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OPIS  TECHNICZNY 
Do modernizacji obiektu szkolnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Głogówku 

 
1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest modernizacja obiektu szkolnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Głogówku przez likwidację barier architektonicznych dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo.. 

Lokalizacja: ul. Batorego, 48-250 Głogówek dz. nr 268 

Inwestor: Powiat Prudnicki   

                 ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik 

2. Podstawa opracowania. 
1.1. Zlecenie opracowania. 
1.2. Inwentaryzacja obiektu. 
1.3. Uzgodnienia z Inwestorem. 
1.4. Normy branżowe.  
1.5. Prawo budowlane. 
 
3. Lokalizacja. 
Obiekt będący tematem opracowania położony jest przy ul. Batorego 2 w Głogówku, działka            
nr 268. Działka jest ogrodzona, wjazd na działkę z ul. Korfantego. Na działce usytuowany jest 
budynek będący tematem opracowania oraz budynki garażowo-magazynowe oraz przyległy do 
budynku szkolnego budynek mieszkalny. 
 
4. Opis stanu istniejącego. 
Obiekt jest budynkiem wolnostojącym trzykondygnacyjnym całkowicie podpiwniczonym             
z poddaszem nie użytkowym. Budynek przykryty dachem stromym dwuspadowym o konstrukcji 
drewnianej pokryty dachówką ceramiczną karpiówką. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana 
z cegły ceramicznej o grubości ścian 77, 64, 55 i 44 cm. Stropy ceramiczne drobnowymiarowe 
Ackermana. Schody monolityczne trzy biegowe łamane. Budynek posiada instalacje wewnętrzne; 
elektryczną, wod-kan, CO.  Od strony północnej styka się z budynkiem mieszkalnym, od strony 
zachodniej znajduje się wejście główne, od strony wschodniej wyjście dodatkowe na podwórze 
oraz dostęp do kotłowni. W chwili obecnej obiekt jest użytkowany jako obiekt szkolny.  
 
powierzchnia zabudowy 
powierzchnia użytkowa 

402,98 
1250,25     

m2 
m2 

   
kubatura 4877,30 m3 
ilość kondygnacji                4 szt. 
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5. Opinia techniczna 
4.1 Ściany konstrukcyjne. 
Ściany konstrukcyjne zewnętrzne piwnic zmiennej grubości od 64 i 77 cm z cegły pełnej na 
zaprawie wapienno-cementowej, wewnętrzne gr. 25, 38 i 51 cm na zaprawie wapienno-
cementowej. W części piwnicy pod wejściem głównym ściany monolityczne – schron 
przeciwlotniczy. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne w dobrym stanie technicznym bez spękań i rys.  
Widoczne  w niektórych miejscach piwnic i kondygnacji zawilgocenia spowodowane zostały 
przeciekami ze zniszczonych rynien i rur spustowych. Nadproża otworów drzwiowych i 
okiennych w postaci sklepień z cegły pełnej. Nadproża w dobrym stanie technicznym bez pęknięć  
i rys. ściany nośne również w dobrym stanie technicznym. 
 
4.2 Stropy. 
Stropy kondygnacji prefabrykowane drobnowymiarowe Akermana. W części podziemia pod 
wejściem głównym do budynku strop żelbetowy monolityczny (były schron przeciwlotniczy). 
Strop nad ostatnią kondygnacją również Akermana z istniejącą warstwą ocieplającą z płytek 
wiórkowo-cementowych. Stropy w dobrej kondycji nie wykazują ugięć i zarysowań, tynki na 
spodnich płaszczyznach nieodspojone.  
 
4.3 Schody. 
Schody do piwnicy monolityczne płytowe oraz ścianki i filarki z cegły pełnej. Schody 
kondygnacji nadziemnych monolityczne z belkami policzkowymi oparte na podciągach 
monolitycznych krawędzi klatki schodowej, stopnie oraz przednóżki drewniane oraz pokryte 
wykładziną PCV. Schody na poddasze drewniane policzkowe w górnej części zabiegowe. Stan 
techniczny schodów żelbetowych dobry, nadają się do dalszego użytkowania. Schody drewniane 
wymagają remontu okładziny stopni schodowych i podestów. 
 
4.4 Dach - konstrukcja i pokrycie. 
Dach budynku drewniany dwuspadowy naczółkowy pokryty dachówką ceramiczną karpiówką. 
Pokrycie dachowe całe do wymiany na nowe. Elementy konstrukcyjne więźby w dobrym stanie 
technicznym, nie wykazuje uszkodzeń biologicznych i mechanicznych. Pokrycie oraz rynny i rury 
spustowe do wymiany. Opierzenia kominów oraz obróbki blacharskie również nadają się do 
wymiany. 
 
4.5 Kominy. 
Kominy murowane z cegły ceramicznej otynkowane, dwa piony; jeden 4kanałowy wentylacyjny i 
drugi dymowo-wentylacyjny z kotłowni. Na wysokości poszczególnych kondygnacji bez uwag, na 
poddaszu murowany ukos na obydwu kominach – przesunięcie trzonu kominowego do kalenicy 
dachu- bez uwag. Część ponad dachem wymaga przemurowania i wykonania nowych czapek 
kominowych. 
 
4.6 Stolarka otworowa. 
W budynku okna wymieniono na nowe z PCV. Wymieniono na kondygnacjach od parteru do II 
piętra, wraz z dużymi lukarnami, średnie i małe lukarny – do poddasza – posiadają stolarkę 
drewnianą krosnową, wykonaną z drewna iglastego nadającą się w dalszym ciągu do renowacji 
przez malowanie z drobnymi naprawami okapników i okuć. Drzwi płycinowe, o szerokości 
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skrzydła, w wejściach do sal dydaktycznych, minimum 90cm, nie wymagają wymiany. Drzwi i 
okna w dobrym i średnim stanie, do remontu. 
 
4.7 Ścianki działowe. 
Ścianki działowe gr. 12 cm na zaprawie wapienno-cementowej oraz drewniane  z krawędziaków 
obite płytą pilśniową twardą lub tynkowanymi płytami wiórkowo-cementowymi. Ścianki w 
dobrym stanie technicznym bez pęknięć i rys, ścianki drewniane wymagają docieplenia i 
wykonania nowych obudów z płyt gips-karton 2x12,5mm ogniochronna . 
 
4.8 Posadzki. 
Posadzki pomieszczeń komunikacyjnych na poziomie parteru kamienne, w pomieszczeniach 
dydaktycznych wykładziny i płytki  pcw. W sanitariatach posadzki z płytek terakota, w sali 
gimnastycznej parkiet. Posadzki ciągów komunikacyjnych nie wymagają zmiany, w sali 
gimnastycznej parkiet również nie wymaga. Natomiast posadzki sanitariatów do wymiany na 
nowe.  
 

Stan techniczny budynku jest dobry i projektowane roboty adaptacyjne mogą być 
przeprowadzone, zgodnie z projektem. 

Parametry geometryczne 
powierzchnia zabudowy 
powierzchnia netto  

402,98 
1250,25     

m2 
m2 

Powierzchnia użytkowa 186,26 m2 
kubatura 4877,30 m3 
ilość kondygnacji                4 szt. 
 
Opis zamierzeń projektowych. 
 

Zainstalowany zostanie szyb dźwigu osobowego (platformy dla niepełnosprawnych Cibes A5000) 
w duszy klatki schodowej. Lekka samonośna konstrukcja szkieletowa osłonięta płytami, obudowa 
szklana w ramach z oksydowanego aluminium. Podjazd pochylnia dla osób na wózkach wykona 
się od podwórza, gdzie wygodnie może zatrzymać się samochód i osoba w sposób bezpieczny i 
wygodny może dostać się do komunikacji wewnętrznej budynku na najniższej kondygnacji gdzie  
znajdują się sale rehabilitacyjne. Stąd bezpośredni dostęp do platformy dla niepełnosprawnych i 
za jej pomocą na wszystkie kondygnacje. Na I i II kondygnacji nadziemnej dostosuje się  
sanitariaty WC dla osób z ograniczeniami ruchu. W budynku internatu przy ul. Kościuszki 12 
zostaną wymienione wykładziny podłogowe na korytarzach, a także zainstalowane zostaną 
balustrady i poręcze klatki schodowej. 

 
5.1 WC dla niepełnosprawnych ruchowo. 
Sanitariaty WC dla osób z ograniczeniami ruchu –na wózkach na parterze i piętrze budynku,  wyposażone 
w odpowiednie urządzenia – opuszczane pochwyty i oparcia,  umożliwiające korzystanie z przyborów 
toalety. Lokalizacja kabin dla niepełnosprawnych na 1 i 2 kondygnacji ułatwi dostęp osobom 
niepełnosprawnym. 
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5.2 Roboty malarskie. 
Ściany i sufity należy malować dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorach pastelowych. Malowania 
wystąpią w miejscach przekuć i tynkowanych bruzd. 
 
5.3 Elementy zewnętrzne- podjazd. 
W podwórzu wykona się podjazd jako pochylnię o nawierzchni betonowej dwubiegowy ze 
spocznikiem o spadku 6% i szerokości pasa 1.2m w świetle pochwytów zawieszonych 75 i 90 cm 
powyżej poziomu bieżni. Podjazd będzie zagłębiony poniżej poziomu terenu do wysokości progu 
drzwi wejściowych  

 
5.4 Platforma dla niepełnosprawnych. 
Cibes A 5000, dźwig o napędzie śrubowym, zaprojektowany został jako nowoczesna platforma 
dla osób  mających trudności z pokonywaniem różnicy poziomów w budynkach użyteczności 
publicznej. Cibes A 5000 doskonale spełnia zadanie w obiektach szkolnych. Konstrukcja i sposób 
montażu czynią A 5000 wyjątkowo przydatnym do instalowania w już istniejących i 
zagospodarowanych budynkach, ponieważ instalacja nie wymaga żadnych prac adaptacyjnych 
poza doprowadzeniem zasilania 380 V. moc potrzebna do zasilania to 2.20 kW. Odrębne 
opracowanie projektowe zasilania elektrycznego. 
 
Na terenie budynku internatu szkoły, przy ulicy Kościuszki 12. 
 
5.5 Balustrada i poręcze klatki schodowej. 
Wymiana balustrady schodowej oraz poręczy z pochwytem stalowym przy ścianie klatki 
schodowej. Pręty balustrady pionowe w rozstawie 13cm. 
 
5.6 Wykładzina podłóg korytarzy 
Wykładzina PCV podłóg zostanie wymieniona na nową wraz z wymianą podłogi deskowej na 
podkład OSB. dane techniczne minimalne:  
- gr. całkowita 2,0 mm, 
- gr. warstwy użytkowej 0,8 mm, 
- najwyższa klasa ścieralności T, 
- trudnopalna (Bfl- s1) 
- najwyższa klasa antypoślizgowa R11 
- wykładzina zabezpieczona PURem  
- antybakteryjna 
 

Opracował: 
mgr inż. Artur Klapetek 


