonać  przewód  
   dymowy systemowy np; z pustaków systemowy Schiedel o przewodzie średnicy 20cm plus jeden przewód    
   wentylacyjny. 
-Przewody wentylacyjne: systemowe hybrydowe zgodnie z wytycznymi producenta, istniejące należy przeczyścić 
i doprowadzić do stanu użytkowania. 
 
5)Stropy 
- W części istniejącej bez zmian   
- W części nowo projektowanej  - Strop gęstożebrowy typu Teriva I z nad betonem 2cm  
 
6)Nadproża 
- W części istniejącej bez zmian 
W części nowo projektowanej  - W części stalowe z Belek typu HEB oraz w części  prefabrykowane systemowe 
typu L19.  
 
7) Schody wewnętrzne. 
Schody główne klatki schodowej zaprojektowano jako żelbetowe, monolityczne wylewane na budowie – wykonać 
zgodnie z rysunkami, natomiast schody pomocnicze wykonać z profili stalowych zgodnie z rysunkami oraz 
opisami w nich zawartymi.  
 
8)Dach 
- W części istniejącej na budynku mieszkalnym - bez zmian   
- W części nowo projektowanej  - dach dwuspadowy z poszyciem z blachodachówki oraz nową więźbą dachową. 
  Wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz opisami w nimi zawartymi. 
 
9)Izolacje 
-Termiczna: 
 -Ściany zewnętrzne: Wełna mineralna gr.18cm o współczynniku lambda minimum 0,038 W/mk. 
 - Podłoga na gruncie: Styropian EPS100-038 gr.10cm 

-Izolacja dachu: Wełna mineralna Monrock Max gr.20cm + system spadkowy  Rockwool Dachrock max  
gr. 15-48cm 

 
-Przeciwwilgociowa: 

- Poziom Ścian fundamentowych: papa asfaltowa 
- Podłoga na gruncie: folia polietylenowa grubości 0,3mm 
- Ściana fundamentowa : obustronnie abizol ( do stosowania pod styropian). 
 

-Paroprzepuszczalna: 
 -Nad krokwiami w dachu folia o wysokiej paroprzepuszczalności 
 
-Akustyczna:  
 - W ścianach działowych z płyt GK: wełna mineralna gr.10cm 
 



10) Wieńce i Trzpienie żelbetowe - wykonać jako żelbetowe monolityczne wylewane na budowie zgodnie  
z rysunkami konstrukcyjnymi oraz opisami w nich zawartymi.  
 
11) Belka żelbetowa - wykonać jako żelbetową monolityczną wylewaną na budowie zgodnie  
z rysunkami konstrukcyjnymi oraz opisami w nich zawartymi. 
 
6.3.WYKOŃCZENIE PRZEGRÓD WEWNĘTRZNYCH ORAZ ZEWNĘTRZNYCH 
 
A.WEWNĘTRZNE 
 
1)Wykończenie podłóg 
W projekcie zaproponowano często spotykane typowe rozwiązania. Nawierzchnia dojść, schodów  
i podestów oraz posadzka w pomieszczeniach „mokrych” (łazienka) powinna być zmywalna, nienasiąkliwa i nie 
śliska – tj. wykładzina winylowa o gr. 4mm wzorem przypominające płytki ceramiczne lub panele podłogowe.  
W kotłowni zastosować płytki ceramiczne. 
 
2)Tynki i okładziny 
- Ściany murowane i stropy: tynki cementowo- wapienne, gładź gipsowa 
- Łazienki i pomieszczenia sanitarne: płytki ceramiczne, 
- Strop podwieszony z płyt GK:  płyty gipsowo-kartonowe o zwiększonej ognioodporności (F) grubości 12,5mm na 
ruszcie metalowym. 
 
3) Malowanie 
- Farby akrylowe "lateksowe" 
 
4)Stolarka wewnętrzna   
- Drzwi wewnętrzne drewniane w stylu  produkcji Pol - Skone z ościeżnicami regulowanymi. 
 
B.ZEWNĘTRZNE 
 
1)Okna i drzwi nowoprojektowane 
 
drzwi zewnętrzne  
 -Projektuje się wymianę w obiekcie stolarki drzwiowej oraz wykonanie osadzenia drzwi  
 projektowanych. Drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych wzmocnionych szklonych szkłem bezpiecznym 
 antywłamaniowym dwuwarstwowym. Z uwagi na przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych i 
 ewakuacji szerokość skrzydeł głównych nie może być mniejsza niż 1m.  
 
okna PCV  

- kolor biały, 
- podział okien według załączonych rysunków, 
- profile pięciokomorowe, 
- szyba termiczna oraz bezpieczne, niskoemisyjna o współczynniku przenikania ciepła U=1,0 
- funkcja mikrowentylacji w skrzydle rozwierno-uchylnym, 

 
drzwi balkonowe PCV  

- kolor biały, 
- podział drzwi według załączonego rysunku, 
- pakiet szybowy z szybą bezpieczną, 
- częściowo wypełnione płytą PCV, 
- wyposażone w klamkę na klucz. 

 
parapety 

- z blachy powlekanej w kolorze brązowym z jednego elementu na szerokości okna, wpuszczone w rowek 
dolnego ramiaka i ograniczone boczkami. 

 
W zakresie wymiany okien i drzwi należy uwzględnić następujące czynności: 



- demontaż starych drzwi, okien oraz parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 
- montaż nowych okien z PCV  
- montaż nowych drzwi zewnętrznych stalowych  
- montaż nowych drzwi wewnętrznych drewnianych  
- montaż nowych parapetów, 
- obróbka ościeży okiennych wewnątrz i zewnątrz z wygładzeniem tynku i malowaniem, 
- wywóz gruzu i pozostałości po robotach 

 
Wymagany okres gwarancji na okna i drzwi balkonowe – minimum 5 lat. 
Uwaga – okna EI – stałe, nieotwierane -  odpowiadające PN 
 
2)Tynki i okładziny 
-Wykończenie tynkiem mineralnym na siatce, cienkowarstwowym, 
 
3)Parapety zewnętrzne 
-Aluminiowe malowane proszkowo w kolorze profilu okiennego lub inne równoważne. 
Występ przed lico muru min.3cm 
 
4) Schody zewnętrzne konstrukcji stalowej zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnymi oraz opisami w nich zawartymi, 
schody wewnętrzne konstrukcji stalowej  policzkowe typowe wg wskazań producenta wykonać z opisami 
zawartymi w rysunkach. 
 
5)Rynny i rury spustowe 
System rynnowy z blachy ocynkowanej. 
 
6)Obróbki blacharskie 
Występują na dachach oraz przy kominach. Wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej ,powlekanej, w kolorze 
zbliżonym do pokrycia dachowego. 
 
7)Balustrady i pochylnie  
Słupki balustrady ze stali nierdzewnej, z rur Ø40 [mm],należy zamocować do żelbetowego muru oporowego za 
pomocą śrub M12. Poręcz i pochwyty wykonać ze stali nierdzewnej, z rur Ø50 [mm] i zamocować do słupków 
balustrady lub bezpośrednio do ściany budynku na danym odcinku gdzie jest to koniczne. Poręcz należy 
zamocować na wysokości 1,10 [m], a pochwyty na wysokości 0,75 i 0,90 [m]. Wypełnienie pionowe balustrady 
należy wykonać z prętów ze stali nierdzewnej Ø12 [mm] co 12 [cm] lub pełne.  
 
6.4 DOCIEPLENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ  
 
W celu zapewnienia normatywnego współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych przyjęto ocieplenie 
warstwą wełny mineralnej w płytach o współczynniku λ=0,038 W/mK grubości 18cm, natomiast ościeża okien  
i drzwi  wełną mineralną gr. 3cm. Prace wykonywać w temperaturze +5ºC do +25ºC. 
Nie prowadzić prac przy silnym wietrze, dużej wilgotności względnej powietrza oraz unikać silnego 
nasłonecznienia. Szczegóły wykonania zgodnie z instrukcją ITB 447/2009.  
 
Przygotowanie podłoża  
Przed przystąpieniem do prac dokonać oceny stanu technicznego podłoża i na tej podstawie podjąć decyzje  
o sposobie i zakresie przygotowania powierzchni. Podłoże powinno być wysezonowane, nośne, stabilne, równe, 
czyste i suche. Podłoże powinno być równe, w stopniu umożliwiającym łatwe wyprowadzenie na ścianach 
płaszczyzny utworzonej przez przyklejoną warstwę izolacji cieplnej. Przewiduje się uzupełnienia tynków  
i naprawę spękań istniejących ścian (przyjęto 40% powierzchni ściany). Powierzchnię oczyścić z warstw 
mogących osłabić przyczepność zapraw, kurzu, fragmentów luźnych i osypliwych. Podłoża chłonne zagruntować 
właściwym preparatem systemowym 
 
 
 
 
 



Montaż listew cokołowych 
Docieplenie ścian można rozpocząć od zamocowania listew cokołowych. Listwa powinna być mocowana 
poziomo na cokole budynku. Zaleca się zastosowanie profili aluminiowych wyposażonych w okapnik o szerokości 
dostosowanej do grubości izolacji.  
 
Mocowanie izolacji cieplnej 
Klej na płyty należy nakładać tzw. metodą „pasmowo-punktową”. Spodnią powierzchnię płyt należy najpierw 
przeszpachlować cienką warstwą zaprawy, wciśniętej w strukturę wełny na tzw. zdarcie, za pomocą krawędzią 
pacy stalowej. Następnie nakłada się właściwą warstwę kleju w postaci pryzmy obwodowej o szerokości około 3 - 
5 cm wzdłuż krawędzi płyty, oraz 6 - 8 placków o średnicy 8 - 12 cm równomiernie na pozostałej powierzchni. 
Naniesiona w ten sposób zaprawa powinna obejmować co najmniej 40% powierzchni płyty. Po nałożeniu 
zaprawy na spodnią powierzchnię płyt należy je przyłożyć do podłoża, lekko przesunąć i docisnąć. Kolejne płyty 
układać mijankowo. Niedopuszczalne jest pozostawianie szczelin pomiędzy sąsiadującymi ze sobą płytami ani 
resztek kleju na ich połączeniu. Na bieżąco należy kontrolować uzyskiwaną płaszczyznę, przy pomocy łaty lub 
długiej poziomicy. Dociskanie i korygowanie położenia płyt możliwe jest wyłącznie za pomocą pac drewnianych  
o wyoblonych krawędziach.  
 
Montaż elementów dodatkowych 
W celu zwiększenia odporności układu warstw ociepleniowych na uszkodzenia mechaniczne, należy 
zamontować profile wykończeniowe. Profile te montuje się we wszystkich szczególnych miejscach elewacji, 
takich jak: narożniki, ościeża, parapety itp.  
 
Wzmocnienie naroży otworów okiennych i drzwiowych.  
W narożach wszystkich otworów okiennych i drzwiowych, należy wkleić dodatkowe paski siatki zbrojącej  
w postaci prostokątów o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie klejącej. Paski należy wkleić ukośnie, 
pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży.  
 
Mocowanie mechaniczne  
Do mocowania za pomocą łączników mechanicznych można przystąpić po upływie ok. 24 godzin od przyklejenia 
płyt. Zaleca się stosowanie łączników tworzywowych z trzpieniem stalowym. Przewiduje się zastosowanie 6 
łączników na 1 m2 ściany. Zagęszczenie ilości łączników zalecane jest na narożnikach ścian i w strefach 
brzegowych o szerokości ok. 1,5 m.  
 
Wykonanie warstwy zbrojonej 
Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od zamocowania płyt. W tym 
celu, na przyklejonych płytach izolacji cieplnej, nakłada zaprawę klejącą, która następnie profiluje się pacą zębatą 
o wielkości zębów 10-12mm. Klej należy rozprowadzać pionowymi pasami o szerokości nieco większej niż 
szerokość stosowanej siatki. Następnie, zaczynając prace od góry, do tak przygotowanej warstwy przykłada się 
kolejne pasy siatki zbrojącej i w kilku miejscach na całej długości zatapia je w kleju. Sąsiadujące pasy siatki 
muszą być układane z zakładem min. 10cm zarówno w pionie jak i w poziomie, a na narożach min. 15cm. 
Zakłady siatki nie mogą się również pokrywać ze spoinami pomiędzy płytami izolacji cieplnej. Po przyłożeniu 
siatki należy ją dokładnie zatopić w warstwie kleju. W celu równomiernego zatopienia siatki klej wyciska się 
prowadzoną od góry, lekko na chyloną pacą, w kierunku od środka pasa siatki na boki. Prawidłowo zatopiona 
siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna 
bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt. Na dobudówce szatni przewiduje się zastosowanie dwóch warstw 
siatki zbrojeniowej.  
 
Wykonanie wyprawy elewacyjnej 
Do wysokości 60cm od podłoża na warstwie zbrojonej wykonać cokół z płytek klinkierowych(jak w części 
istniejącej), powyżej wymienionej wysokości zastosować tynk cienkowarstwowy silikonowy (kolor wszystkich 
ścian elewacji uzgodnić z inwestorem). 
Do wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po około trzech dniach od nałożenia warstwy 
zbrojonej. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z technologią opisaną w karcie technicznej wyrobu.  
 
Uwaga: Należy stosować elementy systemowe jednego producenta.  
 
 



OBRÓBKI BLACHARSKIE 
 

• należy zdemontować istniejące zniszczone parapety oraz pozostałe obróbki blacharskie, 
• wykonać nowe obróbki i parapety okienne, z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm. 

 
KOLORYSTYKA 
 

• kolorystykę elewacji wykonać zgodnie z życzeniem inwestora 
• pomalowane mają zostać wszystkie elewacje budynku łącznie z tymi, które nie będą ocieplane. 

 
DODATKOWE PRACE WYKOŃCZENIOWE 
 

• przewiduje się wykonanie odczyszczenia elementów stalowych wraz z ich ponownym miniowaniem i 
malowaniem farbami olejnymi wg uzgodnień z inwestorem. 

 
7.SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY 
NIEPEŁNOSPRAWNE, W SZCZEGÓLNOŚCI PORUSZAJĄCE SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH 
 
Dla osób niepełnosprawnych ruchowo została zaprojektowana pochylnia z możliwością wjechania na parter 
budynku. Projektowana pochylnia musi zostać wykonana zgodnie z rysunkami oraz opisami w nich zawartymi 
oraz zgodnie z normami i warunkami technicznymi odnośnie pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Na 
parterze budynku został zaprojektowany pokój z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz łazienka  
z Wc. Na parterze w części w której będzie się poruszała osoba na wózku inwalidzkim poziom posadzek  
z pomieszczenia do pomieszczenia powinien wynosić 0 cm. 
 
8.PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚCI URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA 
ZWIĄZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIĄZANIAMI BUDOWLANYMI 
 
Szczegółowe rozwiązania podane są w projekcie branży sanitarnej oraz elektrycznej. 
 
9.ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, 
ZAPEWNIAJĄCE UŻYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, W SZCZEGÓLNOŚCI 
INSTALACJI I URZĄDZEŃ: SANITARNYCH, GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH, 
GAZOWYCH, ELEKTRYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH, PIORUNOCHRONNYCH, A TAKŻE SPOSÓB 
POWIĄZANIA OBIEKTU Z SIECIAMI ZEWNĘTRZNYMI I PUNKTY POMIAROWE, ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO 
OBLICZEŃ INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEŃ Z UZASADNIENIEM DOBORU, 
RODZAJU I WIELKOŚCI URZĄDZEŃ 
 
Według odrębnych opracowań zawartych w projekcie architektoniczno-budowlanym, zaprojektowano instalację: 
-WODOCIĄGOWĄ: woda z sieci wodociągowej, ciepła woda uzyskiwana z podgrzewacza pojemnościowego 
mieszczącego się przy piecu na Pelet. 
-KANALIZACYJNĄ: odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych do istniejącej kanalizacji deszczowej 
(zaprojektowano jedynie rozwinięcie istniejącej kanalizacji sanitarnej bez dodatkowego wykonywania przyłącza). 
-CENTRALNEGO OGRZEWANIA: Projektuje się przebudowę istniejącego centralnego ogrzewania wraz  
z kotłem. Nowe rozwiązanie zostało przedstawione w branży sanitarnej. 
-ELEKTRYCZNĄ: zasilanie w energie elektryczną przyłączem napowietrznym bez zmian –rozwinięcie instalacji 
zgodnie z branżą elektryczną zawartą w niniejszej dokumentacji. 
 
10.DANE WSKAZUJĄCE, ŻE PRZYJĘTE W PROJEKCIE ROZWIĄZANIA PRZESTRZENNE, 
FUNKCJONALNE I TECHNICZNE OGRANICZAJĄ LUB ELIMINUJĄ WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO 
PRZYRODNICZE, ZDROWIE LUDZI I INNE OBIEKTU BUDOWLANE, ZGODNIE Z ODRĘBNYMI 
PRZEPISAMI. 
 
-Ścieki socjalno-bytowych odprowadzone do istniejącej kanalizacji sanitarnej. 
-Ogrzewanie budynku z kotłowni wewnętrznej w oparciu o niskoemisyjne źródło energii (kocioł na pelet). 
-Odpady stałe usuwane będą do kontenera na śmieci i wywożone okresowo przez wyspecjalizowane firmy. 



-Dla projektowanego programu użytkowego nie występuje związana z eksploatacją budynku emisja wibracji 
 i promieniowania w tym jonizującego, nie powstaje również pole elektromagnetyczne. 
 
Planowana inwestycja może zostać uznana jako nie zaliczająca się do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz nie przewiduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny zdrowia 
użytkowników oraz bezpośredniego otoczenia. 
 
11.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH 
 
Wg odrębnego opisu zawartego w niniejszej dokumentacji. 
 
12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 
Wg odrębnego opisu zawartego w niniejszej dokumentacji. 
 
13.ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 
 
Wg odrębnego opisu zawartego w niniejszej dokumentacji. 
 
14.UWAGI KOŃCOWE 
 
Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic, 
projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego przy konsultacji z głównym projektantem , 
zachowując zasady zawarte w projekcie. 
 
Realizacja inwestycji powinna odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami przy użyciu 
materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, pod nadzorem kierownika budowy. 
 
 
 

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 

 
I.PODSTAWA OPRACOWANIA 
-obowiązujące Polskie Normy i warunki techniczne wykonania i odbioru poszczególnych elementów obiektu, 
 
II.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
Przedmiotowy budynek wykonany będzie w technologii tradycyjnej murowanej. Układ główny nośny ścian 
podłużnych wzmocniony wieńcami i stropem żelbetowym. Konstrukcja dachu tradycyjna w układzie krokwiowo – 
płatwiowym, wsparta na słupach oraz murłatach drewnianych. 
 
 
III.PODSTAWA OPRACOWANIA (NORMATYWY): 
-Projekt architektoniczny  
-Wytyczne inwestora 
-PN-82/B-02001 – Obciążenia stałe, 
-PN-82/B-02003 – Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe, 
-PN-80/B-02010 – Obciążenie w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem, 
-PN-77/B-02011 - Obciążenia wiatrem w obliczeniach statycznych.  
-PN-80/B-02010/Az1 – Zmiana do PN-80/B-02010 z października 2006r, 
-PN-B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  
-PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie, 
-PN-99/B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone. 
-PN-2000/B-03150 - Konstrukcje drewniane. 
-PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. 
 
 
 



IV.ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE: 
- Projekt obejmuje przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek zamieszkania 
zbiorowego - placówki opiekuńczo - wychowawczej. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości 
Mochów w gminie Głogówek. Przyjęto maksymalne obciążenie gruntu pod fundament na poziomie posadowienia, 
jako równomierne i nieprzekraczające wartości 150kPa. Przyjęto również, że poziom wód gruntowych 
znajdujących się poniżej poziomu posadowienia budynku. Nie wykonano geologii obiektu, fundament należy 
posadowić na warstwie nośnej, założono do obliczeń warstwę geotechniczną piasek gliniasty IL-0,3. 
-Przyjęto obciążenie wiatrem, jako: I strefę wiatrową (charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru q=0,25kPa), 
-Przyjęto obciążenie śniegiem, jako: II strefę śniegową (obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu 
Q=0,90kPa),  
-Obciążenie technologiczne konstrukcji połaci dachowej, jako obciążenie siłą skupioną (ciężar montażysty wraz  
z narzędziami): 1.50kN, 
- Obciążenie technologiczne stropów, jako równomierne rozłożone o wartości maksymalnej 1,50kN/m2. 
 
V.OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 
 
1. Roboty ziemne  
Wykopy należy wykonać koparką. Pogłębienia wykopu pod fundamenty należy wykonać ręcznie z odrzuceniem 
urobku na odkład. W bezpośrednim sąsiedztwie z infrastruktur która może zalegać w gruncie prace ziemne 
prowadzić WYŁĄCZNIE jako ręczne. 
 
2. Fundamenty 
Fundamenty należy posadowić na głębokości ok. 1,0m od poziomu terenu. Nowoprojektowane fundamenty 
należy wykonać z betonu B25 (C16/20) o grubości i szerokości według rysunku rzut fundamentów na warstwie 
podkładowej o grubości 10cm z betonu klasy B10. Zbrojenie główne prętami klasy A-III, strzemiona ze stali A-0. 
Należy zachować otulinę zbrojenia 5cm  przy podkładzie z „chudego betonu” w przeciwnym razie należy 
zwiększyć grubość otuliny fundamentów do 7cm.  
 
3. 1 Ściany fundamentowe 
 
Ściany fundamentowe o grubości 24cm należy wykonać z bloczków żwiro betonowych typu M6. Na ławach 
fundamentowych i na wierzchu ścian fundamentowych należy ułożyć poziomą izolacje przeciwwilgociową (dwie 
warstwy papy asfaltowej na lepiku). Zastosować pionową izolację przeciwwilgociową – np. Abizol lub Dysperbit. 
 
3. 2 Ściany oporowe 
Ściany oporowe monolityczne żelbetowe z betonu C 16/20 W8, zbrojone siatką z prętów Ø6 [mm] ze stali A-II  
o rozstawie co 15 [cm]. Wymiary, poziomy posadowienia oraz rozstaw zbrojenia w słupie wykonać zgodnie z 
rysunkami konstrukcyjnymi. 
 
4.Ściany  
Ściany nośne budynku zewnętrzne istniejące bez zmian, nowo projektowane  - konstrukcyjne - Bloczek z 
keramzytobetonu gr. 24 30cm.  
- działowe – gr. 12cm z płyt GKF na ruszcie stalowym z wypełnieniem z wełny mineralnej gr 10cm. 

 
5.Stropy 
W części nowo projektowanej zaprojektowano strop gęstożebrowy typu Teriva I z nadbetonem 2cm, należy go 
wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
6.Schody  
 
6.1 Schody wewnętrzne żelbetowe.  Schody żelbetowe wykonać jako monolityczne zgodnie z rysunkami 
konstrukcyjnymi oraz opisami w nich zawartymi. 
 
6.2 Schody wewnętrzne stalowe.   
Schody  zaprojektowano jako stalowe. Konstrukcję nośną schodów stanowią dwie belki stalowe zaprojektowane 
z rury kwadratowej 100x50x4 - stal St3SX. Elementy łączyć na spoiny czołowe. Elektrody EA 146. Do belek 
mocowane są stopnie, zaprojektowane z blachy ocynkowanej  żeberkowej grubości 10mm.Stopnie przykręcać do 



belek stalowych śrubami M12 kl. 4.8. Beki stalowe mocować do posadzki na kotwy wklejane M16x125 na ścianie 
poprzecznej oprzeć na polewkach 35x10cm, z zaprawy montażowej. Do belek stalowych przykręcić stalowe 
słupki balustrady. Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez pomalowanie powłokami 
ochronnymi. 
 
6.2 Schody wewnętrzne rozkładane na strych 
Schody składane aluminiowe  na poddasze nieużytkowe  wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
Aby zamontować w/w schody należy wykonać ramę drewniana  w istniejącym otworze powstałym po 
zdemontowaniu schodów,  pozostałą część otworu zasklepić płytą żelbetową gr. 14cm zbrojenie wykonać z siatki 
stalowej o oczkach ∅6 co 15cm w dwóch płaszczyznach (górą i dołem) oraz otynkować i pomalować od dołu.  
 
7. Nadproża 
Nadproża: -  zastosowano dwa rodzaje nadproży  
1. prefabrykowane typu L19, 
2. Wykonane z profilu stalowego. 
Wykonać według rysunków konstrukcyjnych. 
 
8.Wieńce żelbetowe 
Wieńce żelbetowe o wymiarach przekroju poprzecznego według rysunków konstrukcyjnych należy wykonać, jako 
żelbetowy monolityczny z betonu C16/22, zbrojony podłużnie prętami Ø12 ze stali klasy A-III i poprzecznie 
strzemionami Ø6 co 20cm ze stali A-0. Należy bezwzględnie zapewnić ciągłość zbrojenia podłużnego wieńców. 
 
9. Trzpienie żelbetowe 
Trzpienie żelbetowe o wymiarach przekroju poprzecznego według rysunków konstrukcyjnych należy wykonać, 
jako żelbetowe monolityczne z betonu C16/22, zbrojone podłużnie prętami Ø12 ze stali klasy A-III i poprzecznie 
strzemionami Ø6 co 20cm ze stali A-0. 
 
10. Belka żelbetowa 
Belkę żelbetową o wymiarach przekroju poprzecznego według rysunków konstrukcyjnych należy wykonać, jako 
żelbetową monolityczną z betonu C16/22, zbrojony podłużnie prętami Ø14 ze stali klasy A-III i poprzecznie 
strzemionami Ø6 co 20cm ze stali A-0. Należy bezwzględnie zapewnić ciągłość zbrojenia podłużnego belki. 
 
 
VI.UWAGI KOŃCOWE: 
Wszelakie prace powinny być wykonane zgodnie z przepisami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania 
robót i odbioru robót budowlano-montażowych”. Roboty prowadzić zgodnie z polskimi normami, normami 
branżowymi, instrukcjami producentów wyrobów. We wszystkich fazach realizacji konstrukcji wykonywane roboty, 
a w szczególności roboty ulegające zakryciu, powinny być odbierane przez uprawniony nadzór inwestorski  
i odpowiednio udokumentowane. Część konstrukcyjną opracowanie rozpatrywać równocześnie z projektem 
branżowym instalacyjnym. 
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