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OPIS   TECHNICZNY 

1.Temat  opracowania  

Tematem opracowania jest projekt budowlany  remontu istniejącego budynku warsztatów szkolnych . 
Budynek     jest  jednokondygnacyjny. Budynek wybudowano metoda tradycyjno udoskonaloną 
Obiekt zlokalizowany jest na działce o nr ew 597 , w   Tłuszczu przy ul. Radzymińskiej .

2. Dane ogólne.

            Projektowana inwestycja polegająca na remoncie budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół ma 
na celu przegotowanie pomieszczeń do nauki zawodu dla 12 -14 uczniów i 2 – 4 nauczycieli zawodu oraz 
pomieszczeń dydaktycznych, socjalnych, szatniowych, technicznych i biurowych.
W ramach programu funkcjonalnego przygotowano pomieszczenia, pracownie warsztatowo ślusarską, 
pracownie technicznej stacji diagnostycznej i obsługowej samochodów, pracownie obróbki cieplnej i 
plastycznej ze spawalnią

2.Podstawa  opracowania  

•wytyczne programowe Inwestora,
•wizja lokalna,
•mapa geodezyjna terenu opracowania,

3.Dane  liczbowe budynku  

1.powierzchnia istniejącej zabudowy budynku          847,00 m²
2.powierzchnia całkowita budynku                                     847,00 m²
4.powierzchnia użytkowa                                                    741,13  m
   

6.kubatura                                    -------------

           5.Wykaz powierzchni użytkowej;
 

PARTER:  

 0,1. stołówka                                  17,20 m2 - PCV tarket
 0,2  sztania uczniów                                                               13,45m2- PCV tarket
 0,3. pom. W-C                                                                     12,66+2,74m2 - terakota
 0,4. pom. Umywalnia                                                6,82 m2 - terakota
 0,5. pom. Magazyn                                                             11,98 m2- PCV tarket
 0,6.pom. Pracownia warsztatowa-ślusarnia                       115,92m2- posadzka epoksydowa
 0,7. pom. Sala wykładowa                                                   49,44m2 - PCV tarket
 0,8. pom. Obsługi technicznej stacji diagnostycznej           18,89 m2 - terakota
 0,9. pom. Stacji diagnostycznej                                           89,92 m2 - terakota 
10. pom. Warsztat                                                               159,88m2- terakota
11. pom. Socjalne                                                                 27,40m2 - terakota
12. pom. Hall                                                                         5,61m2- terakota
13. pom.Obróbki cieplnej i plastycznej ze spawalnią       119,23m2 - posadzka epoksydowa 
14. pom. Gabinet kierownika warsztatu                             - 5,44m2- terakota
1,5. pom. Hall                                                                   - 80,08 m2- posadzka epoksydowa
1,6. pom. Magazyn                                                             - 4,47 m2  - terakota

                                     Razem –741,13m2  
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4.  Wyposażenie  w  media

•woda z istniejącego pzyłącza wodociągu miejskiego,
•odprowadzenie ścieków do istniejącego przyłącza kanalizacyjnego ,
•energia elektryczna z istniejącego przyłącza energetycznego,
•system ogrzewania budynku z istniejacej kotłowni piec c.o. opalany gazem ziemnym w budynku 
szkoły
•odprowadzenie wód opadowych na teren działki inwestora.

               Rozwiązania architektoniczno budowlane remontu budynku

5,0. Roboty  rozbiórkowo – wykończeniowe. 

Projektuje sie wykonanie robót rozbiórkowych polegających na:
– demontaż stolarki okiennej i drzwiowej,
– poszerzenie otworów drzwiowych i okiennych,
– zerwaniu  posadzki drewnianej i betonowej w pomieszczeniach warsztatowych,
– obicie tynków ze ścian w pomieszczeniach warsztatowych
– wykucie otworu dla wykonania instalacji nawiewu powietrza z zewnątrz do pomieszczenia 
– oczyszczenie i sprawdzenie drożności istniejącej wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczenia ,
–  przygotowanie powierzchni ścian do malowania,
– przygotowanie powierzchni posadzki betonowej do ułożenia terakoty,PCV Tarket,  i epoksydowej,
– wykonaniu tynków cementowo wapiennych,
– wymianie instalacji centralnego ogrzewania,
– wykonaniu instalacji wentylacji,
– wymianie instalacji elektrycznej wewnętrznej,
– montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz wrót garażowych,
– demontaż innych elementów metalowych i budowlanych niepotrzebnych występujących w ścianach i po-

sadzce.

      5.1 Ściany murowane i ścianki działowe.

      Projektuje sie wykonanie ścian murowanych z pustaków ceramicznych U – 220 na zaprawie cementowo 
      wapiennej M 5. Ścianki działowe z pustaków ceramicznych K – 3 na zaprawie cementowej M 5.

5.2 Nadproża żelebetowe i L 19.

Projektuje sie wykonanie nadproży żelbetowych o wym. 25 x 35 cm nad nowo projektowanym otworami dla 
wrót garażowych w części stacji diagnostycznej, zbrojenie stalą żebrowaną o śr. 12 , dołem 4 x stal ośr 12 mm, 
górą 2 x stal o śr. 12  strzemiona ze stali o śr. 6 mm strzemiona w odległości co 15 cm . Żwirobeton B 20.
Nad pozostałymi otworami w murowanych ścianach o gr. 25 i 12 cm projektuje się nadproża żelbetowe L – 19 
które układamy na zaprawie cementowej i wypełniamy powierzchniowo przestrzen betonem B 15.

Beton kl. B 20  z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie.

Orientacyjny skład podbetonu: 

– pospółka kruszona 0/40,

– cement hutniczy 35. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%.

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

       5.3  Tynki cementowo – wapienne kat. III.
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              Po skuciu tynków ze ścian we wszystkich pomieszczeniach oprócz stacji diagnostycznej, zaplecza 
nauczycieli i pomieszczeń łazienek i WC należy oczyścić i odkurzyć ściany oraz zabezpieczyć całą 
powierzchnię ścian poprzez dwukrotny natrysk 10 % roztworem wodnym chlorku antymonowego. Po 
wyschnięciu powierzchni należy dodatkowo na wysokości 1,0 m od posadzki dokonać oprysku roztworem 
żywicy ftalowej lub 10 % roztworem chlorku glinowego  w celu netrualizacji pozostałości oparów Xylamitu w 
ścianach.
Po tak przygotowanym podłożu na ścianach należy wykonać tynki cementowo – wapienne kat III.

5.4 Licowanie ścian płytkami .

Projektuje sie wykoanie licowania ścian płytkami galzurowym ceramicznymi o wym 30 x 30 cm w nowo 
projektowanym weźle zaplecza dla nauczycieli, pomieszczeniu natryski oraz uzupełniem glazury uszkodzonej i 
w innch pomieszczeniach. Płytki glazury nalezy układać na kleju na przygotowanym podłozu.

5.5 Roboty malarskie.

Projektuje sie malowanie ścian i sufitów dwukrotnie farbami emulsyjnymi po uprzednim przygotowaniu 
podłoża. Elementy konstrukcyjne stalowe budynku i inne elementy metalowe należy pomalować 
dwukrotnie  farbami olejnym wewnątrz budynku, natomiast na zewnątrz dwukrotnie farbami 
chlrokauczykowymi. Elementy stalowe budynku należy oczyścić ze rdzy i betonu do stanu nadającego sie 
do pokrycia farbami.

5.5  Posadzki betonowe.

Posadzki Z TERAKOTY  w pomieszczeniach : magazyn, gabinet kierownika warsztatu, hall, socjalne, warsz-
tat, stacji diagnostycznej, obsługi technicznej stacji diagnostycznej, umywalnia, W-C.
Posadzki EPOKSYDOWE  w pomieszczeniach : pracownia warsztatowa ślusarnia, obróbki cieplnej i pla-
stycznej ze spawalnią, hall
Posadzki PCV TARKET w pomieszczeniach : pokój nauczycielski, stołówka, magazyn, sala wykładowa.

 
Projektuje się posadzkę betonowa z betonu B 25 gr. 30 cm z dodatkiem 8 kg/ m3 zbrojenia 
rozproszonego w pomieszczeniach ślusarnia spawalnia, pom. obróbki cieplnej i spawania oraz w 
pomieszczenia holl.

Materiały do wykonania betonu

Wymagania do betonu konstrukcyjnego  B 25  

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: 

– nasiąkliwość nie większa jak 4%

– mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% 

po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.

– Powierzchnia betonu zatarta na gładko.

        Materiały do wykonania podbetonu

Beton kl.  B12,5 gr. 10 cm z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 

ściskanie.

Orientacyjny skład podbetonu:
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– pospółka kruszona 0/40,

– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%.

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

W pozostałych pomieszczeniach szatnia pom. Socjalne , magazyn projektuje sie posadzke betonową gr 5 

cm zbrojona mata stalowa z drutu gr 3 mm oczka 12 x 10 cm z  z Miksokterta . Zaprawa cementowa M 3.

5.6   Posadzki ceramiczne z terakoty,

Projektuje się terakotę antypoślizgową o wym 30 x  30 cm układana na kleju , uzupełnienia uszkodzonej 

terakoty na posadzkach po przygotowaniu podłoża

5.7.   Posadzki z wykładziny Tarket.

a) Parametry techniczne wykładzin  

– Posadzka   z  wykładzin  homogenicznych  jednorodna  podłogowa  wykładzina  winylowa 

antypoślizgowych gat. .1 o parametrach nie gorszych technicznych   i kolorze określonym 

przez użytkownika

– szerokość wykładziny 2,00 m,

–  klasyfikacja użytkowa  - klasy 34,

– grubość całkowita – 2,0 mm,

– całkowita masa powierzchni – 2950 g/m2,

– wartość uzytkowa – 2,00 mm,

– zabezpieczenie poliuretynowe – tak wzmocnione poliuretanem iQ PUR,

– grupa ścieralności T < 0,08 mm,

– wgniecenie resztkowe 0,03 mm,

– odporność na nacisk punktowy – odporna,

– oddziaływanie na krzesła na rolkach – odporna,

– stabiloność wymiaru < 0,40%,

– klasa ogniotrwałości B  s1,

– właściwości antyposlizgowe  R 9,

– właściwości elektrostatyczne do 2 kV , wykładzina antystatyczna,

– absporpcja akustyczna +4dB,

– odporność barwy na światło > 6,

– odporność chemiczna -  dobra odporność,

– odporność na rozwój bakterii i grzybów – odporność nie pozwala na rozwój ,

 a)  posadzki epoksydowe

   grubość nałożenia masy epoksydowej nie mniej niż 1,50 mm
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                      d)  kleje do przyklejania wykładzin o parametrach  dopuszczonych do stosowania przez   

                           producenta wykładzin.

– Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiałem posiadającym strukturę antypoślizgową

5.8.  Posadzki epoksydowe,

   grubość nałożenia masy epoksydowej na przygotowana pow. betonowa nie mniej niż 

1,50 mm

6. Stolarka okienna .
Stolarka okienna   z PCV i aluminium profil pięciokomorowy rama niezlicowana;

-      rozwierne, uchylne,  uchylno - rozwierne

– odparowniki, napowietrzacze regulowane ręcznie,

– klasa odporności na włamanie WK 2

– profil Perfectlaine pięciokomorowy klasa A ścianki zew. profil gr. 3 mm szer. komór minimum 5 mm, 

– rama  wzmocnienie stalowe, ocynkowane ogniowo 275g/mkw. o przekroju zamkniętym;  

– skrzydło pięćiokomorowe półlicowane skośne,

– dwie uszczelki z powierzchniami ukierunkowanymi,

– zamki w klamkach w oknach na holu głównym szkoły,

– klas odporności ogniowej w/g DIN VENUV 1627-1630,

– atest higieniczny,

– atest ppoż, poziom hałasu 32 dB,

– współczynnik K dla ramy  W/(m2K)1.4, 

– kolor  od  zewnątrz  biały  barwiony  w  masie,  -  koegstruzja,  szerokość  zgrzewu  widocznego  od  strony 

zewnętrznej – kolor do 2 mm w skrzydłach i ramie okiennej, od wewnątrz kolor biały 

– otwieracz naświetla co drugiego okna w hali sportowej Primat 190 Compact,

– gwarancja producenta,

– Nawiewniki dla istniejących okien dla jednego okna w każdym pomieszczeniu,

7.   Stolarka drzwiowa z PCV:

- profil szer 70 mm pięciokomorowy wysokoudarowy PVC rama nie zlicowana, nie zawierające kadmu i 

plastyfiktorów wzmocniony kształtownikami ze stali ocynkowanej ościeżnicy, słupków i skrzydeł odporny 

na działanie warunków atmosferycznych,od zew. kolor   biały

-  grubość ścianek zgodnie z normą     z PN – EN 12608 ,

-  wypełnienie pakiety szybowe,  

- łączenie naroży skrzydeł drzwiowych dodatkowo za pomocą łączników mechanicznych        
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  zgrzewanych umieszczonych wewnątrz zamkniętego wzmocnienia skrzydła,

- grubość wypełnienia 61 mm,

- wykończenie profili lakierowanie nakładki aluminiowe,

- wytrzymałość na zginanie > 45/>85,

- odporność na uderzenia bez pęknięć w temperaturze +40 stopni C wg DIN 53453,

- wydłużenie względne > 100wg DIN 53455,

- współczynnik przenikania ciepła U W/m2K 1,3,

- poziom hałasu 36 dB,

- uszczelki z EPDM silikonowe zgrzewane w kolorze czarnym,

- szyba pakiet  44.2 – 16+Ar-44.2 termo. współczynnik K 1,0.

.
8 . Stolarka  drzwiowa
 -   drzwi wewnętrzne do pomieszczeń :
 

– ościeżnice regulowane na trzy zawiasy na szer. Ścian0,15 -  0,30 m z mdf, opaska kątowa 60 mm, 

zabudowa tunelowa   uszczelka – kolor dąb rustikal.

– skrzydła drzwiowe trzy zawiasy. system przylgowy, ramiak z klejonki drewnianej płycina fryzowana – 

ramiak oraz płycina fornirowane, ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF fornierowanymi 

naturalna okleiną,płycina z MDF fornirowana naturalna okleiną – kolor dąb rustikal, klamki i okucia w 

stylu ,,arcus”.

 dla drzwi   aluminium wewnetrznych i zewnetrznych z aluminium ciepłego:

– zasuwnica z dwoma ryglami dla każdych drzwi,

– dwa zamki atestowane dla drzwi aluminiowych,

– zawiasy po trzy sztuki dla każdego skrzydła,

– pochwyty dla drzwi zewnętrznych aluminiowych kolor brąz,

–  rygiel mechaniczny dla każdych drzwi ,

– próg aluminiowy z przekładką termiczną,

– samozamykacz  hydrauliczny  z  funkcja  stop  z  liczbą  faz  zamykania  3  i  blokadą  ramienia  dla  drzwi 

aluminiowych,

– kąt otwarcia samozamykacza 180 stopni,

– kolor  drzwi a pcv i aluminium brązowy

Wrota garażowe.
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Segmentowe podnoszone do góry z regulacja opadania ocieplone z trzema oknami kontrolnymi.

9.  Sufity podwieszane o parametrach technicznych płyty mineralne z krawędzią frezowaną nie gorszych niż 

Amstrong.

– Płyta mineralna pomalowana  farbą Bioguard kolor biały,

– ruszt  z  profili  stalowych  zimnogietych  ocynkowanych  pomalowanych  w  kolorze  białym  w 

konstrukcji Amstrong,

– wymiar 625x625x15 mm,

– masa powierzchniowa płyt sufitowych 3,48 kg/m2,

– gęstość 232kg/m3,

– czyszczenie zmywanie przy pomocy zwilżonej gąbki,

– odporność na podwyższoną wilgotność względna powietrza 95 %,

– izolacyjność akustyczna 37 dB,

– odbicie światła 87 %,

– reakcja na ogień A2-st,d0, klasa czystość bakteryjnej  B 10.  

            10.  Termoizolacja ścian

• Materiały:

- płyty z styropianu ferzowanego do ścian zewnętrznych   o   wym. dł. 1000 mm szer. 500 mm 

gr. 120 mm,

- współczynnik przewodzenia ciepła 0,041 [W/mK]

- obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 1,35 kN / m3

- klas reakcji na ogień A – 1 wg EN 13501 - 1

- płyny czyszczące elewację o parametrach jak np. Firmy Weber środek do      oczyszczenia 

elewacji PC 241

- zaprawa klejowa do styropianu i szpachlowania siatki  

gęstość objętościowa 1,80 g/cm2

temp. stosowania +5 do + 25 stopni  C

przyczepność do podłoża > 0,30 Mpa

przyczepność do styropianu > 0,1 Mpa

kolor biały

- listwy narożne z siatką  

dł. 2,5 m

szer. 25 x 25 mm
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szer. siatki 230 x 230 mm

materiał aluminium, siatka z włókna szklanego

- siatka z włókna szklanego  

wym. rolki 1,50  x 50 m

gr. siatki 0,65 mm

waga siatki 120 g/ m2

rozmiar oczek 6,5 x 6,5 mm

wytrzymałość nominalna 2000/2200 N/5 cm

- kołki do mocowania termmoizolacji   

dł. 26 cm

kołnierz  polietylem   śr.  8  cm,  trzpień  plastykowy  gr.  5  mm  z  kołnierzem  obudowanym 

plastikiem twardym odpornym na uderzenia,

- płyn gruntujący ibogrunt mrozoodporny i wodoodporny, paroprzepuszczalny,      

       odporny na alkaliczne zanieczyszczenia powietrza,  zużycie 0,2 kg/m2  

- tynk akrylowo – silikonowy  kornik  gr. 1,5 mm kolor  do uzgodnienia z uzytkownikiem  

cięzar objętościowy 1,6 – 1,7 kg/dm3

przyczepność > 0,2 N/mm2

współczynnik oporu dyfuzyjnegoµ = 80

- farby silikatowe kolor  jak elewacja 401 B po akceptacji użytkownika  

współczynnik oporu dyfuzyjnego µ - 220 malowany dwuwarstwowo   

odporne na warunki atmosferyczne i zmywanie wodą 

- tynk gramaplat żywiczny na cokół budynku 

- profil wykończeniowy ,,okienny” z siatką,  

- profil wykończeniowy ,,podparapetowy” z siatką,  

- profil wykończeniowy  ,,kapinos” z siatką,  

- profil dylatacyjny prosty i kątowy z siatką,  

10.1 .Wykonanie ocieplenia 

            Warunki ogólne 

Zgodnie  z  zapisami  zawartymi  w  analizowanych  aprobatach  technicznych  na  zestawy  wyrobów  do 

wykonania ociepleń ścian zewnętrznych, roboty te mogą wykonywać tylko firmy wyspecjalizowane.

System ociepleń istnieje wyłącznie na ścianie. Należy uznać , że system ocieplenia ścian zewnętrznych 

składają się dwa elementy: zidentyfikowane zestaw wyrobów i proces wykonawczy. 

Jeżeli z  uwagi na odpowiedzialność całego systemu , obowiązkowo prowadzi się procedurę certyfikacji 

materiału  ,  to  również  drugi  element  czyli  wykonawstwo  powinno podlegać  procesowi  kontroli  przez 

upoważnionych pracowników wskazanych przez kompletatora lub producenta zestawu wyrobów.
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Podstawą do rozpoczęcia robót jest prawomocne pozwolenie na budowę wydane na podstawie 

dokumentacji projektowej i udokumentowania tytułu prawnego do obiektu lub prawomocne zgłoszenie.

Proces wykonawczy robót ociepleniowych musi być rejestrowany w dzienniku budowy.

Przystąpienie do realizacji ocieplenia możliwe jest po : 

1. Zakończeniu robót dachowych, 

2. Trwałym zamontowaniu wszystkich okien i drzwi,

3. Zakończenie wewnętrznych procesów „ mokrych” w stopniu 

zapewniających ustabilizowaniu poziomu wilgotności ścian zewnętrznych

Zakończeniu realizacji robót rozbiórkowych w budynku.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych systemów ociepleniowych , łącznie ze 

stosowaniem elementów składowych od tego samego producenta objętych aprobatą technicznych i 

certyfikatami zgodności.

Roboty ociepleniowe należy prowadzić w temperaturach nie niższych niż +5 stopni  i nie wyższych niż 25 

stopni.

Bez dodatkowego zabezpieczenia w postaci osłony z plandek rusztowaniowych niedopuszczalne jest 

prowadzenie robót w czasie opadów atmosfrycznych , w czasie silnego wiatru , przy nagrzanych 

powierzchniach elewacji oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0 stopni w przeciągi 24 

godzin.

Przed przystąpieniem do realizacji robót docieplenia ścian zewnętrznych należy przeprowadzić próby 

wytrzymałościowe przyklejania izolacji do podłoża oraz wyrywania łączników mechanicznych z podłoża.

10.2 Miejsca szczególne

Styki systemów ociepleniowych z innymi systemami budowlanymi muszą być wykonane w sposób 

zapewniający szczególność i nie przenoszenia naprężeń. W tych przypadkach należy stosować właściwe 

taśmy uszczelniające lub przeznaczone do tego profilu.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne w istniejącej ścianie muszą być wykonane również w warstwie 

ociepleniowej. Jako wypełnienie szczelin należy stosować profile dylatacyjne lub odpowiednie materiały 

uzupełniające.

Szczególnie miejsca elewacji winny być obrobione siatką zbrojną zastąpioną w masie szpachlowej lub 

przeznaczonymi do tego celu profilami specjalistycznymi , zgodnie z projektem.
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Przy robotach ociepleniowych z zastosowaniem styropianu kit wypełniający spoinę nie może się z nim 

stykać. Istniejąca spoina winna być zabezpieczona warstwą zaprawy klejącej w celu uniknięcia 

destrukcyjnego wpływu kitu na styropian.

10.3  Obróbki blacharskie.

Obróbki blacharskie nie są komponentem zestawu. Obróbki blacharskie winny być wykonane po wykonaniu 

izolacji, a przed układem warstwy tynku w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę 

powierzchni ściany przed wodami opadowymi i spływającymi .

Szczególnie istotnym jest bezzwłocznie wykonywanie blacharki attyk, gzymsów, i tym podobnych 

elementów poziomych do których dochodzi ocieplenie.

Roboty blacharskie winny być tak wykonywane pod obróbki blacharskie nie obrobionego klejem i siatką 

materiału izolacyjnego.

Jednym z rozwiązań jest zamocowanie do części konstrukcyjnego np. Attyki , poziomych pasów ze sklejki 

wodoodpornej o szerokości równej szerokości attyki po ociepleniu. Tak zamocowana sklejka tworzy sztywna 

powierzchnie do której można zamocować blachę attyki.

Blacharka podokienna winna być montowana ze spadkiem zapewniającym odpływ wody. Blacharka winna 

być montowana w taki sposób aby kapinos parapetu z blachy był oddalony od docelowej powierzchni 

elewacji nie mniej niż 4 cm.

Przed zamontowaniem blacharki   należy w miejscu zabezpieczenia wykonać warstwę zbrojna i wyprowadzić 

siatkę na elewację do pózniejszego wykonania warstwy zbrojnej na elewacji.

Połączenie bocznych ościeży powstałych po ociepleniu winno być wykonać w sposób pozwalający na 

swobodne ruchy parapetu wynikające z pracy termicznej blachy. Uzyskuje się to poprzez stosowanie 

specjalnego profilowanych zakończeń zbrojnej na elewacji takich jak gzymsy , profile ozdobne itp.

Do robót blacharskich stosowane są: blacha stalowa ocynkowana lakierowana ,  

Nie zaleca się stosowania parapetów z tworzyw sztucznych z uwagi na mała odporność na działanie wysokich 

i niskich temperatur oraz profili ceramicznych z uwagi na możliwość penetracji wilgoci przez spoiny.

Rolą obróbek blacharskich jest szybkie i sprawne odprowadzenie wód opadowych elewację i niedopuszczenie 

do jakiejkolwiek infiltracji wody pod ocieplenie.

10.4   Wilgotność ścian – przygotowanie podłoża 

Większość ścian zewnętrznych masowych istniejących co najmniej od 5 lat ma  wilgotność ustabilizowaną 

odpowiadającą wilgotności   względnej otaczającego powietrza.

W przypadkach takich ścian zewnętrznych wykonanie ocieplenia znacznie obniża ryzyko kondensacji pary 

wodnej wewnątrz ściany i pozytywnie wpływa na wydłużenie trwałości przegrody ze względu na 

zmniejszenie wahań temperaturowych.

Budynki starsze lub błędne zrealizowane , z wadliwie wykonaną izolacją pionową i poziomą części 

podziemnej . mogą posiadać w częściach przyziemnych znacznie podwyższoną wilgotność.
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Podwyższa wilgotność może wynikać również ze złego zawilgocenia i obniżyć wilgotność ścian przed 

przystąpieniem do robót ociepleniowych.

Coraz częstszym zjawiskiem jest zwilgocenie ścian spowodowane brakiem lub złym wykonaniem izolacji 

poziomej tarasów i balkonów.

Następnym nie mniej ważnym elementem mającym wpływ na żywotność systemu ocieplającego  jest 

przygotowanie podłożą.

Podłoża przeznaczone do przyklejania izolacji takie jak : mury z cegieł pełnych lub szczelinowych , 

gazobetonu , betonu, tynki barwione w masie lub pokryte powłokami malarskimi i inne występujące w 

budownictwie muszą być czyste , suche, i nośne. Zanieczyszczenia oraz wszelkie substancje zmniejszają 

przyczepność , muszą zostać usunięte. Podłoża chłonne i słabo związane powinny być oczyszczane i 

zagruntowane środkami głeboko penetrującymi na powierzchni błony.

W przypadku budynków nowych mamy do czynienia przeważnie z podwyższoną wilgotnością ścian 

wynikających z prowadzenia procesów mokrych szczególnie wewnątrz budynków. W takim przypadku 

należy doprowadzić do ustabilizowania wilgotności ściany. Bardzo istotnym elementem mającym wpływ na 

wilgotność ścian zewnętrznych ma organizacja realizacji procesów „mokrych” wewnątrz budynków. 

Koniecznym jest zapewnienie własciwej wentylacji pomieszczeń dla obniżania wilgotności .

W celu sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoża zaleca się wykonać kontrolnie przyklejenie 

próbek stosowanej izolacji o wym . 10 cm x 10 cm z warstwą kleju nie przekraczają 1 cm . Przy 

prawidłowym przygotowniu podłoża 20 stopni wilgotności powietrza nie przekracza 60 % . Podczas 

odrywania po 3 dobach , rezerwowo winno nastąpić w styropianie.

10. 5  Ocieplenie ścian i ościeży

Płyty styropianowe przykleją się pasami od dołu o góry w przypadkach wykonywania prac przy pomocy 

stacjonarnych rusztowań fasadowych  lub masztowych pomostów roboczych.

Dopuszcza się klejenia płyt styropianowych pasami od góry do dołu w przypadku ich przyklejenia z 

liniowych pomostów ruchomych.

Płyty z wełny mineralnej przykleja się zawsze do dołu do góry , należy przy tym pamiętać żeby co kilka 

warstw powierzchnie płyt kołkować przy użyciu dwóch kołków na płytę. Kołki te w fazie klejenia nie 

powinny być „dobijane do końca” , zdaniem ich jest podtrzymywanie płyt przed obsuwaniem i odspawaniem 

do czasu związania kleju.

Klej na płyty izolacyjne należy nanosić w taki sposób aby zapewnić jak największa powierzchnią roboczą dla 

użytego kleju po kontrolowanym oderwaniu świeżo przyklejonej płyty powierzchni rozłożonego kleju na 

płycie.

W przypadkach klejenia ręcznego stosuje się dwa sposoby nanoszenia kleju na płytę :
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- ciągłe nanoszenie masy klejowej na całą powierzchnię płyt w przypadkach klejenia 

równych podłoża

- metoda pasmowo- punktowa z zachowaniem min 40% powierzchni sklejenia przy 

systemach z kołkowaniem płyt , lub min 60 % sklejenia przy mocowaniu płyt bez 

kołkowania.

W przypadkach nanoszenia kleju w sposób mechaniczny , można to czynić poprzez:

- nanoszenie przy pomocy specjalnego dozownika pasm i plecaków kleju na płyty w sposób 

jak wyżej

- nanoszenie kleju cało powierzchniowo przy pomocy agregatu tynkarskiego ze specjalna 

końcówką na ścianie o określonej doświadczalnie poierzchni na którą zdążymy przed 

rozpoczęciem procesu wysychania kleju , przykleić określoną ilość płyt.

Mechanizacja prac winna następować w miarę zdobywania doświadczeń podczas ocieplenia „ ręcznego” .proces 

samego klejenia powinien odbywać się taki sposób że płytę z naniesionym odpowiednio klejem przykładamy do 

ściany odległość ok.5 cm od sąsiednich płyt i dobijając ją pacą lub umiejętnie otwartą dłonią przesuwamy ja w 

dół lub w górę w zależności czy kleimy od dołu czy od góry, do momentu aż znajdzie się w odpowiednim 

miejscu płyty powinna być przeprowadzana bardzo szybko.

Niedopuszczalne jest poruszanie podczas klejenia sąsiednich płyt przyklejonych wcześniej. Opisana czynność 

powoduje lepsze rozłożenie kleju pod płytą.

Należy w każdy przypadku przy dociskaniu płyt zwracać uwagę , aby klej nie był wciskany w szczeliny 

pomiędzy sąsiadujące ze sobą płyty uniknie się tego gdy pasma układane będą w pewnej odległości od krawędzi 

płyty zapewniającej miejsce dla rozciskanego kleju.

Podczas przyklejenia płyt z wełny mineralnej niezależnie od sposobu nanoszenia kleju należy pamiętać o 

wtarciu powierzchni płyty cienkiej warstwy masy klejowo w miejscach gdzie będziemy układali pasma i placki 

kleju. Czynność ta spowoduje zwiększenie przyczepności kleju od płyt o włóknistej strukturze.

Płyty izolacyjne należy rozmieszczać pasmami poziomymi z przewiązaniem w narożach na mijankę , zasada ta 

nie dotyczy wyklejenia ościeży.

10.6   Ościeża 

Ocieplenie ościeży okiennych należy realizować tym samym materiałem izolacyjnym , co elewacje. Izolacja 

w ościeżach jest z reguły nie kołkowana. Zalecana grubość izolacji winna być nie mniejsza niż 3 cm. 
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Grubość izolacji uzależniona jest od szerokości ościeży okiennej. Zdarzają się przypadki , w których 

ościeżnica okienna jest tak obsadzona  że nie można wykonać ocieplenia ościeżach istniejących dla 

znalezienia miejsca do wykonania ocieplenia.

Ocieplenie ościeża ma bardzo istotne znaczenie dla skutecznej izolacyjności cieplnej budynku. Brak zgody na 

docieplenie ościeża winien być potwierdzony przez inwestora na piśmie.

Styk wykończonego ościeża okiennego z ościeżnicą okienną powinien być wykonany w sposób szczelny i 

elastyczny. Do uszczelnień tego typu połączeń używane są painki , taśmy rozprężne oraz listwy z materiałem 

rozprężonym. Przy wyborze materiału uszczelniającego do tego typu połączeń należy brać pod uwagę jego 

elastyczność w różnych warunkach temperaturowych oraz odporność na zmienność temperatur.

Z doświadczeń wynika , że  powinno się stosować kitów akrylowych ponieważ nie wytrzymuje one 

wielokrotnie cykli zamarzania oraz odmrażania. Zaleca się stosować dobrej klasy silikony lub poliuretany.

W praktyce mamy do czynienia z dwoma typami ościeży. W budynkach istniejących okna przeważnie 

cofnięte są w stosunkach do powierzchni elewacji i wytworzone są naturalne ościeżą , które w wyniku 

ocieplenia ściany istnieją podlegają poszerzaniu o grubość wykonywanego ocieplenia.

W budynkach nowych coraz częściej okna obsadzone są  w licu ściany , a ościeże powstaje na skutek 

ocieplenia i jego szerokość wynika z grubości ocieplenia. Spotykamy tu dwa sposoby realizacji ociepleń 

ościeży. W pierwszym wyprowadza się izolację na ościeżnicę okienną i tnie w płaszczyźnie planowego 

ościeżem, a ościeżnicą okienną powstaje dość szeroka szczelina związania z grubością okienna wystawała z 

płaszczyzny ściany ok. 1 cm. Pozwala to na wyprowadzanie izolacji na ośnieżnicę bez wspomnianej 

szczeliny.

W drugim sposobie izolacja ościeży jest klejona do izolacji ściany. Sposób ten ma wadę polegającą na tym, że 

wprowadzona jest warstwa kleju pomiędzy  dwie warstwy izolacja. W prawdzie grubość izolacji ościeża jest 

stosunkowo mała , ale wydaje się być sposobem batrdziej bezpiecznym. 

W narożach otworów w warstwie masy masy szpachlowej należy umieścić pod kątem 45 stopni do krawędzi 

otworu prostokątnego paski siatki siatki zbrojącej zbrojącej o wymiarach minimum 25 x 35 cm. Czynności ta 

zapobiega pęknięciom w narożnikach powodowanym w tym miejscu układem sił występujących na elewacji.

10.7  Kołkowanie 

Kołkowanie systemu powinno być realizowane po stwardnieniu kleju mocującego płyty , lecz nie wcześniej 

niż przed upływem 24 godzin.

Kołkowanie nie może powodować zmniejszyć przyczepności kleju do płyt i podłoża , kołki powinny być 

tak osadzone aby ich talerzyk nie wystawały warstwę izolacji , nie dopuszczalnej jest również aby zbyt 

mocne ich dobijanie powodowało uszkodzenie izolacji w miejscu brzegiem talerzyka.

                                                                                        



„ P.N.B. OBŁÓJ-INWEST ”
1985

Słupno, ul. Bieszczadzka 14, 05-250 Radzymin
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA

Ilość , rodzaj i rozmieszczenie łączników mechanicznych zgodnie z projektem kołkowania stanowiącym 

integralną część dokumentacji projektowej.

W przypadku występowania różnych rodzajów podłoży może zachodzić konieczność stosowania różnych 

typów  rodzajów , długości lub rozmieszczania kołków w różnych strefach ściany.

10.8  Wykonywanie warstwy zbrojnej:

Przed wykonaniem tej czynności należy upewnić się że powierzchnia izolacji podlegająca zbrojenia jest 

odpowiednio równa. Odchylenia powierzchni od płaszczyzny nie powinny być większe niż 3 mm i w liczbie 

nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 mm na 1 m i nie więcej wysokości budynku. 

Szczeliny pomiędzy poszczególnymi płytami izolacji  nie powinny być większe niż ok. 2mm.

Wymagania odnoszą się do równości i pionowości ścian mogą być egzekwowane przez inwestora pod 

warunkiem przekazywania o ocieplenia ścian odpowiadającym odpowiedniej formie murowej.

W przypadku zastrzeżeń co do równości powierzchni lub wielkości szczelin należy je usunąć w sposób 

następujący: 

- nierówność likwidujemy poprzez dodatkowe szlifowanie górek

- wypełnianie dołków w zakresie do ok. 2 mm

- szczeliny większej niż 2 mm likwiduje się przy pomocy pianki poliuretanowej lub poiprzez 

wypełnienie rodzimym materiałem izolacyjnym

Odpowiednio przygotowaną masę szpachlową nanosi się na płyty izolacyjne, dobrze związane z podłożem , 

zakołkowane i odpowiednio wyrównane przy pomocy pac ze stali nierdzewnej na grubość ok. 2 mm , następnie 

zastapia się w niej odpowiednią siatkę zbrojną z zakladem ok. 10 cm .

Po dokładnym zatopieniu siatki na szpachlowaną powierzchnię nanosi się dodatkową warstwę masy 

szpachlowej do uzyskania grubości warstwy zbrojnej ok. 3 mm.

Siatka powinna się znajdować mniej więcej w środku grubości warstwy. Aby uzyskać powierzchnię o dużym 

stopniu równości zaleca się dodatkowo szpachlowanie wyrównujące przy użyciu paco szer. 60 cm na całej 

powierzchni ściany.

Przy zbrojeniu powierzchni ścian z rusztowaniem stacjonarnym  kotwionych punktowo do ściany , należy 

zwracać uwagę , że podczas układania siatki niejednokrotnie występuje konieczność jej przecinania w 

miejscach przecięcia podłoża pasek z siatki używanej do zbrojenia w taki przypadku należy bezwzględnie w 

miejscu przecięcia podłoży pasek z siatki używanej do zbrojenia w taki sposób aby zapewnić w każdym miejscu 

ściągnąć część kleju w sposób wcześniej pisany.
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Pozostawienie niezabezpieczonego dodatkową siatką przecięcia siatki będzie stukowało pojawieniem się w 

krótkim czasie od zakończenia prac rysy będącej poważnym uszkodzeniem elewacji.

Niedopuszczalnym jest układanie siatki na izolacji bez wcześniejszego przesmarowania powierzchni masą 

klejowo szpachlową.

Uszczelnienia styków izolacji termicznej do elementów wykonanych z materiałów o innej rozszerzalności 

wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów , taśm  lub profili uszczelniających w sposób podany w 

projekcie lub zestawieniu rozwiązań szczegółów podanych przez  producenta systemu.

Po zebraniu nadmiaru materiału wykonujemy tak zwane ściągniecie materiału na grubość ziarna na obrabianej 

powierzchni. Po tej czynności należy przystąpić do ‘’wyciągnęcia struktury baranka – kornika ’’ poprzez 

dokładne zatarcie na okrągło pacą plastikową poprzez dokładne zatarcie na okrągło pacą plastikową 

Przy układaniu tynku należy przestrzegać zasady układania mokre na mokre , tzn. tak kierować robotami aby 

nie dopuścić do powstania widocznych styków na podestach rusztowań oraz pomiędzy poszczególnymi 

pracownikami obrabiającymi tą samą powierzchnię ściany. Należy przestrzegać bezwzględnie zasady że jedna 

płaszczyzna musi być zakończona w jednym cyklu technologicznym lub miejscu przewidzianym przez 

nadzorującego roboty.

Gładkie wykończenie powierzchni na systemach ociepleniowych jest niedopuszczalne ze względu na pracę 

termiczną. Tynki cienkowarstwowe gładkie posiadają uziarnienie poniżej 1,5 mm  stanowią zbyt cienką 

warstwę do występowania jako samodzielna warstwa na dużych powierzchniach. Gładkie wykończenie 

powierzchni mogących przenieść naprężenia termiczne bez szkody dla elewacji 

Malowanie elewacji należy wykonać na tynkach wyschniętych.

Do malowania systemowych tynków mineralnych należy używać farb fasadowych dopuszczony przez 

producenta lub kompletatora zestawu wyrobów. W wyniku malowania tynku mineralnego farbą zmniejsza się 

zdolność tynków mineralnych do zabrudzeń. Podczas malowania w sposób analogiczny do układania tynku 

należy zabezpieczyć odpowiednia ilość przeszkolonych pracowników i zwrócić szczególną uwagę na to aby 

malowani odbywało się w jednym cyklu na całej powierzchni ściany.

10,9    Gzymsy

Tarasy  balkony , gzymsy mogą przy ociepleniu stwarzać wiele problemów technicznych. Należy wymagać , 

aby izolacja przeciwwilgociowa wyprowadzona była na ścianę konstrukcyjną budynku , innymi słowami aby 

wchodziła pod ocieplenie. 
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Wykonywanie ocieplenia budynku bez kontroli stanu izolacji płyt balkonów lub loggi może powodować w 

przypadku póżniejszego remontu płyt balkonowych konieczność demontażu części wykonanego ocieplenia lub 

ze względów ekonomicznych wykonywanie izolacji w sposób  niezgodny z zasadami.

 Prawidłowe ocieplenie ścian zewnętrznych budynków wymaga aby płyta balkonowa była obustronnie 

ocieplona. Ta zasada winna być stosowana szczególnie w budynkach nowo budowlanych. W budynkach 

istniejących tam gdzie poziom górnej powierzchni płyty pozwala n wprowadzenie izolacji ciepnej  płyty 

powinny być obustronne.

10.11. Ocieplenie ściany w strefie cokołowej

Ociplenie ściany zewnętrznej winno być wykonywane , co najmniej do poziomu niższego  o 30 cm od stropu 

nieogrzewanej piwnicy. Ocieplenie fundamentów poniżej poziomu terenu winno być wykonywane przy użyciu 

niskonasiąkliwego materiału izolacyjnego np. styrodur – styropian ekstrudowany.

Zgodnie z przyjętymi rozwiązanaia europejskimi , zaleca się w poziomie parteru do wysokości  co najmniej 2,0 

m od poziomu terenu wykonanie drugiej warstwy zbrojnej. Wzmacnia takie należy wykonywać w obszarach 

wejść do klatek schodowych w obszarach wzmożonego ruchu pieszego ciągi piesze zbliżone są bądź stykają się 

ze ścianą budynku lub w pobliżu placów zabaw. Wynika to z konieczności zwiększenia wytrzymałości 

powierzchni elewacji na uderzanie. Zgodnie z dokumentacją projektową dla danego typu budynków mogą 

występować cokoły ocieplne lub nieocieplne.

W obu przypadkach wykonczenie powierzchni cokołowych winno odbywać się przy wykorzystaniu 

specjalnymi do tego celu przeznaczonych tynków.

Tynki cokołowe występują jako masy akrylowe z dużą ilością różnokolorowych kamyków . Tynki nazywane są 

mozaikowymi lub kamyczkowymi.

Dolne krawędzie ociepleń można dodatkowo zabezpieczy dostępnymi na rynku listwami cokołowymi 

zadaniem zastosowanej listwy jest wyznaczenie prostej dolnej krawędzi dociepleń oraz skuteczna ochrona przed 

mechanicznym uszkodzeniem lub podpaleniem.

 
 
11.  Zabezpieczenie antykorozyjne.
 
Do zabezpieczeń przeciw korozji powierzchni metalowych należy zastosować zestaw farb epoksydowych o 
trwałości H wg PN-EN ISO 12944-5 przeznaczone do malowania zewnętrznych powierzchni stalowych kon-
strukcji eksploatowanych w atmosferze o kategorii korozyjności C3
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UWAGA.

ZABRANIA SIE WYKONAWCY WYKONYWANIA MŁOTAMI  PNEUMATYCZNYMI  NADMIER-
NIE  DUŻYCH  NIEUZASADNIONYCH  OTWORÓW  W  ŚCIANACH  I POSADZKACH BEZ KON-
SULTACJI  Z  PROJEKTANTEM  I INSPEKTOREM NADZORU. NALEŻY STOSOWAC TYLKO I 
WYŁĄCZNIE PIŁY  MECHANICZNE DO BETONU I WIERTNICE           .  

              12.   Instalacje wewnętrzne – według odrębnego opracowania

 

 13.  Instalacja kanalizacji sanitarnej  - według odrębnego opracowania

 
   14.  Instalacja centralnego ogrzewania – według odrębnego opracowania

  
    15. Instalacja  elektryczna – według odrębnego opracowania.

 

arch. Maciej Wysoczański

tech bud.  Stanisław Obłój
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      INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA       I OCHRONY ZDROWIA  

                         Nazwa i adres  obiektu budowlanego :

PROJEKT  BUDOWLANY  REMONTU
BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH   ZESPOŁU SZKÓŁ  

 W TŁUSZCZU  PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ

 

INWESTOR :

 
Inwestor;  Powiat Wołomiński Wołomin ul. Prądzyńskiego

            OPRACOWAŁ:
  Stanisław OBŁÓJ  05 – 250 Słupno ul. Bieszczadzka 14
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                                                        styczeń   2012

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1 .   Zakres robót 

Zakres robót remontu budynku warsztatów szkolnych w/g projektu obejmować będzie :
– roboty rozbiórkowe ,
- ściany konstrukcyjne    wewnętrzne,
- roboty betoniarskie,
- ścianki działowe,
- podłoża i posadzki,
- stolarka okienna i drzwiowa,
- licowanie ścian glazurą,
- tynki wewnętrzne,
- roboty malarskie,
- instalacje elektryczne,
- instalacje wodociągowe,
- instalacje centralnego ogrzewania,

  - instalacje wentylacji mechanicznej,
- termoizolacja ścian zewnętrznych,
- obróbki blacharskie
- roboty różne wykończeniowe

2.    Istniejące obiekty

- gospodarcze,

3. Elementy zagospodarowania działek które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa.

           -  brak

4.   Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

-  dotyczą montażu świetlików dachowych i pokrycia oraz robót tynkarskich i różnych wykończeniowych przy 
    których wykonywaniu występuje ryzyko upadku ponad 5,0m,
-  porażenie prądem przy robotach tynkarskich.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do  
    realizacji robót.

– nie wykonywać robót budowlanych przy opadach deszczu i mżawki,
– zachować szczególną ostrożność przy robotach rozładunkowych materiałów budowlanych i montażu 

więźby dachowej oraz pokrycia dachowego,
-     przed przystąpieniem do budowy należy pracowników przeszkolić i zapoznać z zasadami BPH na budowie,
-     udzielenie informacji o koniecznych środkach ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed skutkami   
      zagrożeń,
-     określenie osób oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami,
-     określenie zasad postępowania podczas wypadku,
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-     wskazanie dróg ewakuacyjnych z placu budowy.
– bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie sprawuje kierownik budowy
– należy przeprowadzić przeszkolenie ogólne i stanowiskowe pracowników w zakresie BHP i ppoż.
– Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia i powierzone mienie 

w czasie wykonywania robót
– należy przestrzegać zasad i wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonania robót budowlanych (DZ. U. nr 47 poz. 401)

6. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych.

Teren budowy należy wydzielić trwałym ogrodzeniem oraz odpowiednio oznakować strefy szczególnego 
zagrożenia zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem węzła boniarskiego, wyjazdu na drogę publiczną, miejsca 
składowania materiałów budowlanych oraz prowadzenia robót na wysokości powyżej 5,00 m,
w miejscu widocznym należy umieścić tablicę informacyjna budowy.

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających  
    niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach   
    szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

– nie wykonywać robót budowlanych przy opadach deszczu i mżawki,
– zachować szczególną ostrożność przy robotach rozładunkowych materiałów budowlanych i montażu 

więźby dachowej oraz pokrycia dachowego,
-     wszystkie pomieszczenia magazynowane i składowiska, a także inne urządzenia tymczasowe na placu  
      budowy muszą być wyposażone w sprzęt ochrony przeciwpożarowej. Są to dla pomieszczeń zamkniętych  
      gaśnice i koce azbestowe  a na terenie otwartym zbiorniki piasku, wiadra, bosaki, oskardy i łopaty skupione 
      w specjalnych stanowiskach ppoż.
-     w miejscu dostępnym należy umieścić apteczkę ze środkami pierwszej pomocy,
-    zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru , awarii i 
      innych zagrożeń 
– prace budowlane i montażowe należy wykonać zgodnie z projektem oraz przepisami i normami oraz wiedzą 

techniczna tzw. Dobrą praktyką inżynierską:
– prace ziemne i montażowe należy wykonać zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowie oraz 

przepisami i normami,
– roboty wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane w odpowiedniej 

specjalności 
– prace mogą wykonywać tylko pracownicy odpowiedni przeszkoleni w zakresie BHP i p.poz. Oraz w 

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 
– wyposażyć należy pracowników w odpowiednią odzież i obuwie robocze, bezpieczny i sprawny sprzęt oraz 

narzędzia 
– wyposażyć pracowników w środek łączności tel. Komórkowy 
– wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy wykonywać 

tylko ręcznie 

8. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych

-  na terenie budowy.

UWAGA.

ZABRANIA SIE WYKONAWCY WYKONYWANIA MŁOTAMI  PNEUMATYCZNYMI  NADMIER-
NIE  DUŻYCH  NIEUZASADNIONYCH  OTWORÓW  W  ŚCIANACH  I POSADZKACH BEZ KON-
SULTACJI  Z  PROJEKTANTEM  I INSPEKTOREM NADZORU. NALEŻY STOSOWAC TYLKO I 
WYŁĄCZNIE PIŁY  MECHANICZNE DO BETONU I WIERTNICE.
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10. W związku z powyższymi  zachodzi potrzeba opracowania przez   
   kierownika budowy planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia /BIOZ/.   
Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych określa Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 (Dz. U. Nr 118 poz. 
nr. 1263) oraz w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych określa Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. U. nr. 47 poz.401).

Wszystkie zastosowania wyroby powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa 
PZH, bądz deklaracje zgodności określone prawem budowlanym, dopuszczające do obrotu i stosowania w 
budownictwie

Opracował: arch. Maciej Wysoczański

                                                                                                                                     tech bud.  Stanisław Obłój

WARUNKI OCHRONY PPOŻ.

Projektowany   remont budynku  warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół w Tłuszczu jest budynkiem 
jednokondygnacyjnym z pow. warsztatowa, diagnostyczną i  w części biurowo szatniowo socjanym 
stanowiącym jedna strefę pożarową o pow. uzytkowej 732,50 m2. Budynek niski kwalifikowany do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL III, zaprojektowany w  klasie D odporności pożarowej z elementami nie 
rozprzestrzeniającymi ognia w poniższej klasie odporności ogniowej:

-  konstrukcja nośna budynku – R 30,
-  ściany oddzielenia pożarowego - REI 60,
-  konstrukcja dachu i jedo pokrycie – NRO,
-  stropy -  REI 30,
-  ściany zewnętrzne -  EI 30,
-  ściany wewnętrzne – EI 15
Do wykończenia wnętrz nie przewiduje się materiałów palnych
Pomieszczenia  warsztatu  należy wyposażyć w sprzęt gaśniczy, instrukcje ppoż w/g oddzielnego opracowania 
instrukcji bezpieczeństwa pożarowego .
Woda do celów pożarowych z istniejącej sieci miejskiej o śr 110 mm w ul. Radzymińskiej poprzez hydrant w 
odległości 55,60 m.
  
Ewakuacje poziomą zapewnia wewnątrz holl o szer 3,25 i 3,78 m z drzwiami wyjściowymi na zewnątrz o szer. 
Otwarcia jednego skrzydła drzwiowego min 0,90 m. Z pomieszczeń warsztatowych i diagnostycznych 
zaprojektowano wyjścia przez drzwi o szer. min 0,90 m bezpośrednio na zewnątrz budynku
W pomieszczeniach nie planuje sie składowania materiałów ropopochodnych i łatwopalnych. Wrota garażowe 
w pomieszczeniach diagnostycznych nie są projektowane otwierane elektrycznie.
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Opracował: arch. Maciej Wysoczański

                                                                                                                                 tech bud.  Stanisław Obłój
DANE BHP I HIGIENICZNO SANITARNE.

Dla zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza w pomieszczeniach warsztatowych projektuje się wykonanie 
wentylacji mechanicznej. W pomieszczeniach stacji diagnostycznej projektuje się wentylacje wyciągowa 
mechaniczną. W pomieszczeniach sanitarnych projektuje się wentylację grawitacyjna wspomaganą wentylacja 
połączona z włącznikiem światła. W pomieszczeniach spawalniczych stanowiska spawalnicze należy 
wyposażyć odciągi miejscowe i w parawany. W pomieszczeniach łazienki i umywalni zaprojektowano z ciepła i 
zimna woda. W pomieszczeniu jadalni zaprojektowano zlew z ciepła i zimna wodą. Pomieszczenie porządkowe 
dla osoby sprzątającej budynek warsztatowy jest w budynku Szkoły.
 Wolna przestrzeń stanowiska pracy  min 2,00 m przejście pomiędzy maszynami przy ruch dwukierunkowym 
min. 1,00 m + 1,00 m , odległość pomiędzy maszynami min 2,00 m, odległość maszyn od ścian min. 1,00 m. 
Elementy wirujące maszyn powinny być  osłonięte. Wszystkie stanowiska pracy powinny mieć instrukcje 
obsług, ppoż, bhp i udzielania pierwszej pomocy.
Planowane zatrudnienie uczni 12 – 14 osób i 2 – 4 nauczycieli.

Opracował: arch. Maciej Wysoczański

                                                                                 tech bud.  Stanisław Obłój
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OŚWIADCZENIE

W świetle art. 20 ustawy z dnia  07. 07. 1994 – Prawo Budowlane (Dz. U.  z 2010 r. Nr 
243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami ) oświadczamy że:

 PROJEKT  BUDOWLANY REMONTU WARSZTATÓW SZKOLNYCH  w TŁUSZCZU   przy ul. 
RADZYMIŃSKIEJ 2  na działce nr ew. 597 zostały sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.

   
Opracowanie :
Autor 
opracowania

 Numer 
uprawnień

Rodzaj uprawnień  Data 
opracowania

   Podpis

ARCHITEKTURA
arch. Maciej 
Wysoczański

Upr. Bud. St 
124/02

SL-0895

architektoniczno- Styczeń2012r.

tech. bud.
Stanisław Obłój

Upr. Bud. Wa 
516/93

MAZ/BO/5017/01

konstrukcyjno- 
budowlane

Styczeń 2012r.

SPARWDZAJĄCY
    arch. Mirosław
         Lech

Upr. Bud. Wa 
735/94

MAZ - 0451

Architektoniczne Styczeń 2012r.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

     Mgr.inż 
Michał Gajewski

Upr.Bud.
MAZ/0153/POOE/
11

Instalacje 
elektryczne 

Styczeń 2012r.

SPRAWDZAJĄCY

     Mgr.inż 
Bartłomiej Harwas

Upr.Bud.
MAZ/0419/POOE/
05

Instalacje 
elektryczne

Styczeń 2012r.
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INSTALACJE WOD-KAN, HYDRANTOWE, C.O,

'mgr.inż. Marek    
             Zawadyl

Upr.Bud. 
MAZ/0168/POO/
10

Instalacje wod-kan
C.O.i hydrantowe

Styczeń 2012r.

SPRAWDZAJĄCY

'mgr.inż Monika 
Serwińska 

Upr.Bud. 
MAZ/0212/POOS/
10

Instalacje wod-kan
C.O.i hydrantowe

Styczeń 2012r.

INSTALACJE WENTYLACJI 

'mgr.inż 
Małgorzata 
Ciszkowska

Upr.Bud. 
ST-8111/87
MAZ/IS/0125/01

INSTALACJE 
WENTYLACJI

Styczeń  2012r.

                                 

 
Inwestor;   

Starostwo Powiatowe Wołomin 
ul. Prądzyńskiego 3
05 – 200 Wołomin
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OPIS  DO  PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA
I  ZABUDOWY   DZIAŁKI  nr ew.597
położonej w Tłuszczu  przy ul. Radzymińskiej 2

Inwestor:
             Starostwo Powiatowe w Wołominie 

   ul. Prądzyńskiego 3
             05-200 Wołomin

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Zagospodarowania terenu 
działki  nr  597; położonej w Tłuszczu przy ul. Radzymińskiej.  Na działce  występuje 
budynek warsztatów szkolnych  który jest przedmiotem niniejszego opracowania, na 
działce znajduje się jeszcze: budynek szkoły i budynki gospodarcze które nie zostały 
objęte opracowaniem oraz utwardzone dojścia, dojazdy i miejsca parkingowe. 

  Budynek warsztatów jest przyłączony do mediów z istniejącego budynku 
Zespołu Szkół. Segregacja  i składowanie odpadów odbywać się będzie w istniejącym 
miejscu do składowania odpadów. Wywóz odpadów przez wyspecjalizowane firmy. 
Lokalizacja miejsc parkingowych dla budynku warsztatów szkolnych na terenie miejsc 
parkingowych do obsługi budynku Zespołu Szkół. 

Charakterystyka gruntu  - badań geotechnicznych gruntu nie przeprowadzono, 
wykonano kilka wykopów na terenie całej działki na głębokość do 1,20 m, nie 
stwierdzono dzikich wysypisk i wód gruntowych. Dno wykopów było piaszczyste i 
wilgotne, przyjęto wytrzymałość gruntu 0,15 Mpa. Teren działki budowlanej płaski   . 

Przyjęto kategorię geotechniczną warunków gruntowych jako warunki gruntowe 
proste i pierwszą kategorię geotechniczną.

 

 

Działka na której projektowana jest budowa nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie 
podlega  ochronie na podstawie ustaleń  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

   Opracował
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