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OBSZAR ODDZIAŁYWANIA: 

 
 
Nr dz.  Właściciel : 

  
505/107 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku 

ul. Fabryczna 4a 

48-220 Łącznik 

 

504/107 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku 

ul. Fabryczna 4a 

48-220 Łącznik 

 

1182/120 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku 

ul. Fabryczna 4a 

48-220 Łącznik 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



DANE OGÓLNE:  

 
1.Zakres inwestycji: 
Przedmiotowe opracowanie dotyczy wykonania docieplenia ścian budynku szkolno-przedszkolnego 
warstwą styropianu o grubości 14cm oraz nowej kolorystyki elewacji. Od strony elewacji zachodniej 
zostanie zabudowana wnęka balkonu oraz podcień pod balkonem.  
Linia zabudowy, wskaźnik powierzchni zabudowy, gabaryty, wysokość budynku oraz jego geometria 
pozostaje bez zmian. 
  
2.Lokalizacja:  
48-220 Łącznik, ul. Fabryczna 4a, dz.nr 505/107, 504/107, 1182/120. 
 
 
 

DANE POWIERZCHNIOWE 

 
 
 
1. Dane powierzchniowe i kubaturowe budynku  
 

Parametr STAN  
ISTNIEJĄCY 

STAN 
PROJEKTOWANY 

Powierzchnia  zabudowy budynku  632,40m2 bez zmian 

Wysokość budynku 8,10m bez zmian 

Szerokość budynku 12,49m bez zmian 

Długość budynku 46,11m bez zmian 

Kubatura budynku 4964,30m3 bez zmian 

    
 
 



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 
 
 
1/ Nazwa i adres obiektu budowlanego  
Przebudowa elewacji budynku szkolno-przedszkolnego 
dz. nr 505/107, 504/107, 1182/120; km 5, Obręb Łącznik 
kat. obiektu IX , wsp.(k)-4.0, wsp.(w)-1.5 
 
2/ Imię i  nazwisko / nazwa Inwestora / adres  
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku 
ul. Fabryczna 4a 
48-220 Łącznik 
 
3/ Imię i nazwisko/adres projektanta sporz ądzającego informacj ę 
mgr inż. arch. Tomasz Mikrut 
upr. nr MA/083/08 
ul. Zjednoczenia 2/6, 48-304 Nysa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
1/ Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji 
poszczególnych obiektów 
 
Roboty budowlano-montażowe 
-prace związane z murowaniem ścian, 
-prace dociepleniowe, 
-prace remontowe, 
 
WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ I POD 
NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ. 
 
 
2/ Wykaz istniej ących obiektów:  
-budynek oświaty 
 
 
3/ Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mogą stwarza ć 
zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi.  
Nie dotyczy 
 
 
4/ Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji 
robót budowlanych okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i czas ich 
wyst ąpienia. 
A\ nieprzestrzegania przepisów obowiązujących wykonawcę robót budowlano-montażowych: 
- lekceważenia przepisów BHP przez wykonawcę, 
- braku badań lekarskich i szkoleń okresowych pracowników, 
- brak sprzętu ochrony osobistej podczas pracy na wysokości, 
- nie zachowywania elementarnego porządku w czasie składowania, transportu materiałów 
budowlanych, 
- nie zachowania ostrożności przez osoby spoza ekipy wykonawcy oraz niewłaściwego 
zabezpieczenia terenu prac, 
B\ zagrożenia mogące wystąpić podczas wykonywania szeroko pojętych robót 
ogólnobudowlanych: 
- związane z pracami ziemnymi 
- związane z przenoszeniem urządzeń i materiałów, 
- związane z wynoszeniem gruzu i materiałów odpadowych 
- związanych z budową instalacji 
C\ oprócz zagrożeń życia i zdrowia mogą wystąpić czasowe uciążliwości, jak: 
- hałas pochodzący od używanych maszyn, 
 
 
5/ Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
-Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym 
osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, 
-Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć ich w 
odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy stosować 
przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Urządzenia powinny 
być sprawne i posiadać aktualne atesty. 



-W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie 
instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, 
występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń. 
-Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów 
telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także 
apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych. 
-Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże 
gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze), 
-Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd  wozu 
straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wyjazdów nie wolno zastawiać, a tym 
bardziej wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w każdej chwili dostępne. 
 
 
6/ Wskazanie środków technicznych i o rganizacyjnych, zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących 
bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagro żeń. 
Realizacja inwestycji zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlanych.. Prace budowlane wykonywane w sąsiedztwie sieci 
prowadzić za zgodą i pod nadzorem właściciela sieci.  
 
 
 
 

Opracował: 
mgr inż. arch. Tomasz Mikrut 

upr. nr MA/083/08 
 
 











Opolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Opolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

magister inżynier architekt Tomasz Stanisław Mikrut

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr MA/083/08,

jest wpisany na listę członków Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP 

pod numerem: OP-0157.

Członek czynny od: 16-12-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 21-12-2012 r.  Opole.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:

Bogusław Wachułka, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

OP-0157-3E78-1154-FFA1-YB5Y

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny

zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.





PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZ ĘŚĆ OPISOWA  

 
1.Przedmiot Inwestycji ,zakres całego zamierzenia , kolejno ść realizacji obiektów  
Przedmiotowa inwestycja dotyczy wykonania docieplenia ścian budynku oraz kolorystyki 
elewacji. Zabudowania części elewacji zachodniej. 
 
2.Istniej ący stan zagospodarowania działki /terenu z omówieni em   
przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbi órek  
Działka 505/107, 504/107, 1182/120 zabudowana jest budynkiem oświatowym, częściowo 
utwardzona, osiada dojazd oraz ciągi piesze. Inwestycja nie przewiduje zmian w 
zagospodarowaniu terenu  
 
3.Projektowane zagospodarowanie działki /terenu:  
3.1.Zabudowa  
Budynek szkolno-przedszkolny – bez zmian 
 
3.2.Urządzenia budowlane związane z obiektami, 
Teren ogrodzony, brama wjazdowa. 
Pojemniki na odpadki zlokalizowane w ramach własnego terenu utwardzonego - bez zmian 
 
3.3.Układ komunikacyjny  
Działka posiada istniejący zjazd indywidualny z drogi wewnętrznej gminnej oraz część 
utwardzoną mogącą służyć jako miejsca parkingowe dla samochodów osobowych 
 
3.4.Sieci uzbrojenia terenu /przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne: 
-przyłącz wodociągowy z sieci miejskiej, 
-przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne –hydrant nadziemny w odległości ~30,0m 
-przyłącz kanalizacji sanitarnej  
-zasilanie elektroenergetyczne z sieci miejskiej, 
-ogrzewanie obiektu – ogrzewanie obiektu własne, 
-odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej – bez zmian  
 
3.5.Ukształtowanie terenu 
Teren płaski ze spadkiem – bez zmian. 
  
3.6.Ukształtowanie zieleni 
Zieleń niska, średniowysoka oraz wysoka pozostaje bez zmian. 
 
Wszystkie elementy zagospodarowania terenu - bez zm ian 
 
4.Zestawienie powierzchni poszczególnych cz ęści zagospodarowania działki /terenu  
Powierzchnia zabudowy      -   19,25%  -1938,0m2 
Powierzchnia utwardzona     -   11,48%  -1156,0m2 
Powierzchnia biologicznie czynna    -   69,27%  -6974,0m2 
Powierzchnia całkowita działki(505/107, 504/107, 1182/120) - 100,00%  -10068,0m2 
 
5.Dane informuj ące czy działka lub teren ,na którym jest projektowa ny ob iekt 
budowlany, s ą wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegaj ą ochronie na 
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przest rzennego. 
Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej. 
 
6.Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej na działk ę lub teren  
zamierzenia budowlanego ,znajduj ącego si ę w granicach terenu górniczego. 

Nie dotyczy – brak zmian w zagospodarowaniu terenu 



 
7.Informacje i dane o charakterze i cechach istniej ących i przewidywanych zagro żeń 
dla środowiska oraz higieny i zdrowia u żytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z pr zepisami odr ębnymi 
Nie dotyczy – brak zmian w zagospodarowaniu terenu 
 
8.Inne konieczne dane wynikaj ące ze specyfiki ,charakteru i stopnia skomplikowani a 
obiektu budowlanego lub robót budowlanych.  
Nie dotyczy – brak zmian w zagospodarowaniu terenu 
 

 
 
WSZYSTKIE ELEMENTY ZAGOSODAROWANIA TERENU  -  BEZ Z MIAN 
 
INWESTYCJA NIE PRZEWIDUJE ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU TERENU 
 
 
 
Opracował: 
mgr  inż. arch. Tomasz Mikrut 
upr.nr MA/083/08 
 





 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. CZ ĘŚĆ OPISOWA  
 
 
1.PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 
1.1.Przeznaczenie obiektu budowlanego:  
Zakres opracowania obejmuje remont elewacji budynku szkolno-przedszkolnego 
zlokalizowanego w Łączniku przy ul. Fabrycznej 4b, na działce nr 505/107, 504/107, 
1182/120,  
Podstawą opracowania jest: 
-zlecenie inwestora, 
-wizja lokalna zagospodarowania terenu i budynku, 
-obmiar w naturze, 
Obiekt  
 
1.2.Program u żytkowy obiektu budowlanego:  
Program użytkowy obiektu budowlanego pozostaje bez zmian. Projektowana inwestycja nie 
narusza funkcji obiektu oraz nie wprowadza zamian z zakresu prawidłowego użytkowania 
budynku pod kątem przepisów p.pożarowych, BHP oraz higieniczno-sanitarnych. 
 
1.3.Charakterystyczne parametry techniczne  
 
Powierzchnia zabudowy budynku 632,40 m2 

Kubatura budynku mieszkalnego 4964,30 m3 

Wysokość budynku mieszkalnego 8,10 m 

Szerokość budynku mieszkalnego 12,49 m 

Długość budynku mieszkalnego 46,11 m 

Liczba kondygnacji 2  
 
 
 

2.FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLAN EGO, SPOSÓB 
JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJ ĄCEJ ZABUDOWY 
 
2.1.Forma architektoniczna i funkcja obiektu  
Budynek przedszkola należy do kompleksu obiektów szkolnych w Łączniku. Budynek 
wybudowano w latach 1973-1975 w technologii tradycyjnej. Posadowienie budynku stanowią 
żelbetowe ławy fundamentowe. Całość konstrukcji murowana. Budynek przykryty dachem 
dwuspadowym płaskim, w konstrukcji prefabrykowanej typu DZ-3, pokryty papą.  
 
2.2.Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczaj ącej zabudowy  
Teren zabudowy usług oświaty o podstawowym przeznaczeniu dla budynków usług edukacji 
i wychowania. Typowa zabudowa szkolna. 
 
 
 
3.UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 
3.1.Konstrukcja obiektu  
Fundamenty: 
-Ławy fundamentowe żelbetowe o szerokości ok.100cm, 
 



Ściany nośne: 
-Murowane z cegły pełnej oraz pustaków ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej o 
grubości 54 i 43cm, 
 
Stropy: 
-Prefabrykowane (płyta kanałowa, Strop DZ-3, 
 
Dach: 
-Dach wykonany w konstrukcji prefabrykowanej, dwuspadowy, kryty papą. 
 
3.2.Zastosowane schematy konstrukcyjne  
Zastosowano proste schematy statyczne jak belki jednoprzęsłowe. 
 
3.3.Założenia przyj ęte do oblicze ń 
Założono do obliczeń: 
Ciężar własny materiałów, obciążenie technologiczne przyjęte zostało jako 5kN/m2. 
 
3.4.Kategoria geotechniczna obiektu  
Kategoria I 
 
3.5.Warunki i sposób posadowienia  
Posadowienie bezpośrednie, nowoprojektowany fundament posadowiony na gruncie nośnym 
poniżej strefy przemarzania – bez zmian 
 
3.6.Ocena techniczna obiektu  
wg opisu odrębnego. 
 
3.7.Zamurowanie otworów zewn ętrznych  
Zamurowanie na elewacji zachodniej wykonać za pomocą  pustaków ceramicznych gr.25cm. 
Ścianę nowoprojektowaną połączyć ze ścianą  istniejącą  na strzępia. W co drugą warstwę 
nowoprojektowanej ściany w strefie łączenia z istniejąca wprowadzać bednarkę BL25x5 lub 
pręt stalowy F6 kotwiony do ściany istniejącej. Ścianę układać na fundamencie istniejącym. 
(dokonać odkrywki na placu budowy). W przypadku braku miejscowej ławy fundamentowej 
wykonać nową według pkt.5.1. 
 
 
 
4.ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE PODSTAWOWYCH ELEMEN TÓW 
KONSTRUKCJI 
 
4.1.Ława żelbetowa  
Projektuje się w miejscowo ławę żelbetową o wymiarach 50x40cm posadowioną na 
głębokości ław istniejących. Beton B20 (C16/20). Ławę zbroić prętami 4#12 A-III oraz 
strzemionami #6 co 25cm. (Wykonać w przypadku stwierdzenia braku). 
 
4.2Ściana zewn ętrzna  
Pustak ceramiczny gr.25cm lub równoważny. Bloczki łączyć ze ścianami istniejącymi na 
strzępia zazębione. 
 
4.3Nadpro ża 
Zastosowano dwa rodzaje nadproży: 
-belki prefabrykowane np.L19/N w miejscu nowoprojektowanych ścian, 
-belki stalowe dwuteowe wykonywane w ścianach istniejących w miejscu wyburzeń. 
 
 



5.ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE WEWN ĘTRZNYCH I 
ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH  
 
 
5.1.Zakres prowadzonych prac remontowych  
Remont elewacji budynku szkolno-przedszkolnego zlokalizowanego w Łączniku swoim 
zakresem obejmuje: 
A\ naprawę tynków w miejscach odparzeń, zawilgoceń i zagrzybień a następnie docieplenie 
ściany zewnętrznej szczytowej (elew. zachodnia) metodą lekką-mokrą, 
B\ montaż podokienników zewnętrznych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej, 
C\ wymianę obróbek blacharskich na nowe z blachy ocynkowanej (rury spustowe, rynny, pas 
pod i nad rynnowy, obróbki murów ogniowych), 
D\ montaż instalacji odgromowej, 
E\ malowanie elewacji farbami zewnętrznymi emulsyjnymi, 
F\ roboty ogólno-budowlane związane z zamurowaniem fragmentu elewacji zachodniej, 
G\ montaż daszków ochronnych na elewacji budynku oraz remont istniejącego zadaszenia 
nad wejściem od strony elewacji północnej, 
H\ remont drabiny zewnętrznej na dach, 
I\ remont kominów na dachu budynku,  
J\ wykonanie opaski żwirowej wokół budynku. 
 
5.2.Sposób prowadzonych prac remontowych  
A\ 
Ściany zewnętrzne ocieplić styropianem (λ< 0,040 W/ mK) gr. 14cm. Ocieplenie ścian 
zewnętrznych wykonać metodą „lekką mokrą” . Jako materiał termoizolacyjny zastosować 
płyty styropianowe EPS 70-040 (styropian samo-gasnący). Cokół budynku ocieplić 
styropianem grubości 14 cm EPS 70-040. Ocieplenie należy wykonać według technologii 
wybranego producenta z zastosowaniem systemowych rozwiązań i materiałów. Wybrane 
systemy powinny posiadać klasyfikację ogniową w zakresie nie rozprzestrzeniania ognia 
/NRO/. Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy oczyścić ścianę z pozostałości 
zaprawy, a ubytki tynku uzupełnić i zagruntować. 
W narożniku budynku elewacji północno-wschodniej występująca wentylacja zbiornika 
podziemnego obecnie nieużytkowanego do przeniesienia, po uprzednim ustaleniu z 
inwestorem miejsca lokalizacji nowej wentylacji. (fotografia elewacji) 
 
B\ 
Podokienniki zewnętrzne wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze białym, 
zachowując odpowiedni spadek gwarantujący należyte odprowadzenie wód opadowych. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie masami silikonowymi powierzchni 
styku obróbek z przylegającą stolarką okienną. 
 
C\ 
Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, pas pod i nadrynnowy wykonać z blachy stalowej 
ocynkowanej gr.0.5mm. 
 
D\ 
Nowe zwody pionowe instalacji odgromowej umieścić w rurkach osłonowych PCVØ22 
przymocowanych odpowiednimi uchwytami do ścian budynku , a następnie zasłoniętych 
warstwą docieplającą styropianu. Pozostawić gniazdo pomiarowe z dostępem z poziomu 
terenu. 
 
E\ 
Da malowania podłoża tynkowego należy użyć wysokiej jakości farby emulsyjnej silikonowo-
akrylowej o zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne. 
Podłoże przeznaczone do malowania powinno być mocne, równe, wolne od kurzu, pyłu i 
tłuszczu. Podłoże należy wzmocnić gruntem odpowiednim dla danego producenta farby. 



Świeże tynki lub beton należy malować po 3-4 tygodniach sezonowania. Ocenę jakości 
powłoki malarskiej należy przeprowadzić po całkowitym wyschnięciu farby. Przed użyciem 
farbę należy dokładnie wymieszać. Nie należy mieszać farb różnych producentów. 
Kolorystyka elewacji według rysunków. 
 
F\ 
Nowoprojektowana ściana wykonana z pustaków ceramicznych gr.25/ bloczków gr.24 
wybranego systemu producenta. Ścianę posadowić na ławie fundamentowej. Łączenie 
ściany nowoprojektowanej ze ścianą istniejącą na strzępia zazębione. Ścianą parteru 
wykonać do poziomu istniejącej belki żelbetowej. Ścianę I piętra posadowić na podciągu 
żelbetowym. W ścianie montować nadproża prefabrykowane typu L19/N lub równoważne. 
W ścianie istniejącej nad otworami projektowanymi wykonać nadproża stalowe 2xIpn 
 
G\ 
Na wejściem od strony południowej oraz wschodniej wykonać zadaszenie systemowe 
wybranego producenta z płyt poliwęglanowych na konstrukcji stalowej. Wysięg daszku 
ochronnego ok.140cm, szerokość odpowiednio 3,6m oraz 4.1m. Osłona wejścia powinna 
spełniać wymagania z zakresu BHP. Przed zamówieniem zadaszenia dokonać sprawdzenia 
aktualnych wytycznych i przepisów BHP oraz dokonać ewentualnej korekty wymiarów. 
 
H\ 
Istniejącą drabinę zewnętrzną wejściową na dach należy poddać korekcie. Zamontować 
powyżej wysokości 2.8m pałąki ochronne zgodnie z aktualnymi normami i przepisami BHP. 
Dolną część drabiny usunąć, pozostawiając możliwość montażu mobilnej dolnej części 
przechowywanej w pomieszczeniu do tego celu przystosowanego. Korekta kształtu drabiny 
ma zapewnić większe bezpieczeństwo dla użytkujących oraz wyeliminować dostanie się na 
dach osób postronnych , szczególnie dzieci. 
Istniejąca rura stalowa zlokalizowana obok drabiny – do likwidacji. 
 
I\ 
Opisane na rysunku nr A.07 kominy wentylacyjne do remontu. Wymienić czapy betonowe na 
nowe dostosowane wymiarem do gabarytów pionów kominowych. Komin spalinowy 
istniejący na dachu do przemurowanie (rozebrać do poziomu bezpiecznego 
nieuszkodzonego oraz wymurować na nowo). Zamontować kominki (daszki) ochronne na 
wystających rurach kanalizacyjnych. Nieużywane wentylatory dachowe do demontażu. 
Miejsca po zdemontowanych wentylatorach należy odpowiednio zabezpieczyć oraz 
uszczelnić przed przenikaniem wód opadowych. 
 
J\ 
Wkoło budynku w miejscu wskazanym na rysunku nr A.06 wykonać opaskę żwirową o 
szerokości 50cm, zakończoną obrzeżem betonowym 100x30x8cm. Opaska powinna 
posiadać grubości żwiru min.20cm na podsypce piaskowo-żwirowej gr.min.20cm.  
 
 
 
6.OPIS PODSTAWOWYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH I TECHNOLOGI 
WYKONANIA ROBÓT DOCIEPLENIA ŚCIAN 
 
6.1.Wymagania w zakresie no śności i przygotowania podło ża 
Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych należy przygotować powierzchnie 
ścian. W razie potrzeby naprawić i wyrównać ubytki, odparzone fragmenty tynku skuć, 
nierówności ścian powyżej 10mm należy wyrównać warstwą zaprawy wyrównawczej lub 
szpachlowej. Powierzchnia ścian powinna być stabilna, sucha i bez zanieczyszczeń. Stare 
powłoki malarskie należy usunąć, powierzchnie ścian oczyścić z kurzu i pyłu za pomocą 
wody pod ciśnieniem lub mechanicznie 



np. przy użyciu szczotek drucianych. Podłoża stare, chłonne i pylące należy zagruntować. 
Przed przystąpieniem do przyklejania płyt, nie otynkowane ściany betonowe lub z cegły 
ceramicznej lub silikatowej, należy zmyć wodą pod dużym ciśnieniem. Elementy elewacji, 
takie jak okna, drzwi muszą być zamontowane przed rozpoczęciem robót ocieplających. 
Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiedniej odległości zakończeń obróbek 
blacharskich od powierzchni elewacji, jak ich odpowiednie wyprofilowanie umożliwiające 
prawidłowe odprowadzenie wód opadowych. Wszystkie prace wykonać zgodnie z 
instrukcjami wybranego producenta systemu ocieplenia. 
 
6.2.Opis systemu technologii docieplenia  
Montaż profili kapinosowych: 
listwy kątowe z blachy ocynkowanej mocować za pomocą kołków rozporowych kotwionych 
do ściany, co 1 mb. z wywiniętym pasem z tkaniny szklanej. 
 
Przyklejanie płyt styropianowych:  
płyty styropianu układać poziomo, mijankowo w ,,cegiełkę" - także w narożnikach, na docisk i 
mocować do ściany po związaniu zaprawy klejowej (min. 48 godz.) systemowymi łącznikami 
z tworzywa, zaczynając od dołu, ewentualne szczeliny między płytami wypełnić klinami ze 
styropianu lub pianką ekspansywną ( nie wolno zalewać szczelin zaprawą lub klejem). Ilość 
kołków i rozstaw na płaszczyźnie 4 do 6 sztuk na 1m², w obszarze narożnikowym (szerokość 
2m) do wysokości 8m 8 sztuk na 1m², wyżej - 10 sztuk na 1m². W celu uzyskania równej 
powierzchni zamocowanych płyt należy przeszlifować całą licową powierzchnię styropianu 
pacą z grubym papierem ściernym. Szczegółowe dyspozycje znajdują się w wytycznych 
technologicznych systemu. 
 
Wzmocnienie krawędzi i naroży otworów:  
naroża wypukłe zabezpieczyć profilami narożnymi z paskami z siatki z włókna szklanego. 
 
 
Warstwa zbrojona na styropianie:  
można ją wykonać na powierzchni wyrównanych i oczyszczonych płyt ze styropianu nie 
wcześniej niż po 3 dniach od ich przyklejenia. Należy nałożyć zaprawę klejąco-szpachlową 
na podłoże jednolitą warstwą grub. 3-4mm, a następnie wtopić w nią siatkę z włókna 
szklanego. Siatka winna być równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. 
Sąsiednie pasy siatki należy przyklejać z zakładem minimum 10 cm. 
 
Gruntowanie: 
na suchą warstwę zbrojoną ( po 2-3 dniach przy suchej pogodzie) nanieść preparat 
gruntujący. 
 
Tynk zewnętrzny:  
Projektuje się wykonanie zewnętrznej warstwy układu ocieplającego jako tynk 
mineralny o granulacji ok. 1,5 mm oraz malowanie tynku farbą silikonowo-akrylową. 
Przerwy technologiczne:  
w trakcie nakładania tynków zaplanować tak, aby pokrywały się z liniami naturalnych 
rozgraniczeń elewacji jak narożniki, dylatacje lub wykonać je z dużą dokładnością stosując 
samoprzylepne taśmy malarskie. 
 
Styki układu dociepleniowego ze stolarką, ślusarką i obróbkami blacharskimi uszczelnić 
trwale plastyczną masą akrylową. 
 
Wszystkie prace dociepleniowe  wykona ć zgodnie z instrukcjami wybranego 
producenta systemu ocieplenia.  
 
 

 



 
7.SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z TEGO  OBIEKTU PRZEZ 
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, W SZCZEGÓLNO ŚCI PORUSZAJĄCE SIĘ NA 
WÓZKACH INWALIDZKICH 
 
Inwestycja nie ingeruje w zmianę warunków korzystanie z obiektu przez osoby 
niepełnosprawne. 
 
 
8.PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALE ŻNOŚCI URZĄDZEŃ I 
WYPOSAŻENIA ZWIĄZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO 
ROZWIĄZANIAMI BUDOWLANYMI 
 
Nie dotyczy. 
 
 
9.ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSA ŻENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJ ĄCE UŻYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z 
PRZEZNACZENIEM, W SZCZEGÓLNOŚCI INSTALACJI I URZ ĄDZEŃ: SANITARNYCH, 
GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH, GAZOW YCH, 
ELEKTRYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH, PIORUNOCHRONNYC H, A TAKŻE 
SPOSÓB POWIĄZANIA OBIEKTU Z SIECIAMI ZEWN ĘTRZNYMI I PUNKTY 
POMIAROWE, ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ INSTALACJI ORAZ 
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZE Ń Z UZASADNIENIEM DOBORU, RODZAJU I 
WIELKOŚCI URZĄDZEŃ 
 
Nie dotyczy. 
 
 
10.DANE WSKAZUJ ĄCE, ŻE PRZYJĘTE W PROJEKCIE ROZWIĄZANIA 
PRZESTRZENNE, FUNKCJONALNE I TECHNICZNE OGRANICZAJ Ą LUB ELIMINUJ Ą 
WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, ZDROWIE LUDZI I INNE 
OBIEKTU BUDOWLANE, ZGODNIE Z ODR ĘBNYMI PRZEPISAMI.  
 
-Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej. 
-Ogrzewanie budynku z kotłowni gazowej – emisja zanieczyszczeń będących efektem 
spalania będzie znikomo mała na poziomie nieznacznym z punktu widzenia oddziaływania 
na powietrze atmosferyczne i mieścić się będzie w dopuszczalnych granicach. 
-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. 
-Projektowana inwestycja nie obejmuje obiektów, które mogłyby stanowić znaczące źródło 
hałasu, zatem nie spowoduje zmian w klimacie. 

 
 

11.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OKREŚLONE W ODRĘBNYCH 
PRZEPISACH 
11.1.Dane techniczne  
Ilość kondygnacji: 2 
Ilość klatek schodowych: 3 
Wysokość: 8,10m 
Powierzchnia zabudowy: 632,40m2 
Kubatura: 4964,30m3 



 
11.2.Klasyfikacja obiektu pod wzgl ędem po żarowym  
Kategoria zagrożenia ludzi: III budynki mieszkalne 
Grupa wysokościowa budynku: N niskie (<12.0m) 
Wymagana klasa odporności ogniowej: C  
    
11.3.Wymagania odporno ści ogniowej elementów budynku  
1) Ściana zewnętrzna: EI 30 
2) Ocieplenie: nierozprzestrzeniające ognia, 
3) Główna konstrukcja nośna budynku: R60, 
4) Konstrukcja dachu: R15, 
5) Stropy: REI60, 
6) Przekrycie dachu: RE15 
 
11.4.Ocena spełnienia wymaga ń przepisów przeciwpo żarowych.  
Ocenę pod względem spełnienia wymogów przepisów przeciwpożarowych dokonano 
dla elementów budynku podlegających modernizacji: 
1) Ściana zewnętrzna - odporność ogniowa ściany EI 30 (cegła pełna min.25cm) 
2. Ocieplenie budynku styropianem samogasnącym grubości 14cm z zastosowaniem 
technologii lekko-mokrej nierozprzestrzeniające ognia określone na podstawie Klasyfikacji 
Ogniowej w zakresie rozprzestrzeniania ognia. 
 
Przyjęte rozwi ązania projektowe spełniaj ą wymagania przepisów ochrony po żarowej 
budynku  
 

 
12.UWAGI KOŃCOWE 
-wszystkie wymiary sprawdzi ć na budowie, 
-w razie stwierdzenia innych ni ż założone warunków miejscowych nale ży kontaktowa ć 
się z projektantem, 
-realizacja inwestycji zgodnie z obowi ązującymi przepisami, normami przy u życiu 
materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictw ie, pod nadzorem kierownika 
budowy 

 
 

Opracował: 
mgr inż.  arch. Tomasz Mikrut 
upr. nr MA/083/08 
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EKSPERTYZA TECHNICZNA  

 
 
1.Lokalizacja obiektu:  
48-220 Łącznik, ul. Fabryczna 4b, dz. nr 505/107, 504/107, 1182/12 
 
2.Zakres inwestycji  
Docieplenie ścian oraz zmiana kolorystyki elewacji. Zamurowanie otworów na fragmencie 
elewacji zachodniej. 
 
3.Dane podstawowe:  
Budynek szkolno-przedszkolny należy do kompleksu obiektów szkolnych w Łączniku. 
Budynek wybudowano w latach 1973-1975 w technologii tradycyjnej. Posadowienie budynku 
stanowią żelbetowe ławy fundamentowe. Całość konstrukcji murowana. Budynek przykryty 
dachem dwuspadowym płaskim, w konstrukcji prefabrykowanej typu DZ-3, pokryty papą.  
 
4.Główne elementy konstrukcyjne  
Fundamenty: 
-Ławy fundamentowe żelbetowe o szerokości ok.100cm. Nie badano stanu technicznego, 
 
Ściany nośne: 
-Murowane z cegły pełnej oraz pustaków ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej o 
grubości 54 i 43cm. Nie stwierdzono rys i pęknięć na murach zewnętrznych mogących 
świadczyć o przekroczeniu SGN i SGU. Stan techniczny dobry. 
 
Stropy: 
-Prefabrykowane (płyta kanałowa, Strop DZ-3) Przekroje elementów zapewniają jego 
odpowiednią nośność. Nie zaobserwowano niebezpiecznych rys czy pęknięć. Stan techniczny 
dobry. 
 
Dach: 
-Dach wykonany w konstrukcji prefabrykowanej, dwuspadowy, kryty papą. Nie 
zaobserwowano uszkodzeń. Stan techniczny dobry. 
 
Stolarka: 
-Nowa, PCV, stan bardzo dobry. 
 
 
5.Wnioski  
 
-Istniejące obciążenia użytkowe bez zmian o wartości charakterystycznej 2,0kN/m2 (sale 
lekcyjne)  
 
-Płyty stropowe w dobrym stanie technicznym, elementy stropu nie przejawiają  oznak 
uszkodzeń lub nadmiernych ugięć. Zaleca się wykonanie drobnych prac konserwujących w 
przypadku stwierdzenia miejscowych uszkodzeń elementów. 
 
-Nadproża istniejące nie wykazują pęknięć i zarysowań, są w dobrym stanie technicznym. 
  
-Ściany nośne budynku z stanie zadawalającym, nie widać oznak zawilgocenia, pęknięć czy 
zarysowań ścian, posiadają nieliczne ubytki w tynku. Zaleca się uzupełnić istniejące niewielkie 
braki tynkiem renowacyjnym. 
 
-Stropodach w dobrym stanie technicznym. Nie wykazuje oznak nadmiernych ugięć czy 
uszkodzeń. Zaleca się miejscowo wykonać prace konserwacyjne.  
 



-w oparciu o wizj ę lokaln ą na obiekcie, inwentaryzacj ę budowlan ą, stwierdzono, i ż 
obecny stan techniczny głównych elementów konstrukc yjnych budynku jest dobry i nie 
budzi żadnych zastrze żeń pod wzgl ędem wytrzymało ściowym. Nie zauwa żono 
niebezpiecznych rys, p ękni ęć lub innych wskaza ń, które świadczyłyby o przeci ążeniu 
konstrukcji, nieprawidłowym osiadaniu lub przekrocz eniu dopuszczalnych napr ężeń 
użytkowych.  
Przedmiotowa przebudowa elewacji nie pogorszy stanu  technicznego istniej ących 
elementów konstrukcyjnych, które bezpiecznie przeni osą obci ążenie ze stanu 
istniej ącego do projektowanego z uwzgl ędnieniem obci ążeń na podło że gruntowe.  
 
 
6.Uwagi  
-wszelkie prace adaptacyjne wykonywać w sposób nieuciążliwy dla otoczenia, 
-wszelkie prace wykonywać zgodnie z przepisami BHP i ze sztuką  budowlaną, 
 
 
 
 
mgr inż. Tomasz Rojek     
upr.nr OPL/0733/POOK/11     
 





































OPIS INWENTARYZACJA 

 
 
1.Lokalizacja obiektu:  
48-220 Łącznik, ul. Fabryczna 4b, dz.nr 505/107, 504/107, 1182/120 
 
2.Zakres inwestycji  
Inwentaryzację przeprowadzono na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej 
przebudowy elewacji budynku. 
 
3.Dane podstawowe:  
Budynek przedszkola należy do kompleksu obiektów szkolnych w Łączniku. Budynek 
wybudowano w latach 1973-1975 w technologii tradycyjnej. Posadowienie budynku stanowią 
żelbetowe ławy fundamentowe. Całość konstrukcji murowana. Budynek przykryty dachem 
dwuspadowym płaskim, w konstrukcji prefabrykowanej typu DZ-3, pokryty papą.  
 
4.Opis techniczny elementów budynku  
Fundamenty: 
-Ławy fundamentowe żelbetowe o szerokości ok.100cm. 
 
Ściany fundamentowe: 
-Murowane z cegły na zaprawie cementowej o grubości 54cm. 
 
Ściany zewnętrzne: 
-Murowane z cegły pełnej oraz pustaków ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej o 
grubości 54 i 43cm. 
 
Ściany wewnętrzne nośne: 
-Ściany wewnętrzne nośne wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej 
grubości od 54cm-29cm. 
 
Ścianki działowe: 
-Ścianki działowe wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. 
 
Podłogi: 
-Sale lekcyjne, sale korekcyjne, świetlica i korytarze parteru i I piętra podłogi wyłożono 
wykładziną PCV, płytkami ceramicznymi, terakotą. 
 
Tynki: 
-Tynki zewnętrze cementowo-wapienne, wewnętrzne wapienne oraz cementowo-wapienne. 
 
Dach: 
-Dach wykonany w konstrukcji prefabrykowanej, dwuspadowy, kryty papą. 
 
Stolarka: 
-Stolarka okienna PCV, drzwiowa drewniana. 
 
Instalacje: 
-Obiekt wyposażony w instalację elektryczną, sanitarną, wodnokanalizacyjną, odgromową. 
 
 
Opracował: 
mgr inż. Tomasz Rojek 
upr. nr OPL/0733/POOK/11 
 
















































