
zagospodarowania terenu dotyczcego wykonania centrali wentylacyjnej 

Etap 1 - roboty w branzy budowlanej nie obejmuja pomieszczen piwnic i nie obejmuja 
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
     

Obiekt: Przebudowa i remont: kuchni, magazynów kuchennych 

w Szkole Podstawowej w Kietrzu przy ul. Głowackiego 37

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Część Tytuł opracowania Strony

KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

II PROJEKT WYBURZEŃ
III ARCHITEKTURA i PLAN BOIZ
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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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SPIS TREŚCI : 

I OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1.0.0.0 Przedmiot i zakres inwestycji, lokalizacja

1.1.0.0 Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego
1.2.0.0 Cel opracowania
1.3.0.0 Podstawa opracowania
1.4.0.0 Inwestor
1.5.0.0 Stan prawny działki / terenu
1.6.0.0 Zakres zamierzenia budowlanego, kolejność realizacji obiektów

2.0.0.0 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

2.1.0.0 Charakterystyka terenu
2.2.0.0 Zmiany – adaptacje i rozbiórki

3.0.0.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1.0.0 Projektowane ukształtowanie terenu 
3.2.0.0 Usytuowanie projektowanych obiektów i towarzyszących im urządzeń budowlanych 
3.3.0.0 Układ komunikacyjny
3.4.0.0 Projektowane sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym
3.5.0.0 Przyłącza
3.6.0.0 Projektowana zieleń

4.0.0.0 Analiza zgodności planowanego zamierzenia zabudowy
inwestycyjnego z Decyzją ustalającą warunki zabudowy

5.0.0.0 Wpis do rejestru zabytków lub ochrona na podstawie ustaleń MPZP
            

6.0.0.0 Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego

7.0.0.0 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla
środowiska  oraz  higieny  i  zdrowia  użytkowników  projektowanych  obiektów  i  ich
otoczenia
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I OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0.0.0 Przedmiot i zakres inwestycji, lokalizacja

1.1.0.0 Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego, lokalizacja

Przedmiotem projektowanego zamierzenia budowlanego jest Przebudowa i remont, kuchni oraz
magazynów kuchennych w Szkole Podstawowej w Kietrzu przy ul. Głowackiego 37.

1.2.0.0 Cel opracowania

Opracowanie stanowi podstawę do zorganizowania przetargu na wykonanie prac budowlanych.

1.3.0.0 Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią:
- umowa z inwestorem
- wizja lokalna obiektu i uzgodniona z inwestorem koncepcja funkcjonalno - przestrzenna obiektu 
- obowiązujące przepisy
- polskie normy

1.4.0.0 Inwestor

Gmina Kietrz, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz

1.5.0.0 Stan prawny działki / terenu

Przedmiotowa działka jest własnością Gminy Kietrz, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz

1.6.0.0 Zakres zamierzenia budowlanego, kolejność realizacji obiektów 

Opracowanie obejmuje wykonanie remontu i przebudowy przedmiotowego obiektu, w kolejności 
wyburzenia i zamurowania, wymiana i uzupełnienie instalacji budynku oraz proste prace żelbetowe i 
murarskie. 

2.0.0.0 Istniejący stan zagospodarowania terenu

2.1.0.0 Charakterystyka terenu 

2.1.1.0 Powierzchnia terenu 

Powierzchnia działki wynosi 1,4791 ha

2.1.2.0 Zestawienie działek

Teren składa się z jednej działki nr 2451.

2.1.3.0 Dostępność komunikacyjna lokalizacji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działce przylegającej do ulicy Głowackiego.

2.1.4.0 Orientacja w stosunku do stron świata

Obszar  inwestycji  ma  kształt  zbliżony  do  prostokąta,  którego  oś  podłużna  usytuowana  jest
równolegle do kierunku wschód- zachód.

2.1.5.0 Istniejące ukształtowanie terenu
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Teren płaski lekko opadający w kierunku północnym.

2.1.6.0 Istniejąca zabudowa

Na działce zlokalizowane są połączone funkcjonalnie trzy obiekty kubaturowe, budynek szkoły, 
część żywieniowo / świetlicowa, oraz połączony ze szkołą za pomocą łącznika budynek sali 
gimnastycznej. 

2.1.7.0 Istniejące uzbrojenie terenu

Teren inwestycji jest uzbrojony. 

2.1.8.0 Zieleń istniejąca

Zieleń niska uporządkowana. Zieleń  nie podlega likwidacji.

2.2.0.0 Przewidywane zmiany – adaptacje i rozbiórki

Nie przewiduje się adaptacji i rozbiórek które spowodują zmiany w zagospodarowaniu terenu.

3.0.0.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1.0.0 Projektowane ukształtowanie terenu

Teren pozostanie bez zmian.

3.2.0.0 Usytuowanie projektowanych obiektów i towarzyszących im urządzeń budowlanych 

3.2.1.0 Budynki

Bez zmian.

3.2.2.0 Miejsca gromadzenia odpadów stałych

Bez zmian.

3.2.3.0 Elementy małej architektury

Elementy małej architektury bez zmian.

3.2.4.0 Ogrodzenie działki / terenu

Projektowane jest systemowe ogrodzenie panelowe wysokości 150 cm wokół centrali wentylacyjnej 
posadowionej  na  terenie  z  bramą  dwuskrzydłową  szerokości  150  cm.  Długość  sumaryczna  
ogrodzenia wynosi 16,07 m.

3.3.0.0 Układ komunikacyjny

Teren inwestycji ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Głowackiego.
Nie projektuje nowych włączeń do drogi i zmian w układzie komunikacyjnym.

3.3.1.0 Dojścia

Bez zmian
Nie projektuje się dodatkowych dojść.

3.3.2.0 Dojazdy, drogi pożarowe
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Dojazd  pojazdami  uprzywilejowanymi  (straż  pożarna,  karetka  pogotowia)  odbywać  się  będzie
poprzez  istniejące  wjazdy  drogami  wzdłuż  zachodniej,  południowej  i  wschodniej  stronie  zespołu
obiektów po utwardzonych drogach z ulicy Głowackiego. 

3.3.3.0 Miejsca parkingowe 

Nie projektuje się dodatkowych miejsc parkingowych.

3.4.0.0 Projektowane sieci uzbrojenia terenu wraz z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym

3.4.1.0 Sieć wodociągowa

Nie projektuje się zmian w układzie zewnętrznym instalacji. 

3.4.2.0 Kanalizacja sanitarna

Nie projektuje się zmian w układzie zewnętrznym instalacji.

3.4.3.0 Kanalizacja deszczowa

Bez zmian.

3.4.4.0 Sieć c.o.

Obiekt  jest  podłączony do sieci  ciepłowniczej.  Nie projektuje się zmian w układzie zewnętrznym
sieci.

3.4.6.0 Sieć gazowa

Szczegółowe rozwiązania wg. opracowania branżowego.

3.4.7.0 Sieci elektryczne (energetyczne)

Szczegółowe rozwiązania wg opracowania branżowego.

3.4.8.0 Sieć teletechniczna

Istniejące przyłącze do sieci telekomunikacyjnej. Bez zmian.

3.4.9.0 Hydranty zewnętrzne

Istniejące hydranty DN 80, zainstalowane na sieci miejskiej, usytuowane pierwszy w odległości 13 m
od strony zachodniej budynku stołówki, a drugi w drodze, w środkowej części elewacji południowej
szkoły w oddaleniu 28 m od niej.

3.4.10.0 Centrala wentylacyjna

Projektowana jest centrala wentylacyjna umiejscowiona po północnej stronie budynku na terenie na
fundamentach blokowych. Fundamenty wykonać z betonu C20/25 i zazbroić siatką śr. 6mm 15x15
cm. Wymiary 1 fundamentu szer.25cm x dł.120cm x wys.160 cm. Spód fundamentu posadowić 100
cm  poniżej  poziomu  terenu.  Dla  aktualnego  doboru  centrali  wykonać  3  sztuki  fundamentu.
Dostosować ilość, wymiary i rozstaw fundamentów do zakupionego typu centrali.

Szczegóły wg opracowania branżowego.

3.5.0.0 Przyłącza
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Bez zmian.

3.6.0.0 Projektowana  zieleń

Nie projektuje się zieleni.

4.0.0.0 Analiza zgodności planowanego zamierzenia inwestycyjnego z Planem Miejscowym.

Na przedmiotowym terenie obowiązuje plan miejscowy – Uchwała Nr XLVII/268/2010 Rady Miejskiej w
Kietrzu z dnia 27 maja 2010 roku. Teren oznaczony jest jako 19U -  tereny zabudowy usługowej, o
przeznaczeniu  podstawowym:  „zabudowa  usługowa  (tereny  o  przeznaczeniu  podstawowym
ukształtowane  i projektowane) w tym: zabudowa usługowa użyteczności publicznej, obiekty handlowe
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 na terenie oznaczonym symbolem 25U.”
Aktualna  funkcja  jest  zgodna  z  zapisami  planu  miejscowego,  a  planowane  przedsięwzięcie  nie
naruszy istniejącego zagospodarowania terenu oraz nie zmienia funkcji obiektu.  
 

5.0.0.0 Wpis do rejestru zabytków lub ochrona terenu na podstawie ustaleń MPZP

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków.

6.0.0.0 Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy.

7.0.0.0 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów i ich 
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Dla obszaru opracowania objętego projektem należy zachować warunki ochrony środowiska oraz
warunki  korzystania  z  jego  zasobów  z  uwzględnieniem zrównoważonego  rozwoju  wynikające  z
wymagań ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Z 2013r. , poz. 1232)

7.1.0.0 Obowiązek przyłączenia terenu i obiektu do miejskiej sieci wodociągowej 

Zaopatrzenie w wodę dla inwestycji zapewnione jest z istniejącego przyłącza. Bez zmian.

7.2.0.0 Obowiązek  odprowadzenia  ścieków  bytowo  –  gospodarczych  do  miejskiej  sieci  kanalizacji
sanitarnej. 

Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane będą do istniejącego przyłącza. Bez zmian.

7.3.0.0 Obowiązek odprowadzenia wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji. Bez zmian.
 

7.4.0.0 Obowiązek zapewnienia dla każdej nieruchomości miejsc na pojemniki służące do czasowego 
gromadzenia odpadów stałych

Dla  omawianej  nieruchomości  zapewniono  miejsce  na  pojemniki  do  czasowego  gromadzenia
odpadów stałych, jest to  istniejące wydzielone miejsce.
Usuwanie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 27.04. 2001r. o odpadach (dz. U. nr. 62, poz. 628) w
drodze indywidualnych umów z przedsiębiorstwami trudniącymi się ich wywozem.
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II PROJEKT WYBURZEŃ

Pracownia Projektowa „ABrys”   47-400 Racibórz    ul. Kolejowa 20



Sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę i remont: kuchni, magazynów kuchennych
w Szkole Podstawowej w Kietrzu przy ul. Głowackiego 37

SPIS TREŚCI:

II OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYBURZEŃ

1.0.0.0 Dane wyjściowe do opracowania 
1.1.0.0 Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego, lokalizacja
1.2.0.0 Cel opracowania
1.3.0.0 Podstawa opracowania
1.4.0.0 Inwestor
1.5.0.0 Stan prawny terenu
1.6.0.0 Zakres zamierzenia budowlanego

2.0.0.0 Opis obiektów podlegających rozbiórce
2.1.0.0 Położenie
2.2.0.0 Dane ogólne o rozbieranym obiekcie
2.3.0.0 Dane ogólne o terenie 
2.4.0.0 Ocena stanu technicznego

3.0.0.0 Opis technologii prac rozbiórkowych
3.1.0.0 Uwagi ogólne
3.2.0.0 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
3.3.0.0 Rozbiórka urządzeń i instalacji
3.4.0.0 Rozbiórka okien i drzwi
3.5.0.0 Rozbiórka ścian murowanych
3.6.0.0 Rozbiórka posadzek
3.7.0.0 Rozbiórka płyt kanałowych
3.8.0.0 Wykucia otworów w dwu posadzkach na gruncie
3.8.0.0 Rozbiórki pozostałych elementów otoczenia i uporządkowanie placu rozbiórki
3.9.0.0 Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek

4.0.0.0 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

5.0.0.0 Przepisy związane z opracowaniem

SPIS RYSUNKÓW

rys. nr I-01 – Inwentaryzacja - część żywieniowa - rzut piwnic -2.86, rzut parteru 0.00, rzut piętra 

+3.45, część dydaktyczna - rzut szatni -1.10, rzut parteru 1.73 skala 1:100

rys. nr I-02 – Inwentaryzacja -  część żywieniowa - rzut dachu, przekrój A-A i B-B, część 

dydaktyczna - rzut I piętra +5.18 skala 1:100

rys. nr I-03 – Inwentaryzacja - część żywieniowa – elewacje skala 1:100

rys. nr W-01 – Plan wyburzeń - część żywieniowa - rzut piwnic -2.86, rzut parteru 0.00, , część 

dydaktyczna - rzut szatni -1.10 skala 1:100

rys. nr W-02 – Plan wyburzeń -  część żywieniowa - rzut dachu, część dydaktyczna - rzut i piętra 

+5.18, rzut skala 1:100
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II OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYBURZEŃ

1.0.0.0 Dane wyjściowe do opracowania zgłoszenia

1.1.0.0 Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego, lokalizacja

Przedmiotem zamierzenia jest wyburzenie części ścian działowych, usunięcia istniejących 
posadzek oraz wykucia w istniejącej posadzce na gruncie, w obiekcie w Kietrzu przy
ul. Głowackiego na działce nr 2451. Wyburzenia realizowane będą aby dostosować 
przestarzałą funkcję obiektu do aktualnych wymagań funkcjonalnych.

1.2.0.0 Cel opracowania

Opracowanie stanowi wyjaśnienie przedmiotowego zamierzenia.
Celem opracowania jest określenie sposobu prowadzenia prac wyburzeniowych w obiekcie 
w sposób zapewniający zachowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.3.0.0 Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią:

- wizja lokalna w obiekcie
- wykonana inwentaryzacja obiektu 
- materiały fotograficzne
- obowiązujące przepisy
- polskie normy

1.4.0.0 Inwestor

Gmina Kietrz, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz

1.5.0.0 Stan prawny działki / terenu

Przedmiotowa działka jest własnością Gminy Kietrz, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz

1.6.0.0 Zakres zamierzenia budowlanego

Opracowanie obejmuje wyburzenia wewnątrz przedmiotowego obiektu.

2.0.0.0 Opis obiektu podlegającego rozbiórce

2.1.0.0 Położenie

Teren,  działka  nr  2451,  na  którym  znajduje  się  obiekt  w  którym  wykonywane  będą
wyburzenia i rozbiórki ma dostęp do drogi publicznej – ul. Głowackiego. 

2.2.0.0 Dane ogólne o obiekcie 

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie jest objęty ochroną konserwatorską.
Część stołówki to trzykondygnacyjny obiekt z jedną kondygnacją podziemną.
Część szkoły która będzie objęta wyburzeniami to obiekt 4 kondygnacyjny z 1 kondygnacją,
częściowo podziemną.
Obiekt wybudowany na początku lat 70'tych w technologi tradycyjnej w prefabrykowanymi
stropami.
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2.3.0.0 Dane ogólne o terenie 

Teren wokół obiektu jest zagospodarowany. 

2.4.0.0 Ocena stanu technicznego

Ze względu na zamiar Inwestora dokonania remontu i przebudowy obiektu z powodów nie
związanych z jego bezpieczeństwem, odstępuje się od szczegółowego badania jego stanu
technicznego.

2.5.0.0 Opis pomieszczeń z wykazem prac demontażowych i wyburzeniowych

PIWNICA – CZĘŚĆ ŻYWIENIOWA
Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

0.1

Nazwa 
pomieszczenia

Klatka 
schodowa

Powierzchnia 
użytkowa

10,50 m2

Wysokość 3,00 m

Podłoga Lastriko b.z.

Ściany Malowane i 
lamperia olejna 
1,5 m

b.z.

Sufit Malowany b.z.

Oświetlenie Do demontażu

Wyposażenie 
instalacyjne

b.z.

Wyposażenie 
budowlane 

Drzwi 
zewnętrzne

Demontaż drzwi i okna

Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

0.2

Nazwa 
pomieszczenia

Schowek 

Powierzchnia 
użytkowa

2,1 m2

Wysokość 2,58 m – 1,00 m

Podłoga Wylewka b.z.

Ściany Malowane i 
lamperia olejna 
1,5 m

b.z.

Sufit Malowany b.z.

Oświetlenie Do demontażu

Wyposażenie 
instalacyjne

Demontaż nie używanych i zbędnych instalacji rurowych

Wyposażenie 
budowlane 

Drzwi do demontażu
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Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

0.3

Nazwa 
pomieszczenia

Magazyn

Powierzchnia 
użytkowa

10,35 m2

Wysokość 2,52 m

Podłoga Wylewka b.z.

Ściany Malowane i 
lamperia olejna 
1,5 m

Wyburzenie części ścian i poszerzenie otworu drzwiowego

Sufit Malowany b.z.

Oświetlenie Do usunięcia

Wyposażenie 
instalacyjne

Demontaż nie używanych i zbędnych instalacji rurowych oraz umywalki

Wyposażenie 
budowlane 

Drzwi do demontażu

Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

0.4

Nazwa 
pomieszczenia

korytarz

Powierzchnia 
użytkowa

15,15 m2

Wysokość 2,58 m

Podłoga Wylewka b.z.

Ściany Malowane i 
lamperia olejna 
1,5 m

Wyburzenie ściany do szachtu windowego

Sufit Malowany b.z.

Oświetlenie Do usunięcia

Wyposażenie 
instalacyjne

Dźwig towarowy do demontażu

Wyposażenie 
budowlane 

b.z.

Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

0.5

Nazwa 
pomieszczenia

Magazyn

Powierzchnia 
użytkowa

9,50 m2

Wysokość 2,52 m

Podłoga wylewka b.z.

Ściany Malowane i 
lamperia olejna 

Wyburzenie części ścian i poszerzenie otworu drzwiowego
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1,5 m

Sufit Malowany b.z.

Oświetlenie Do demontażu

Wyposażenie 
instalacyjne

Demontaż nie używanych i zbędnych instalacji rurowych

Wyposażenie 
budowlane 

Drzwi do demontażu

Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

0.6

Nazwa 
pomieszczenia

Schowek  

Powierzchnia 
użytkowa

1,15 m2

Wysokość 2,52 m

Podłoga wylewka b.z.

Ściany Malowane Wyburzenie części ścian

Sufit Malowany b.z.

Oświetlenie Do demontażu

Wyposażenie 
instalacyjne

Demontaż nie używanych i zbędnych instalacji rurowych

Wyposażenie 
budowlane 

Drzwi do demontażu

Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

0.7

Nazwa 
pomieszczenia

schowek

Powierzchnia 
użytkowa

3,20 m2

Wysokość 2,52 m

Podłoga wylewka b.z.

Ściany Malowane Wyburzenie części ścian

Sufit Malowany b.z.

Oświetlenie Do demontażu

Wyposażenie 
instalacyjne

Demontaż nie używanych i zbędnych instalacji rurowych

Wyposażenie 
budowlane 

Drzwi do demontażu

Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

0.8

Nazwa 
pomieszczenia

Magazyn 

Powierzchnia 
użytkowa

13,00 m2

Wysokość 2,52 m
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Podłoga wylewka b.z.

Ściany Malowane Wyburzenie części ścian i poszerzenie otworu drzwiowego

Sufit Malowany b.z.

Oświetlenie Do demontażu

Wyposażenie 
instalacyjne

Demontaż nie używanych i zbędnych instalacji rurowych

Wyposażenie 
budowlane 

Drzwi do demontażu

Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

0.9

Nazwa 
pomieszczenia

Magazyn

Powierzchnia 
użytkowa

31,00 m2

Wysokość 3,01 m

Podłoga Wylewka Wykucie otworu na pompę separatora

Ściany Malowane Wyburzenie części ścian

Sufit Malowany b.z.

Oświetlenie Do demontażu

Wyposażenie 
instalacyjne

Demontaż nie używanych i zbędnych instalacji rurowych

Wyposażenie 
budowlane 

Drzwi do demontażu

Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

0.10

Nazwa 
pomieszczenia

Schowek

Powierzchnia 
użytkowa

2,35 m2

Wysokość 3,01 m

Podłoga Wylewka b.z.

Ściany Malowane Wyburzenie części ścian

Sufit Malowany b.z.

Oświetlenie Do demontażu

Wyposażenie 
instalacyjne

Demontaż nie używanych i zbędnych instalacji rurowych

Wyposażenie 
budowlane 

Drzwi do demontażu

Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

0.11

Nazwa 
pomieszczenia

Schowek 

Powierzchnia 
użytkowa

2,51 m2
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Wysokość 2,52 m

Podłoga Wylewka b.z.

Ściany Malowane i 
lamperia olejna 
1,5 m

Poszerzenie  otworu drzwiowego

Sufit Malowany b.z.

Oświetlenie Do demontażu

Wyposażenie 
instalacyjne

Demontaż nie używanych i zbędnych instalacji rurowych

Wyposażenie 
budowlane 

Drzwi do demontażu

Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

0.12

Nazwa 
pomieszczenia

magazyn

Powierzchnia 
użytkowa

40,25 m2

Wysokość 2,52 m

Podłoga wylewka b.z.

Ściany Malowane i 
lamperia olejna 
1,5 m

Poszerzenie  otworu drzwiowego

Sufit Malowany b.z.

Oświetlenie Do demontażu

Wyposażenie 
instalacyjne

Demontaż nie używanych i zbędnych instalacji rurowych

Wyposażenie 
budowlane 

Drzwi do demontażu

Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

0.13

Nazwa 
pomieszczenia

Magazyn 

Powierzchnia 
użytkowa

13,30 m2

Wysokość 2,52 m

Podłoga wylewka b.z.

Ściany Malowane i 
lamperia olejna 
1,5 m

Wyburzenie części ścian i poszerzenie otworu drzwiowego

Sufit Malowany b.z.

Oświetlenie Do demontażu

Wyposażenie 
instalacyjne

Demontaż nie używanych i zbędnych instalacji rurowych

Wyposażenie 
budowlane 

Drzwi do demontażu
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Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

0.14

Nazwa 
pomieszczenia

Magazyn

Powierzchnia 
użytkowa

22,65 m2

Wysokość 2,52 m

Podłoga Wylewka b.z.

Ściany Malowane i 
lamperia olejna 
1,5 m

Poszerzenie otworu drzwiowego

Sufit Malowany b.z.

Oświetlenie Do demontażu

Wyposażenie 
instalacyjne

Demontaż nie używanych i zbędnych instalacji rurowych

Wyposażenie 
budowlane 

b.z.

Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

0.15

Nazwa 
pomieszczenia

Magazyn

Powierzchnia 
użytkowa

5,55 m2

Wysokość 2,52 m

Podłoga wylewka b.z.

Ściany Malowane i 
lamperia olejna 
1,5 m

b.z.

Sufit Malowany b.z.

Oświetlenie  Do demontażu

Wyposażenie 
instalacyjne

Demontaż nie używanych i zbędnych instalacji rurowych

Wyposażenie 
budowlane 

b.z.

PARTER – CZĘŚĆ ŻYWIENIOWA
Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

1.10

Nazwa 
pomieszczenia

Korytarz 

Powierzchnia 
użytkowa

15,40 m2

Wysokość 3,15 m

Podłoga Wykładzina PCV Do usunięcia wraz z warstwami podłogowymi – do płyty kanałowej

Ściany Malowane i 
lamperia olejna 

Wyburzenie części ścian
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1,5 m

Sufit Malowany b.z. 

Oświetlenie Do demontażu

Wyposażenie 
instalacyjne

Demontaż nie używanych i zbędnych instalacji rurowych

Wyposażenie 
budowlane 

Drzwi do demontażu

Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

1.13

Nazwa 
pomieszczenia

Pom. 
gospodarcze

Powierzchnia 
użytkowa

2,00 m2

Wysokość 3,15 m

Podłoga Wykładzina PCV Do usunięcia wraz z warstwami podłogowymi – do płyty kanałowej

Ściany Malowane i 
lamperia olejna 
1,5 m

Wyburzenie ścian

Sufit Malowany b.z. 

Oświetlenie Do demontażu

Wyposażenie 
instalacyjne

Demontaż nie używanych i zbędnych instalacji rurowych oraz umywalki

Wyposażenie 
budowlane 

Drzwi do demontażu

Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

1.14

Nazwa 
pomieszczenia

Biuro 

Powierzchnia 
użytkowa

9,00 m2

Wysokość 3,15 m

Podłoga Wykładzina PCV Do usunięcia wraz z warstwami podłogowymi – do płyty kanałowej

Ściany Malowane i 
lamperia olejna 
1,5 m

Wyburzenie części ścian

Sufit Malowany b.z. 

Oświetlenie Do demontażu

Wyposażenie 
instalacyjne

Demontaż nie używanych i zbędnych instalacji rurowych

Wyposażenie 
budowlane 

Drzwi do demontażu
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Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

1.15

Nazwa 
pomieszczenia

Łazienka i 
szatnia

Powierzchnia 
użytkowa

20,35 m2

Wysokość 3,15 m

Podłoga Płytki ceramiczne Do usunięcia wraz z warstwami podłogowymi – do płyty kanałowej. 
Wybicie otworu w stropie parteru 40x60 cm. Należy wzmocnić płyty 
kanałowe stalowym wymianem lub okuć wokoło ceownikiem 260. Po 
skuciu warstw nad betonu poinformować projektanta.

Ściany Malowane i 
lamperia olejna 
1,5 m

Wyburzenie części ścian

Sufit Malowany b.z. 

Oświetlenie Do demontażu

Wyposażenie 
instalacyjne

Demontaż nie używanych i zbędnych instalacji rurowych

Wyposażenie 
budowlane 

Drzwi do demontażu

Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

1.16

Nazwa 
pomieszczenia

Klatka schodowa

Powierzchnia 
użytkowa

15,60 m2

Wysokość 3,15 m

Podłoga Lastriko b.z.

Ściany Malowane i 
lamperia olejna 
1,5 m

Poszerzenie drzwi 

Sufit Malowany b.z. 

Oświetlenie Do demontażu

Wyposażenie 
instalacyjne

b.z.

Wyposażenie 
budowlane 

Drzwi do demontażu

Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

1.17

Nazwa 
pomieszczenia

Magazyn 

Powierzchnia 
użytkowa

22,85 m2

Wysokość 3,15 m
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Podłoga Wykładzina PCV b.z.

Ściany Malowane i 
lamperia olejna 
1,5 m

b.z.

Sufit Malowany b.z. 

Oświetlenie b.z.

Wyposażenie 
instalacyjne

b.z.

Wyposażenie 
budowlane 

Drzwi do demontażu

Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

1.18

Nazwa 
pomieszczenia

Zmywalnia 

Powierzchnia 
użytkowa

14,00 m2

Wysokość 3,15 m

Podłoga Płytki ceramiczne Do usunięcia wraz z warstwami podłogowymi – do płyty kanałowej

Ściany Malowane i 
lamperia olejna 
1,5 m

Wyburzenie ścian

Sufit Malowany b.z. 

Oświetlenie Do demontażu

Wyposażenie 
instalacyjne

Demontaż nie używanych i zbędnych instalacji rurowych oraz 
wyposażenia zmywalni

Wyposażenie 
budowlane 

Drzwi do demontażu

Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

1.19

Nazwa 
pomieszczenia

Schowek 

Powierzchnia 
użytkowa

5,85 m2

Wysokość 3,15 m

Podłoga Płytki ceramiczne b.z.

Ściany Malowane i 
lamperia olejna 
1,5 m

Wyburzenie części ścian

Sufit Malowany b.z. 

Oświetlenie b.z.

Wyposażenie 
instalacyjne

b.z.

Wyposażenie 
budowlane 

Drzwi do demontażu
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Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

1.20

Nazwa 
pomieszczenia

Kuchnia 

Powierzchnia 
użytkowa

84,50 m2

Wysokość 3,15 m

Podłoga Płytki ceramiczne Do usunięcia wraz z warstwami podłogowymi – do płyty kanałowej – na 
części pomieszczenia powierzchni ~45 m2

Ściany Malowane i 
lamperia olejna 
1,5 m

Wyburzenie ścian.
Wybicie otworów na kanały wentylacyjne w ścianie zewnętrznej 
bezpośrednio pod stropem. W razie konieczności ułożyć prefabrykowane
nadproża typu L.

Sufit Malowany b.z. 

Oświetlenie Do demontażu

Wyposażenie 
instalacyjne

Demontaż nie używanych i zbędnych instalacji rurowych, umywalki oraz 
wyposażenia kuchni

Wyposażenie 
budowlane 

Drzwi do demontażu

3.0.0.0 Opis technologii prac rozbiórkowych

3.1.0.0 Uwagi ogólne

Podczas rozbiórki należy uniemożliwić przejścia i przejazdy w jej rejonie, jak i penetrację
przez osoby postronne. Teren, na którym odbywa się rozbiórka należy ogrodzić i oznakować
tablicami ostrzegawczymi i tablicą informacyjną. 
Przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych  pracownicy  powinni  zostać  zapoznani  z
programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Usytuowanie
jednego elementu nie powinno wywołać nieprzewidzianego spadania lub zwalenia innego
elementu.  Roboty  rozbiórkowe  należy  prowadzić  ręcznie  przy  użyciu  narzędzi
pneumatycznych oraz mechanicznie. Planuje się następującą kolejność wykonywania robót
rozbiórkowych:

- roboty przygotowawcze,
- rozbiórka urządzeń instalacji,
- rozbiórka okien i drzwi,
- rozbiórka ścian murowanych,
- rozbiórka posadzek,
- rozbiórka płyt kanałowych,
- wykucia otworu w posadzce na gruncie,
- uporządkowanie placu rozbiórki.

3.2.0.0 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Planuje się  wykonywanie robót przygotowawczych w budynku:
- wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno – biurowe rozbiórki,
- zabezpieczenie obiektu przed dostępem osób trzecich
-  zabezpieczenie  elementów  znajdujących  się  w  pobliżu  planowanej  rozbiórki  przed
ewentualnymi uszkodzeniami
- wyznaczenie miejsc składowania materiałów z przyszłej rozbiórki
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3.3.0.0 Rozbiórka urządzeń i instalacji

Do  rozbiórki  urządzeń  i  instalacji  elektrycznej,  wodociągowej  można  przystąpić  dopiero  po  
potwierdzeniu,  że  wszystkie  instalacje  zostały  odłączone  od  sieci  zewnętrznych  przez  
pracowników  właściwych  instytucji.  Fakt  odłączenia  należy  potwierdzić  odpowiednim  wpisem w
dzienniku  rozbiórki.  Demontaż  instalacji  powinni  wykonywać  pracownicy  odpowiednich  
specjalności. Instalacje należy zdemontować przed robotami rozbiórki budowlanej.
Przed  demontażem  urządzeń  podłączonych  do  instalacji  elektrycznej  takich  jak  wentylatory,  
oprawy oświetleniowe, wyłączniki, gniazda wtykowe, tablice rozdzielcze oraz przewody i kable
elektryczne należy koniecznie trwale odłączyć obiekty od instalacji zasilającej.

3.4.0.0 Rozbiórka okien i drzwi

Przed  demontażem  okien  i  drzwi  należy  sprawdzić,  czy  wskutek  osiadania  lub  uszkodzenia  
nadproża ościeżnice nie spełniają funkcji  podpory ściany. W takim przypadku należy je rozebrać
podczas rozbiórki ściany. Ościeżnice wbudowywane podczas murowania ścian należy demontować
podczas rozbiórki ścian.

3.5.0.0 Rozbiórka ścian murowanych

Murowane  ścianki  działowe  należy  rozbierać  kolejno  warstwami.  Do  pracy  rozbiórkowej
należy wykorzystać lekkie rusztowania przestawne.

3.6.0.0 Rozbiórka posadzek

Podczas  rozbiórki  należy  uważać  aby  nie  uszkodzić  płyt  kanałowych.  Konieczna  jest
segregacja materiałów na płytki PCV, gruz cementowy/gipsowy oraz płyty pilśniowe.

3.7.0.0 Rozbiórka płyt kanałowych

Demontaż płyt przeprowadzić tnąc / skuwając je na możliwe do przeniesienia części po ich 
uprzednim podparciu.

3.8.0.0 Wykucia otworów w dwu posadzkach na gruncie

Planuje się następującą kolejność wykonywania robót rozbiórkowych:
- przy pomocy młotów pneumatycznych i ręcznie rozebrać warstwy posadzkowe.
- wykonać wykopy, odkładając urobek na odkład.

3.9.0.0 Rozbiórki pozostałych elementów i uporządkowanie placu rozbiórki

Przed  przystąpieniem  do  prac  rozbiórkowych  pozostałych  elementów  należy  ustawić
rusztowania do rozbiórki. 
Uwaga: materiały z rozbiórki należy sukcesywnie usuwać. 
Należy uporządkować plac rozbiórki w sposób następujący:
- segregacja i wywóz odpadów z rozbiórki,
- usunięcie ewentualnych zabezpieczeń,
- przekazanie Inwestorowi placu po uprzednim uporządkowaniu terenu i oczyszczeniu dróg 
transportowych.

3.10.0.0 Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek

Posiadacz  odpadów  powinien  postępować  z  odpadami  w  sposób  zgodny  z  zasadami
gospodarowania  odpadami  oraz  wymogami  ochrony  środowiska.  Materiały  z  rozbiórki
obiektów powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie
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do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn.
27 września 2001r. W sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) materiały z
rozbiórki obiektu należą do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów
budowlanych  oraz  infrastruktury  drogowej.  W rezultacie  robót  rozbiórkowych  zostaną  na
placu rozbiórki wytworzone następujące rodzaje odpadów:

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
17.01.02 - Gruz ceglany,
17.01.03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
17.01.80 – Usunięte tynki,
17.02.02 – Szkło,
17.02.03 – Tworzywa sztuczne,
17.04.05 – Żelazo i stal,
17.06.04 – Materiały izolacyjne,
17.09.04 – Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej.

Z  rozbiórki  obiektów  powstaną  odpady  obojętne,  nie  powodujące  zanieczyszczeń
środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te,
które mogą stanowić zagrożenie dla ochrony środowiska. Pozostałe odpady magazynowane
czasowo  na  placu  rozbiórki  będą  odbierane  przez  specjalistyczne  firmy  posiadające
odpowiednie zezwolenia na podstawie ustawy  o  odpadach.  Niesegregowane  odpady
komunalne będą przekazywane na składowisko odpadów komunalnych.

4.0.0.0 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Prace rozbiórkowe mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- wykonywanie robót na wysokości przy demontażu elementów rozbieranych części 
budynku,

- wykonywanie robót na rusztowaniach,
- usuwanie gruzu i zdemontowanych elementów konstrukcji,

Sposoby zapobiegania zagrożeniom przy pracach rozbiórkowych

Właściwe przygotowanie terenu rozbiórki

Przed przystąpieniem do rozbiórki należy oczyścić i ogrodzić pomieszczenia objęte 
rozbiórką.
Teren  prowadzenia  robót  powinien  być  wydzielony  w  sposób  uniemożliwiający  dostęp
osobom postronnym i wyraźnie oznakowany.
Należy zapewnić stały dozór osób uprawnionych.
Należy  wyznaczyć  strefę  pracy  sprzętu,  plac  składowania  materiałów  rozbiórkowych  i
stanowisko przeznaczone do demontażu elementów.
Demontowane elementy należy składować w wyznaczonym do tego celu miejscu. Materiały
palne jak drewniane składować oddzielnie w wydzielonym miejscu.
Ze  względu  na  bezpieczeństwo  pożarowe  należy  zapewnić  bieżący  wywóz  materiałów
palnych.  W  odległości  20m  od  miejsca  składowania  materiałów  palnych  nie  należy
posługiwać się otwartym ogniem.
Należy zapewnić środki ochrony indywidualnej dla pracowników dostosowane do rodzaju  
zagrożenia.

Odpowiedni sposób prowadzenia prac rozbiórkowych

O programie rozbiórki oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować
w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformować pracowników przebywających
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lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie.
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy określić etapy prowadzenia robót i obszar 
prowadzenia robót wymagający zabezpieczenia w danym etapie.
W czasie rozbiórki dachu przebywanie ludzi poniżej jest zabronione. 
W miejscu objętym robotami nie mogą przebywać pracownicy nie przeznaczeni do realizacji
tych robót.
Każdorazowo  przy  rozpoczynaniu  robót  na  danym  stanowisku  pracownicy  mogą
przystępować  do  pracy  po  uprzednim  sprawdzeniu  zabezpieczenia  miejsca  robót  przez
osobę kierującą robotami.

Przestrzeganie odpowiednich zaleceń przy prowadzeniu prac rozbiórkowych na wysokości

Na powierzchniach wyniesionych ponad 1,0 m nad terenem na których mogą przebywać
pracownicy  powinny  być  zainstalowane  balustrady  składające  się  z  poręczy  ochronnych
umieszczonych  na  wysokości  co  najmniej  1,1m i  krawężników o  wysokości  co  najmniej
0,15m.
Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości 
poprzeczka, lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający 
wypadnięcie osób.
Przy  wykonywaniu  prac  na  wysokości  należy  zapewnić  bezpieczeństwo  osób
przebywających w pobliżu poprzez:
- wygrodzenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej zagrożonej spadaniem z góry 
przedmiotów - w pasie szerokości 10,0 m od budynku w miejscu prowadzenia robót,
Pracownicy pracujący na wysokości muszą być zabezpieczeni za pomocą szelek BHP z 

linką zamocowaną do stałych części konstrukcji obiektu.
Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 m.
- Przy korzystaniu z rusztowań powinny być spełnione poniższe warunki
1.  Rusztowania  i  ruchome  podesty  robocze  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z
dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym sporządzonym przez wykonawcę;
2. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z 
instrukcją producenta albo projektem indywidualnym sporządzonym przez wykonawcę;
3. Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań  powinni posiadać stosowne
wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokości; 
4. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika 
rozbiórki lub uprawnioną osobę;
5. Pracownicy dokonujący montażu i demontażu rusztowań są obowiązani do stosowania 
urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.
6. Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10m/s.

Zalecenia wykonawcze i uwagi końcowe

Przygotowanie  organizacyjne  prowadzenia  robót  budowlanych  powinno  polegać  na
zastosowaniu parametrów bezpiecznego zagospodarowania placu budowy.
Usytuowanie stanowisk pracy w budynku poddanym rozbiórce wymaga opracowania 
harmonogramów prowadzonych prac gwarantujących bezpieczeństwo pracowników.
Wzajemne  usytuowanie  stanowisk  roboczych  oraz  lokalizację  stanowisk  materiałów
przeprowadzić w sposób nie powodujący kolizji.
Usytuowanie i prowadzenie dróg komunikacyjnych w sposób bezpieczny dla pracowników
budowlanych.
Roboty rozbiórkowe i budowlane należy prowadzić pod nadzorem technicznym, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
Maszyny  i  urządzenia  techniczne  przewidziane  w  procesie  technologicznym  powinny
posiadać  odpowiednie  certyfikaty  lub  świadectwa  zgodności  z  przepisami  oraz  spełniać
wymagania przepisów i norm higienicznych, w tym także wymagania dotyczące ograniczenia
hałasu.
Roboty na wysokości – tj. powyżej 1m powinny być prowadzone, zależnie od ich charakteru
przy użyciu odpowiedniego sprzętu,  jak np.:  inwentaryzowane rusztowanie jezdne, szelki
bezpieczeństwa 
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Przewracanie ścian obiektu lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.
W  czasie  wykonywania  robót  rozbiórkowych  sposobami  zmechanizowanymi  wszystkie
osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. Strefa niebezpieczna
rozumiana jest jako miejsce na rozbiórce w którym występują zagrożenia dla zdrowia lub
życia ludzi.
W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania długość lin powinna
być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być niezawodne.
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych jest  obowiązany
opracować instrukcję  ich bezpiecznego wykonywania  i  zaznajomić  z  nią  pracowników w
zakresie wykonywanych przez nich robót. 
Pracownicy  powinni  posiadać  stosowne  dokumenty,  dopuszczające  ich  do  pracy  na
wysokościach.
Zabezpieczenie  ludzi  przed  zagrożeniami  występującymi  w  trakcie  rozbiórki  należy
dokładnie  określić  w  „Planie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia”,  który  powinien  być
sporządzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawą „Prawo budowlane”.
Zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z  dnia  23 czerwca 2003r.  w sprawie
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i
ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  Z  2003r.  Nr  120,  poz.1126)  wykonawca,  poza  informacjami
ogólnymi wymaganymi rozporządzeniem, powinien podać w planie bezpieczeństwa:
- dokładną organizację robót przy których istnieje ryzyko upadku z wysokości ponad 5.0m
- kolejności demontażu i usuwania elementów rozbieranych konstrukcji.

5.0.0.0 Przepisy związane z opracowaniem

Rozporządzenie MPiPS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844).
Rozporządzenie MPiPS z dn. 11.06.2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811).
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  06.02.2003 r.  w sprawie  bezpieczeństwa i  
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
Ustawa -Prawo ochrony środowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627)
Ustawa o odpadach z dn. 27.04.2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628), i  Ustawa o  
wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektórych ustaw z dn. 18.09.2001 r. (Dz. U. Z 2001 r. Nr 100, poz. 1085).

opracowali:

Bogdan Piguła

mgr inż. arch. Łukasz Prażuch
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III ARCHITEKTURA i PLAN BIOZ
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SPIS TREŚCI:

III OPIS TECHNICZNY do proj. architektoniczno - budowlanego

1.0.0.0 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego, charakterystyczne parametry 
techniczne.

1.1.0.0 Charakterystyka obiektu
1.2.0.0 Program użytkowy 
1.3.0.0 Dane ogólne o obiekcie
1.4.0.0 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu
1.4.1.0 Powierzchnia, kubatura, wymiary ( wg. normy PN – ISO 9836: 1997 )

1.4.2.0 Zestawienie pomieszczeń i ich powierzchni ( wg. normy PN – ISO 9836: 1997 )

1.4.3.0 Opis pomieszczeń z wykazem prac budowlanych i materiałowych

2.0.0.0 Rozwiązania architektoniczno – budowlane

2.1.0.0 Forma architektoniczna i funkcja obiektu
2.2.0.0 Dostosowanie projektowanego obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy
2.3.0.0 Spełnienie wymagań podstawowych
2.4.0.0 Zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych

3.0.0.0 Układ konstrukcyjny obiektu

3.1.0.0 Kategoria geotechniczna obiektu
3.2.0.0 Warunki i sposób posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej
3.3.0.0 Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe podstawowych elementów obiektu
3.4.0.0 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
3.5.0.0 Izolacje termiczne
3.6.0.0 Wykończenie wewnętrzne
3.7.0.0 Wykończenie zewnętrzne

4.0.0.0 Wyposażenie budowlano – instalacyjne obiektu i sposób powiązania instalacji obiektu z 
sieciami zewnętrznymi

5.0.0.0 Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym 
przemysłowych. Instalacje i urządzenia technologiczne, mające wpływ na architekturę obiektu

6.0.0.0 Warunki ochrony przeciwpożarowej

6.1.0.0   Charakterystyka ogólna
6.2.0.0   Lokalizacja
6.3.0.0   Parametry pożarowe występujących materiałów
6.4.0.0   Kategoria zagrożenia ludzi
6.5.0.0   Podział na strefy pożarowe
6.6.0.0   Klasa odporności pożarowej
6.7.0.0   Warunki ewakuacji
6.8.0.0   Instalacje użytkowe
6.9.0.0   Systemy i urządzenia przeciwpożarowe
6.10.0.0  Gaśnice
6.11.0.0  Sieć hydrantowa
6.12.0.0  Drogi pożarowe
6.13.0.0  Uwagi dodatkowe

7.0.0.0 Charakterystyka  energetyczna obiektu

8.0.0.0 Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym,   
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ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych źródeł energii . obowiązuje dla budynków o
pow. użytkowej > 1000 m  2   (aktualizacja rozp. z dn. 6.11.2008r zmieniająca formę i zakres PB)

9.0.0.0 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące jego wpływ na środowisko,  
obiekty sąsiednie oraz higienę i zdrowie użytkowników pod względem.

10.0.0.0 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

IV SPIS RYSUNKÓW

rys. nr PBW-01 - Część żywieniowa rzut piwnic -2.86 skala 1 : 50
rys. nr PBW-02 - Rzut piwnic - technologia kuchenna b.s.
rys. nr PBW-03 - Część żywieniowa - rzut parteru ±0.00 / Część dydaktyczna - rzut szatni -1.10

skala 1 : 50
rys. nr PBW-04 - Rzut parteru - technologia kuchenna b.s.
rys. nr PBW-05 - Część żywieniowa - rzut piętra +3.45 / Część dydaktyczna - rzut parteru 1.73

skala 1 : 50
rys. nr PBW-06 - Część żywieniowa - rzut dachu / Część dydaktyczna - rzut piętra 5.18

skala 1 : 50
rys. nr PBW-07 - Przekrój A-A, B-B skala 1 : 50
rys. nr PBW-08 - Elewacje skala 1 : 100
rys. nr   PBW-09 - Zestawienie stolarki i ślusarki otworowej b.s.
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III CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTURY

1.0.0.0 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego, charakterystyczne parametry   
techniczne. 

1.1.0.0 Charakterystyka obiektu

Budynek będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest przy ulicy Głowackiego 37 w Kietrzu. 
Obiekt wzniesiono w latach 70-tych XX wieku. 
Budynek w części segmentu żywieniowego posiada 1 kondygnację podziemną oraz 2 nadziemne.
Część dydaktyczna ma 4 kondygnacje, 1 podziemną i 3 nadziemne.
W ostatnich latach budynek w części żywieniowej wraz z pozostałymi budynkami kompleksu 
szkolnego poddany był termomodernizacji wraz z wymianą okien.
Zmodernizowano również cały system instalacji C.O.

1.2.0.0 Program użytkowy 

Program zakłada uporządkowanie funkcji obiektu w części żywieniowej.
Piwnice zostaną wyremontowane i pozostaną w nich magazyny oraz projektuje się część socjalną 
dla pracowników stołówki.
Na parterze wyremontowana zostanie kuchnia wraz z podręcznymi magazynami, biurami 
pomocniczymi.
Wydawalnia posiłków, zmywalnia oraz jadalnia pozostaną bez zmian na 1 piętrze budynku.
Konieczne będzie uruchomienie windy, która jest do pozostawienia - naprawy, uruchomienia
i odbioru UDT. Konieczne jest zamurowanie dostępu do szybu na parterze od strony przygotowalni i 
otwarcie od strony korytarza.

1.3.0.0 Dane ogólne o obiekcie

 Część żywieniowa
Obiekt posiada 2 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnację podziemną – piwnice.

 piwnice poziom -2.86 / -3.34 m 
 parter poziom ± 0,00 
 piętro I poziom + 3.45 m

Główne wejście do obiektu z poziomu parteru od strony południowej

1.4.0.0 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu (wg. normy PN – ISO 9836: 1997)

1.4.1.0 Powierzchnia, kubatura, wymiary – części żywieniowej

Powierzchnia zabudowy budynku istniejącego 536.00 m2

Powierzchnia całkowita obiektu – netto (część żywieniowa podlegająca 
projektowi)

1078.3 m2

Powierzchnia użytkowa obiektu (podstawowa i pomocnicza) 956,65 m2

Łączna kubatura brutto nadziemnej części nadziemnej obiektu 4556.00 m3

Łączna kubatura brutto części podziemnej obiektu 1340.00 m3

Wysokość budynku (obiektu) 8.00 m
Szerokość budynku (obiektu) 18.95 m
Długość budynku (obiektu) 27.70 m
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1.4.2.0 Zestawienie pomieszczeń i ich powierzchni części żywieniowej ( wg. PN-ISO 9836; 1997)

PIWNICA

nr pom.
nazwa pomieszczenia

powierzchnia  netto / m2

pow. użytkowa (z) pow.
usługowa

pow. 
ruchu

pow. 
netto

podstawowa pomocnicza

0.1 klatka schodowa 7,20
0.2 magazyn i obieralnia warzyw 16,40
0.3 korytarz 19,10
0.4 pom. odkażania jaj 6,30
0.5 szatnia personelu 7,50
0.6 umywalnia personelu 2,90
0.7 prysznic personelu 3,00
0.8 wc 2,35
0.9 magazyn i separator 32,20
0.10 aneks porządkowy 2,50
0.11 magazyn 40,30
0.12 magazyn szaf chłodniczych 22,60
0.13 magazyn produktów suchych 9,80
0.14 schowek 2,10
0.15 magazyn 5,55

razem: 0,00 40,95 112,55 26,30 179,80

PARTER

nr pom.
nazwa pomieszczenia

powierzchnia  netto / m2

pow. użytkowa (z) pow.
usługowa

pow. 
ruchu

pow. 
netto

podstawowa pomocnicza

1.5 przedsionek wc 2,00
1.6 wc 1,70
1.7 magazyn podręczny i napojów 9,10
1.8 aneks porządkowy 2,70
1.9 biuro intendenta 17,50
1.10 klatka schodowa 15,60
1.11 przygotowalnia 15,65
1.12 kuchnia 42,70

razem: 75,85 6,4 9,1 15,6 106,95
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1.4.3.0 Opis pomieszczeń z wykazem prac budowlanych i materiałowych

PIWNICA – CZĘŚĆ ŻYWIENIOWA
Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

0.1

Nazwa 
pomieszczenia

Klatka 
schodowa

Powierzchnia 
użytkowa

7,20 m2

Wysokość 3,00 m

Podłoga Lastriko b.z.

Ściany Malowane i 
lakier bezbarwny

Malowanie ścian, po malowaniu pokrycie lakierem bezbarwnym 
pomalowanej ściany do wys. 2 m – część zmywalna.

Sufit Malowany Malowanie

Oświetlenie Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
instalacyjne

Umywalka – 1 szt.
Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
budowlane 

Drzwi 
zewnętrzne 

Montaż nowych drzwi

Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

0.2

Nazwa 
pomieszczenia

Magazyn i 
obieralnia 
warzyw

Powierzchnia 
użytkowa

16,40 m2

Wysokość 2,52 m

Podłoga Płytki 
ceramiczne

Atestowane, anty-poślizgowe

Ściany Płytki 
ceramiczne

Na pełną wysokość pomieszczenia

Sufit Malowany Malowanie

Oświetlenie Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
instalacyjne

Zamontować nawietrzak okienny
Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
budowlane 

Montaż nowych drzwi

Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

0.3

Nazwa 
pomieszczenia

Korytarz

Powierzchnia 
użytkowa

19,10 m2
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Wysokość 2,52 m

Podłoga Płytki ceramiczne Atestowane, anty-poślizgowe

Ściany Płytki ceramiczne Na pełną wysokość pomieszczenia

Sufit Malowany Malowanie

Oświetlenie Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
instalacyjne

Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
budowlane 

Montaż nowych drzwi

Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

0.4

Nazwa 
pomieszczenia

Pom. Odkażania
jaj

Powierzchnia 
użytkowa

6,30 m2

Wysokość 2,58 m

Podłoga Płytki ceramiczne Atestowane, anty-poślizgowe

Ściany Płytki ceramiczne Na pełną wysokość pomieszczenia

Sufit Malowany Malowanie

Oświetlenie Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
instalacyjne

Umywalka – 1 szt.
Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
budowlane 

b.z.

Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

0.5

Nazwa 
pomieszczenia

Szatnia 
personelu

Powierzchnia 
użytkowa

7,50 m2

Wysokość 2,52 m

Podłoga Płytki ceramiczne Atestowane, anty-poślizgowe

Ściany Płytki ceramiczne Na pełną wysokość pomieszczenia

Sufit Malowany Malowanie

Oświetlenie Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
instalacyjne

Zamontować nawietrzak okienny
Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
budowlane 

Montaż nowych drzwi, szafki ubraniowe z ławeczką – 6 szt.

Inne Wyklejenie szyb w oknach matową folią dla zapewnienia prywatności

Dane Uwagi

Numer 0.6
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pomieszczenia 

Nazwa 
pomieszczenia

Umywalnia 
personelu  

Powierzchnia 
użytkowa

2,90 m2

Wysokość 2,52 m

Podłoga Płytki ceramiczne Atestowane, anty-poślizgowe

Ściany Płytki ceramiczne Na pełną wysokość pomieszczenia

Sufit Malowany Malowanie

Oświetlenie Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
instalacyjne

Umywalka – 1 szt.
Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
budowlane 

Montaż nowych drzwi

Inne Wyklejenie szyb w oknach matową folią dla zapewnienia prywatności

Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

0.7

Nazwa 
pomieszczenia

Prysznic 
personelu

Powierzchnia 
użytkowa

3,00 m2

Wysokość 2,52 m

Podłoga Płytki ceramiczne Atestowane, anty-poślizgowe

Ściany Płytki ceramiczne Na pełną wysokość pomieszczenia

Sufit Malowany Malowanie

Oświetlenie Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
instalacyjne

Prysznic – 1 szt.
Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
budowlane 

Montaż nowych drzwi

Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

0.8

Nazwa 
pomieszczenia

WC 

Powierzchnia 
użytkowa

2,35 m2

Wysokość 2,52 m

Podłoga Płytki ceramiczne Atestowane, anty-poślizgowe

Ściany Płytki ceramiczne Na pełną wysokość pomieszczenia

Sufit Malowany Malowanie

Oświetlenie Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
instalacyjne

Toaleta – 1 szt.
Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie Montaż nowych drzwi
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budowlane 

Inne Wyklejenie szyb w oknach matową folią dla zapewnienia prywatności

Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

0.9

Nazwa 
pomieszczenia

Magazyn i 
separator 
tłuszczu

Powierzchnia 
użytkowa

32,20 m2

Wysokość 3,01 m

Podłoga Płytki ceramiczne Atestowane, anty-poślizgowe, wykonanie murowanej „wanny” na 
fundamencie oraz izolacji przeciw-wodnej. Otwór wyposażyć w okucia z 
kątownika dla ułożenia kraty pomostowej.

Ściany Płytki ceramiczne Na pełną wysokość pomieszczenia

Sufit Malowany Malowanie

Oświetlenie Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
instalacyjne

Zamontować nawietrzak okienny
Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
budowlane 

Montaż nowych drzwi

Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

0.10

Nazwa 
pomieszczenia

Aneks 
porządkowy

Powierzchnia 
użytkowa

2,50 m2

Wysokość 2,52 m

Podłoga Płytki ceramiczne Atestowane, anty-poślizgowe

Ściany Płytki ceramiczne Na pełną wysokość pomieszczenia

Sufit Malowany Malowanie

Oświetlenie Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
instalacyjne

Zlew gospodarczy
Zamontować kratkę wentylacyjną
Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
budowlane 

Montaż nowych drzwi

Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

0.11

Nazwa 
pomieszczenia

Magazyn 

Powierzchnia 
użytkowa

40,30 m2

Wysokość 2,52 m
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Podłoga Płytki ceramiczne Atestowane, anty-poślizgowe

Ściany Płytki ceramiczne Na pełną wysokość pomieszczenia

Sufit Malowany Malowanie

Oświetlenie Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
instalacyjne

Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
budowlane 

Montaż nowych drzwi

Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

0.12

Nazwa 
pomieszczenia

Magazyn szaf 
chłodniczych

Powierzchnia 
użytkowa

22,60 m2

Wysokość 2,52 m

Podłoga Płytki ceramiczne Atestowane, anty-poślizgowe

Ściany Płytki ceramiczne Na pełną wysokość pomieszczenia

Sufit Malowany Malowanie

Oświetlenie Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
instalacyjne

Zamontować nawietrzak okienny
Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
budowlane 

Montaż nowych drzwi

Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

0.13

Nazwa 
pomieszczenia

Magazyn 
produktów 
suchych

Powierzchnia 
użytkowa

9,80 m2

Wysokość 2,52 m

Podłoga Płytki ceramiczne Atestowane, anty-poślizgowe

Ściany Płytki ceramiczne Na pełną wysokość pomieszczenia

Sufit Malowany Malowanie

Oświetlenie Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
instalacyjne

Zamontować nawietrzak okienny
Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
budowlane 

Montaż nowych drzwi

Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

0.14

Nazwa 
pomieszczenia

Schowek 
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Powierzchnia 
użytkowa

2,10 m2

Wysokość 2,52 m – 1,0 m

Podłoga Płytki ceramiczne Atestowane, anty-poślizgowe

Ściany Płytki ceramiczne Na pełną wysokość pomieszczenia

Sufit Malowany Malowanie

Oświetlenie Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
instalacyjne

Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
budowlane 

Montaż nowych drzwi

Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

0.15

Nazwa 
pomieszczenia

Magazyn

Powierzchnia 
użytkowa

5,55 m2

Wysokość 2,52 m

Podłoga Płytki ceramiczne Atestowane, anty-poślizgowe

Ściany Płytki ceramiczne Na pełną wysokość pomieszczenia

Sufit Malowany Malowanie

Oświetlenie Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
instalacyjne

Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
budowlane 

Montaż nowych drzwi

PARTER – CZĘŚĆ ŻYWIENIOWA
Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

1.4

Nazwa 
pomieszczenia

Korytarz

Powierzchnia 
użytkowa

20,60 m2

Wysokość 3,15 m

Podłoga Płytki ceramiczne Uzupełnienie posadzek jastrychem zbrojonym przeciwskurczowo gr. 6 cm
Atestowane, anty-poślizgowe

Ściany Malowane i lakier 
bezbarwny 

Malowanie ścian, po malowaniu pokrycie lakierem bezbarwnym 
pomalowanej ściany do wys. 2 m – część zmywalna. 

Sufit Malowany Malowanie

Oświetlenie Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
instalacyjne

Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
budowlane 

Montaż nowych drzwi
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Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

1.5

Nazwa 
pomieszczenia

Przedsionek WC

Powierzchnia 
użytkowa

2,00 m2

Wysokość 3,15 m

Podłoga Płytki ceramiczne Uzupełnienie posadzek jastrychem zbrojonym przeciwskurczowo gr. 6 cm
Atestowane, anty-poślizgowe

Ściany Płytki ceramiczne Na pełną wysokość pomieszczenia

Sufit Malowany Malowanie

Oświetlenie Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
instalacyjne

Umywalka – 1 szt.
Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
budowlane 

Montaż nowych drzwi

Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

1.6

Nazwa 
pomieszczenia

WC 

Powierzchnia 
użytkowa

1,70 m2

Wysokość 3,15 m

Podłoga Płytki ceramiczne Uzupełnienie posadzek jastrychem zbrojonym przeciwskurczowo gr. 6 cm
Atestowane, anty-poślizgowe

Ściany Płytki ceramiczne Na pełną wysokość pomieszczenia

Sufit Malowany Malowanie

Oświetlenie Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
instalacyjne

Toaleta – 1 szt.
Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
budowlane 

Montaż nowych drzwi

Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

1.7

Nazwa 
pomieszczenia

Magazyn 
podręczny i 
napojów

Powierzchnia 
użytkowa

9,10 m2

Wysokość 3,15 m

Podłoga Płytki ceramiczne Uzupełnienie posadzek jastrychem zbrojonym przeciwskurczowo gr. 6 cm
Atestowane, anty-poślizgowe
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Ściany Malowane i lakier 
bezbarwny 

Malowanie ścian, po malowaniu pokrycie lakierem bezbarwnym 
pomalowanej ściany do wys. 2 m – część zmywalna. 

Sufit Malowany Malowanie

Oświetlenie Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
instalacyjne

Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
budowlane 

Montaż nowych drzwi

Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

1.8

Nazwa 
pomieszczenia

Aneks 
porządkowy

Powierzchnia 
użytkowa

2,70 m2

Wysokość 3,15 m

Podłoga Płytki ceramiczne Uzupełnienie posadzek jastrychem zbrojonym przeciwskurczowo gr. 6 
cm
Atestowane, anty-poślizgowe

Ściany Płytki ceramiczne Na pełną wysokość pomieszczenia

Sufit Malowany Malowanie

Oświetlenie Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
instalacyjne

Zlew gospodarczy – 1 szt.
Zamontować kratkę wentylacyjną
Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
budowlane 

Montaż nowych drzwi

Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

1.9

Nazwa 
pomieszczenia

Biuro intendenta

Powierzchnia 
użytkowa

17,50 m2

Wysokość 3,15 m

Podłoga Płytki ceramiczne Uzupełnienie posadzek jastrychem zbrojonym przeciwskurczowo gr. 6 
cm
Atestowane, anty-poślizgowe

Ściany Malowane i lakier 
bezbarwny 

Malowanie ścian, po malowaniu pokrycie lakierem bezbarwnym 
pomalowanej ściany do wys. 2 m – część zmywalna.

Sufit Malowany Malowanie

Oświetlenie Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
instalacyjne

Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
budowlane 

Montaż nowych drzwi
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Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

1.10

Nazwa 
pomieszczenia

Klatka schodowa

Powierzchnia 
użytkowa

15,60 m2

Wysokość 3,15 m

Podłoga Lastriko b.z.

Ściany Malowane i lakier 
bezbarwny 

Malowanie ścian, po malowaniu pokrycie lakierem bezbarwnym 
pomalowanej ściany do wys. 2 m – część zmywalna.

Sufit Malowany Malowanie

Oświetlenie Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
instalacyjne

Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
budowlane 

Montaż nowych drzwi

Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

1.11

Nazwa 
pomieszczenia

Przygotowalnia

Powierzchnia 
użytkowa

15,65 m2

Wysokość 3,15 m

Podłoga Płytki ceramiczne Uzupełnienie posadzek jastrychem zbrojonym przeciwskurczowo gr. 6 
cm
Atestowane, anty-poślizgowe

Ściany Płytki ceramiczne Na pełną wysokość pomieszczenia

Sufit Malowany Malowanie

Oświetlenie Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
instalacyjne

Umywalka – 1 szt.
Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
budowlane 

Montaż nowych drzwi

Dane Uwagi

Numer 
pomieszczenia 

1.12

Nazwa 
pomieszczenia

Kuchnia  

Powierzchnia 
użytkowa

42,70 m2

Wysokość 3,15 m

Podłoga Płytki ceramiczne Uzupełnienie posadzek jastrychem zbrojonym przeciwskurczowo gr. 6 
cm
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Atestowane, anty-poślizgowe

Ściany Płytki ceramiczne Na pełną wysokość pomieszczenia

Sufit Malowany Malowanie

Oświetlenie Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
instalacyjne

Umywalka – 1 szt.
Wg. opracowania branżowego

Wyposażenie 
budowlane 

Montaż nowych drzwi

UWAGI:

Płytki ceramiczne – wymiary jaki i kolor należy przedstawić do akceptacji inwestora.
Wykładzina linoleum – kolor należy przedstawić do akceptacji inwestora.

Wszystkie elementy wyposażenia instalacyjnego wymienione w niniejszym opracowaniu jak 
również farby, drzwi, wykładzina linoleum i płytki ceramiczne muszą spełniać wszystkie 
niezbędne dla danego typu obiektu atesty higieniczno-sanitarne, bezpieczeństwa, p.poż. 
oraz dopuszczenia budowlane.

Karty materiałów i wyposażenia muszą zostać przedstawione inwestorowi lub upoważnionej 
osobie sprawującej nadzór nad pracami remontowymi do akceptacji przed ich 
zastosowaniem w obiekcie.

Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę inwestora lub osoby upoważnionej przed 
zabudowaniem materiału, wyposażenia lub urządzenia.

2.0.0.0 Rozwiązania architektoniczno – budowlane

2.1.0.0 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Obiekt o prostej bryle prostopadłościanu przekryty stropodachem - kącie nachylenia 6% (3°).

2.2.0.0 Dostosowanie projektowanego obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy

Nie dotyczy.

2.3.0.0 Spełnienie wymagań podstawowych

Projektowana przebudowa i remont zaprojektowana w sposób spełniający wymagania dotyczące:

a) - bezpieczeństwa konstrukcji (opracowanie branżowe )
b) - bezpieczeństwa pożarowego (pkt. 7.0.0.0 niniejszego opisu)
c) - bezpieczeństwa użytkowania
d) - odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska
e) - ochrony przed hałasem i drganiami

2.3.1.0  Bezpieczeństwo użytkowania

Bezpieczeństwo użytkowania zapewnia się poprzez:
 poprawne, zgodne z przepisami, rozwiązania funkcjonalne obiektu 
 właściwe drogi ewakuacyjne
 odpowiednie oświetlenie naturalne i sztuczne pomieszczeń
 zastosowanie zgodnych z przepisami , posadzek i dojść, wewnątrz budynku
 przyjęcie wyrobów budowlanych dopuszczonych do stosowania 
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2.3.2.0   Warunki higieniczne i zdrowotne

Zaprojektowano  odpowiednie materiały i wyroby  oraz w taki sposób,  by obiekt nie stanowił 
zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów. 
Wykończenie wszystkich pomieszczeń (posadzki, sufity, ściany) należy wykonać z materiałów 
dopuszczonych do stosowania i wbudowania, posiadających atest higieniczny. 
W pomieszczeniach obiektu zaprojektowano odpowiedni mikroklimat poprzez zapewnienie 
naturalnego oświetlenia, odpowiednią krotność wymian powietrza oraz normatywne temperatury 
wewnętrzne.

2.3.3.0 Ochrona przed hałasem i drganiami

Zaprojektowano odpowiednie przegrody poziome i pionowe oraz dobrano stolarkę okienną i 
drzwiową, w taki sposób, aby eliminować hałas i drgania.

2.3.3.1  Drgania wewnętrzne i hałas wewnętrzny w budynku:

Obowiązujące normy hałasu wewnątrz budynków użyteczności publicznej. 
Norma PN-B-02151-3 określa wymaganą izolacyjność akustyczną przegród wewnętrznych w 
budynkach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

 minimalne wymagania dla ścian działowych klas lekcyjnych to 45 dB
 minimalne wymagania dla ścian działowych klas lekcyjnych i korytarzy to 40 dB
 minimalne wymagania dla ścian ogólnodostępnych pomieszczeń sanitarnych to 50 dB
 wymagania dla drzwi to 25 dB

Powyższe wymagania zostały uwzględnione i są spełnione w poniższym projekcie.
Nie projektuje się nowych stropów z pomieszczeniach klas.

2.4.0.0 Zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza poruszających się na wózkach 
inwalidzkich 

Budynek jest dostępny z zewnątrz dla osób niepełnosprawnych.

3.0.0.0 Układ konstrukcyjny obiektu

Budynek w technologii tradycyjnej, żelbetowej słupowo-belkowej, ze stropami prefabrykowanymi z 
płyt kanałowych. Ściany nośne zewnętrzne murowane grubości 38 cm.
Stropodach wentylowany, płyty korytkowe na ściankach ażurowych oparte na płytach kanałowych.
Fundamenty, według archiwalnej konstrukcji to ławy żelbetowe i murowane ściany fundamentowe.

3.1.0.0 Kategoria geotechniczna obiektu

Nie dotyczy.

3.2.0.0 Warunki i sposób posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej

Nie dotyczy.

3.2.1.0 Warunki i sposób posadowienia

Nie dotyczy.

3.2.2.0 Zabezpieczenie przed wpływami eksploatacji górniczej

Nie dotyczy.

3.3.0.0 Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe podstawowych elementów obiektu
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3.3.1.0 Fundamenty

Nie dotyczy.

3.3.2.0 Ściany

Istniejące ściany zewnętrzne ocieplone i otynkowane metodą lekką-mokrą. 

3.3.2.1 Ściany wewnętrzne nośne 
 

Nie dotyczy.

3.3.2.2 Ściany zewnętrzne. 

Nie dotyczy.

3.3.2.3 Ściany wewnętrzne działowe

Ściany wewnętrzne działowe zaprojektowano jako murowane z bloczków PGS odm. 550 o 
grubościach 11.5, 18 i 24 cm.
Część ścian zaprojektowano jako gipsowo-kartonowe z podwójnym opłytowaniem na stelażu 
stalowym szerokości 10 cm lub jako osłonowe z podwójnym opłytowaniem na stelażu stalowym 
szerokości 10 cm

3.3.3.0 Filary, słupy

Nie dotyczy.

3.3.4.0 Podciągi, wieńce, nadproża 

Nie dotyczy.

3.3.5.0 Stropy

Nie dotyczy.

3.3.6.0 Dach ( konstrukcja, pokrycie) 

Nie dotyczy.

3.3.7.0 Piony wentylacyjne, spalinowe

Wykorzystano istniejące prefabrykowane piony wentylacyjne.
W razie niedrożności zinwentaryzowanych pionów należy zabudować nowe piony wentylacyjne z rur 
spiro Ø 150, wyprowadzić ponad dach i uszczelnić oraz zabudować na kondygnacjach obudowami 
G-K.

3.3.8.0 Schody

Nie dotyczy.

3.4.0.0 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

3.4.1.0 Izolacje poziome

3.4.1.1 Izolacja dachu

Jest papa termozgrzewalna.
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3.4.1.2 Izolacja podłóg na gruncie

Nie dotyczy.

3.4.1.3 Pozioma izolacja odcinająca w ścianach zewnętrznych

Nie dotyczy.

3.4.2.0 Izolacje pionowe

3.4.2.1 Pionowa izolacja ścian „wanny” na pompę separatora izolowana papą termozgrzewalną. 

3.5.0.0 Izolacje termiczne

3.5.1.0 Izolacje poziome

3.5.1.1 Izolacja termiczna w podłogach parteru

Nie dotyczy.

3.5.2.0 Izolacje pionowe

3.5.2.1 Ściany zewnętrzne powyżej poziomu terenu 

Nie dotyczy.

3.5.2.2 Ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu 

Nie dotyczy.

3.6.0.0 Wykończenie wewnętrzne

3.6.1.0 Tynki, okładziny, płytki

Szpachlowanie nowych ścian gipsowo-kartonowych.
Ściany murowane należy wytynkować tynkiem gipsowym.

W pomieszczeniach łazienek, kuchni, pomieszczeniach roboczych, gospodarczych i 
magazynowych okładzina z płytek ceramicznych do pełnej wysokości.

3.6.2.0 Podłogi, posadzki, schody

Schody istniejące wykończenie b.z. - lastriko.

W segmencie żywieniowym planuje się usunięcie wszystkich posadzek z płytek PCV, wykładzin PCV
oraz płytek ceramicznych w kuchni raz z podkładem. 
Układ warstw istniejących według dokumentacji archiwalnej to płytki PCV/wykładzina PCV/ceramika,
podkład cementowy 0,5cm, płytki gipsowe prefabrykowane 4cm, płyta pilśniowa porowata 2,5 cm na 
płycie kanałowej.
Po usunięciu istniejących warstw należy wykonać jastrych żwirowy grubości 6cm zbrojony siatką 
przeciwskurczową o oczku 15 x 15 cm gr. 2,5 mm.
Wykończenie posadzek, zależnie od pomieszczenia – wykładzina linoleum  z wywinięciem na 
cokolik i płytki ceramiczne.

Płytki podłogowe gresowe jasno-szare, matowe o wymiarach 30 x 30 cm, grubości minimum 8 mm i 
klasie antypoślizgowości minimum R10 oraz klasie ścieralności nie mniejszej niż 5.

Pracownia Projektowa „ABrys”   47-400 Racibórz    ul. Kolejowa 20



Sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę i remont: kuchni, magazynów kuchennych
w Szkole Podstawowej w Kietrzu przy ul. Głowackiego 37

Płytki ścienne szkliwione białe o wymiarach 20 x 20 cm o klasie ścieralności nie mniejszej niż 4.

Linoleum, wykładzina naturalna linoleum, o kolorach jasnych i ciepłych, grubości minimum 2.5 mm, 
antypoślizgowość R10, odporne na rozcieńczone kwasy, oleje i tłuszcze oraz konwencjonalne 
rozpuszczalniki takie jak alkohol i biały spirytus itp. 
Wykładzina powinna mieć właściwości bakteriostatyczne, trwałość kolorów ISO 105-B02 – Metoda 3:
niebieska skala minimum 6, pozostałość wgniecenia PE EN-ISO 24343-1 - 0,15 mm, giętkość i 
ugięcie PE EN-ISO 24344 - ø 40 mm, oraz posiać odporność ogniową na poziomie co najmniej 
trudno-zapalna - EN 13501-1 – Cfls1.

Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty, znaki bezpieczeństwa CE, atesty 
zgodne z obowiązującymi normami oraz prawem budowlanym. Materiały powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową i opisem technicznym.

Zakupione materiały muszą posiadać odpowiednie atesty higieniczne, bezpieczeństwa, 
antypoślizgowości oraz dopuszczenia odpowiednie dla funkcji remontowanego obiektu.

3.6.3.0 Sufity

Sufity istniejące tynkowane. Należy wykonać niezbędne naprawy tynku po demontażu oświetlenia 
oraz wyburzeniach.

3.6.4.0 Wewnętrzne parapety okienne

Wymiana 1 sztuki parapetu wraz z oknem przy wejściu na obsługującą kuchnie klatkę schodową.

3.6.5.0 Drzwi

Drzwi  wewnętrzne na obsługującą kuchnię  klatkę schodową pełne o odporności  ogniowej EI30  
wyposażone w samozamykacz.
Drzwi  do  pomieszczeń  sanitarnych  i  wymagających  wentylacji  płycinowe  pełne  fornirowane  z  
ościeżnicami stalowymi  regulowanymi,  wyposażone z tuleje  lub kratkę w dolnej  części  drzwi  o  
powierzchni 0,022 m2
Pozostałe  drzwi  do  pomieszczeń  płycinowe  pełne  fornirowane  z  ościeżnicami  stalowymi  
regulowanymi.

3.6.6.0 Malowanie ścian i sufitów

Przygotowanie i zagruntowanie podłoża, dwukrotne malowanie farbą akrylową.
W pomieszczeniach „mokrych” należy użyć farb zmywalnych lateksowych.
Zakupione  farby  i  chemia,  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  higieniczne  oraz  dopuszczenia  
odpowiednie dla remontowanego obiektu.

3.7.0.0 Wykończenie zewnętrzne

3.7.1.0 Wykończenie ścian zewnętrznych (tynki, okładziny, malowanie)

Nie dotyczy.

3.7.2.0 Stolarka okienna, świetliki, okna połaciowe

Wymiana okna przy wejściu do piwnicy. Reszta bez zmian.

3.7.3.0 Drzwi zewnętrzne.

Wymiana drzwi przy wejściu do piwnicy. Reszta bez zmian.
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3.7.4.0 Zewnętrzne parapety okienne

Bez zmian.

3.7.5.0 Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie

Bez zmian.

4.0.0.0 Wyposażenie budowlano – instalacyjne obiektu i sposób powiązania instalacji obiektu z 
sieciami zewnętrznymi

Projektowany obiekt wyposażony jest w wymienione niżej instalacje, których szczegółowe 
opracowania zawierają projekty branżowe :

4.1.0.0 Instalacja wodno - kanalizacyjna 

Projektuje się nową instalację obsługującą projektowane funkcje obiektu.
Podłączenia do istniejących pionów.

Szczegółowe rozwiązania, schematy, opisy,  – wg. części INSTALACJE WOD-KAN.

4.2.0.0 Instalacja elektro – energetyczna

Projektuje się nową instalację spełniającą wymogi aktualnych przepisów.

Szczegółowe rozwiązania, schematy, opisy,  – wg. części INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

4.3.0.0 Instalacja gazowa

Projektuje się modernizację istniejącej instalacji.

Szczegółowe rozwiązania, schematy, opisy,  – wg. części  INSTALACJA GAZOWA.

4.4.0.0 Instalacja grzewcza

Planuje się dostosowanie istniejącej instalacji C.O. do projektowanej funkcji obiektu.
Niezbędne jest wyposażenie wszystkich grzejników, w części żywieniowej która jest dostępna dla 
uczniów szkoły w systemowe osłony zawieszane na grzejnikach chroniące przed poparzeniem – 29 
sztuk.
Wszystkie grzejniki muszą zostać wyposażone w zawory termostatyczne.

Szczegółowe rozwiązania, schematy, opisy,  – wg. części  INSTALACJE C.O. i WENTYLACJI.

4.5.0.0 Wentylacja

Planowana jest instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Szczegółowe rozwiązania, schematy, opisy,  – wg. części  INSTALACJE C.O. i WENTYLACJI.

4.6.0.0 Klimatyzacja

Nie dotyczy.

4.7.0.0 Instalacja deszczowa

Instalacja istniejąca – bez zmian.

4.8.0.0 Piorunochronna
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Instalacja istniejąca – bez zmian.

4.9.0.0 Telekomunikacyjna

Nie dotyczy.

5.0.0.0 Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym 
przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno - użytkową.  Charakterystyka, 
parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę i 
konstrukcję obiektu.

5.1.0.0 Urządzenia dźwigowe                                                                       

5.1.1.0 W części żywieniowej planuje się montaż dźwigu towarowego w istniejącym szachcie, z piwnicy na 
parter oraz remont istniejącego dźwigu towarowego z parteru na piętro.

Poniżej charakterystyczne parametry nowego urządzenia.

Przeznaczenie                      Towarowy Kuchenny
Norma                                   EN 81.3                     
Napęd                                    Przekładnia ślimakowa z silnikiem elektrycznym
Udźwig                                  100 kg
Wymiary kabiny                    800x800x1200 mm 
Drzwi                                     Gilotynowe 
Szerokość i wysokość taka sama jak kabina 
Drzwi ognioodporne zgodnie z normą
Poziom ładowania towaru   700 mm
Wykończenie                       Stal nierdzewna 1.4016 
Dach                                    Blacha
Wykończenie wokół drzwi szybowych     Stal nierdzewna
Zasilanie                              Prąd trójfazowy 400V, 50Hz
Temperatura pracy               +5°C – +40°C 
Poziom hałasu                      < 62 dB 
Konstrukcja szybowa           Stalowa wykonana z profili ocynkowanych walcowanych na zimno 

5.2.0.0. Technologia kuchenna

5.2.1.0 Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest technologia - modernizacja istniejącego zaplecza kuchennego w Szkole 
Podstawowej w Kietrzu przy ul. Głowackiego 37.
Konkretne rozwiązania technologiczne i funkcjonalne zaproponowano w oparciu o uzgodnienia 
programowe z Inwestorem oraz konsultacje w zakresie San.-hig., BHP i P.Poż.
Technologia obejmuje pomieszczenia w piwnicy:
0.1 – klatka schodowa,
0.2 – magazyn i obieralnia warzyw,
0.3 – korytarz,
0.4 – pomieszczenie odkażania jaj,
0.5, 0.6, 0.7 – szatnia z węzłem sanitarnym personelu,
0.9 – aneks porządkowy,
0.10 – magazyn,
0.11 – magazyn szaf chłodniczych,
0.12 – magazyn produktów suchych,
na parterze:

1.4 – korytarz,
1.5, 1.6 – toaleta personelu,
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1.7 – biuro intendenta,
1.8 – aneks porządkowy,
1.9 – magazyn podręczny i napojów,
1.10 – klatka schodowa,
1.11 – przygotowalnia,
1.12 – kuchnia
Pozostałe pomieszczenia nie stanowią przedmiotu opracowania.

5.2.2.0 Załoga

Na zapleczu kuchennym projektuje się zatrudnienie:
Personel kuchni - 5 osoby
Intendent - 1 osoba

             razem 6 osób

Pracownicy będą korzystać z pomieszczeń szatni z węzłem sanitarnym umieszczonym w piwnicy
oraz toalety na parterze, skomunikowanych bezpośrednio z zapleczem.

5.2.3.0 Technologia

Projektowane  zaplecze  kuchenne,  zgodnie  z  założeniami  obsługiwać  będzie  istniejącą  salę
konsumencką Szkoły Podstawowej dla ok. 250 uczniów. Przedszkole w systemie kateringowym dla
ok. 150 dzieci oraz ok. 20 osób personelu edukacyjnego. 

Zaplecze  zaopatrywane  będzie  przez  dostawców  produktów  i  półproduktów  ich  transportem  w
opakowaniach fabrycznych do odbioru hurtowego. Produkty łatwo psujące się przechowywane będą
w szafach chłodniczych i mroźniczych umieszczonych w wydzielonym pomieszczeniu. Opakowania
zwrotne  będą  zabierane  bieżąco  przez  dostawcę.  Zapewniono  odpowiednie  warunki  do
przechowywania produktów suchych i napojów. Mąka będzie dostarczana w opakowaniach jedno-
kilogramowych i przechowywana w zamykanej szafie w przygotowalni.
Odkażanie jaj odbywać się będzie w wydzielonym pomieszczeniu wyposażonym w zlewozmywak
jednokomorowy  oraz  lampę  bakteriobójczą.  Magazynowanie  jaj  odbywać  się  będzie  w  szafie
chłodniczej. Zapewniono odpowiednie warunki do mycia rąk.

Wydzielono  pomieszczenie  magazynu  i  obieralni  warzyw  usytuowane  w  piwnicy.  Część
magazynowa  wyposażona jest w regały na warzywa oraz szafę chłodniczą. Obieranie warzyw i
płukanie  owoców  odbywać  się  będzie  na   stanowisku  wyposażonym  w  basen,  obieraczkę  do
warzyw, stół technologiczny, odpowiednie powierzchnie robocze i umywalkę do mycia rąk. Czyste
produkty transportowane będą do przygotowalni i kuchni poprzez korytarz za pomocą windy czystej
lub wewnętrzną klatką schodową.

W  przygotowalni  wydzielono  odpowiednio  wyposażone  stanowiska  produktów  mącznych  i
przygotowywania sałatek. Sałatki będą podawane bezpośrednio do wydawalni.

W kuchni wydzielono odpowiednio wyposażone stanowiska osobno do czystej obróbki mięs, drobiu i
ryb z wykorzystaniem odpowiednich procedur dobrej praktyki produkcyjnej.

Obróbka termiczna odbywać się będzie w kuchni na liniowo umieszczonych zestawach urządzeń  z
kotłami  warzelnymi  i  taboretem gazowym  oraz  patelnią  uchylną,  trzonem kuchennym  i  piecem
konwekcyjno-parowym.  Nad  ciągami  grzewczymi  zainstalowano  okapy  nawiewno  -  wyciągowe
celem stworzenia lepszych warunków pracy.

Zmywanie naczyń kuchennych odbywać się będzie w istniejącej zmywalni na 1 piętrze budynku.

Gotowe posiłki będą transportowane z kuchni do wydawalni na piętrze za pomocą wyremontowanej
windy w pojemnikach GN i  wydawane uczniom przez personel  na zasadach samoobsługowych.
Posiłki dla przedszkola będą transportowane przez personel w termosach z wydawalni.
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Brudne naczynia stołowe będą odkładane przez uczniów na regały na tace. Regały będą podawane
do istniejącej na pierwszym piętrze zmywalni. 

Brudne termosy kateringowe będą podawane do zmywani, w której wydzielono również odpowiednio
wyposażone  stanowisko  do  mycia  termosów i  pojemników.  Czyste  termosy będą  podawane  do
kuchni  przez  drzwi.  W  kuchni  umieszczono  szafę  do  przechowywania  czystych  termosów
kateringowych.

Drogi transportowe czyste i brudne nie krzyżują się.

Odpady  pokonsumpcyjne  i  technologiczne  będą  usuwane  do  zamykanych  pojemników
wyposażonych w zamykane worki, zainstalowanych w zmywalni, kuchni i obieralni warzyw. Odpady i
inne nieczystości będą odpowiednio segregowane w wydzielonym, zamykanym śmietniku na terenie
działki.

Sprzątanie  pomieszczeń odbywać się  będzie przez personel  zakładu mający do dyspozycji  dwa
aneksy jeden w piwnicy i drugi na parterze, wyposażone w szafkę na środki czystości oraz zlew
porządkowy.

Uczniowie będą korzystać z toalet dla nich przeznaczonych i skomunikowanych bezpośrednio z salą
konsumencką.

Dzieci w Przedszkolu będą korzystać z toalet umieszczonych w łazienkach i dostępnych z każdej sali
zajęć. Personel przedszkola posiada odpowiednie zaplecze higieniczno – sanitarne.

5.2.5.0 Rozwiązania materiałowe zaplecza

Ściany pomieszczeń przygotowalni, kuchni, wydawalni, zmywalni, obieralni warzyw i pomieszczenia
odkażania  jaj  będą  wyłożone  jasnymi,  gładkimi  płytkami  ceramicznymi  do  wysokości  sufitu.
Pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla pracowników będzie wyłożone jasnymi, gładkimi płytkami
ceramicznymi  do  wysokości  min.  2  m.  Pozostałe  pomieszczenia  zaplecza  powinny  być  pokryte
materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych na całej wysokości
ścian. 

5.2.6.0 Instalacje

Budynek został wyposażony w następujące instalacje:

- wodno – kanalizacyjną sanitarną i technologiczną,

- wentylacji mechanicznej. 

Krotności wymian powietrza w poszczególnych pomieszczeniach:
Kuchnia z zysków ciepła (orientacyjnie 15-20)
Zmywalnia, przygotowalnia i wydawanie posiłków 7-10
Obieralnia i odkażanie jaj 5-7
Pozostałe 3-5
Niniejsze opracowanie nie zawiera wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.

- energetyczną

Uwaga!  Punkty  oświetlenia  elektrycznego  zaplecza  kuchennego  powinny  być  wyposażone
w nietłukące osłony, chroniące przed odpryskami szkła w razie stłuczenia oraz mieć konstrukcję
umożliwiającą łatwe utrzymanie w czystości,

- gazową – zasilanie trzonu kuchennego.
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5.2.7.0 Uwagi

W  części  rysunkowej  i  opisowej  nie  uwzględniono  drobnego  sprzętu  porządkowego  i
technologicznego (w tym garnki, pojemniki GN, zastawa stołowa, sztućce i inne).
Przy  obliczaniu  mocy  urządzeń  nie  uwzględniono  zapotrzebowania  energii  na  oświetlenie,
poruszanie wentylatorów, sprzętu porządkowego oraz drobnego sprzętu technologicznego.
Wszystkie  kwestie  nie  omówione  w  projekcie,  a  dotyczące  warunków  higieniczno-sanitarnych
zakładu mają być zgodne z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(Dz. U. 2006 nr 171 poz. 1225) ze zmianami  z dnia 8 stycznia 2010 (Dz. U 2010 nr 21 poz. 105).
Prawidłowe funkcjonowanie zakładu zależy od właściwego zarządzania oraz dobrze przeszkolonego
personelu odnośnie pracy i zastosowania poszczególnych urządzeń.
Opracowana technologia i zastosowane w niej urządzenia spełniają wymogi systemu HACCP.
Wszystkie prace budowlane wykonać zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej, przepisami 
BHP oraz pod nadzorem osoby uprawnionej.
Przed rozpoczęciem działalności należy:
 sprawdzić działanie wentylacji, potwierdzone protokołem,
 sprawdzić skuteczność zabezpieczenia przed porażeniem prądem, potwierdzone 

protokołem,
 wszystkie urządzenia instalować i prowadzić rozruch zgodnie z D.T.R. dostarczoną przez 

dostawcę urządzeń,
 wykonać badanie wody.

6.0.0.0 Warunki ochrony przeciwpożarowej

6.1.0.0 Charakterystyka ogólna

Istniejący  budynek  użyteczności  publicznej,  stołówka,  świetlica  szkolna  i  klasy  przedszkolne,
posiada  dwie  kondygnacje  nadziemne  i  jest  podpiwniczony.  Zakres  niniejszego  opracowania
obejmuje przebudowę i  remont  obiektu stanowiącą odrębną strefę  pożarową.  W  podpiwniczeniu
budynku  zlokalizowane  są  pomieszczenia  magazynowe  oraz  zaplecze  socjalne  dla  kuchni.  Na
kondygnacjach nadziemnych przewiduje się kuchnię wraz z jadalną.
Projektowany remont w budynek szkoły nie wpłynie na warunki ochrony przeciw pożarowej.

6.2.0.0 Lokalizacja

Budynek  jest  jednym  z  kilku  obiektów  tworzących  funkcjonalną  całość,  szkołę  podstawową  w
Kietrzu, przy ul. Głowackiego 37, na działce nr 2451. 
Najbliższe  budynki  sąsiednie  zlokalizowane  są  w  odległościach  ponad  20,0  m,  po  stronie
południowo-zachodniej i ponad 100,0 m po stronie północnej. Na tej samej działce zlokalizowane są
pozostałe obiekty zespołu funkcjonalnego, szkoła oraz sala gimnastyczna. Od strony południowej
znajduje się ul. Głowackiego i droga dojazdowa do budynku.

6.3.0.0 Parametry pożarowe występujących materiałów

W budynku dominują materiały stałe palne związane z podstawową jego funkcją użytkową i 
wyposażeniem wnętrz - elementy drewnopochodne umeblowania, tworzywa sztuczne, sprzęt 
kuchenny, artykuły spożywcze i gospodarstwa domowego, sprzęt komputerowy, papier, itp.

6.4.0.0 Kategoria zagrożenia ludzi

Biorąc pod uwagę jego podstawową funkcję budynek stołówki i jadalni zalicza się go do kategorii ZL 
III zagrożenia ludzi, w świetlicy i stołówce przebywać będzie jednocześnie ponad 50 osób będących 
stałymi użytkownikami.
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Budynek szkolny w którym planuje się budowę urządzenia dźwigowego zalicza się do kategorii ZLIII.
Część przedszkolna do ZLII.

Zgodnie z programem funkcjonalnym w budynku stołówki przebywać może:
 piwnica – okresowo do 3 osób (brak pomieszczeń na stały pobyt ludzi),

 parter –  okresowo do 5 osób personelu kuchni 

 piętro –  okresowo do 120 osób wraz z personelem zmywalni i wydawalni (przyjmując 
parametry dla ewakuacji zgodnie z §236 ust. 6 pkt. 1 – przewidziana ilość osób dla celów 
kalkulacji szerokości drogi ewakuacyjnej wynosi 193 osoby w jadalni i 5 osób personelu 
kuchni 198)

6.5.0.0 Podział na strefy pożarowe

Budynek stanowi jedną strefę pożarową, o powierzchni 1077,50 m2. Dopuszczalna wielkość strefy 
pożarowej nie została przekroczona.

Przewody, rury i kable zabezpieczone zostaną w stropie podpiwniczenia przepustami o klasie EI 60 
odporności ogniowej. Przejścia instalacji o średnicy powyżej 4 cm w stropie podpiwniczenia, 
zabezpieczone są certyfikowanymi masami ogniochronnymi również do klasy EI 60, a przejścia rur z
tworzyw sztucznych kołnierzami lub opaskami ogniochronnymi według rozwiązań systemowych. 
Przepusty takie nie są wymagane dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i 
ogrzewczych, wprowadzanych przez przegrody do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

Wszystkie drzwi przeciwpożarowe wyposażone są w samozamykacze lub inne urządzenia samo-
zamykające.

6.6.0.0 Klasa odporności pożarowej

Istniejący budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne, poziom pierwszej kondygnacji jest 
położony poniżej 9,0 m więc zgodnie z §212 pkt 3. Przyjęto klasę odporności pożarowej „C”.
- główna konstrukcja nośna R60
- konstrukcja dachu R15
- stropy REI 60
- ściany wewnętrzne EI 15
- przekrycie dachu (-)

Nowe elementy zaprojektowano w klasie „C” odporności pożarowej, wyłącznie z elementów 
nierozprzestrzeniających ognia (NRO). Konstrukcja nośna główna budynku posiada klasę R 60 
odporności ogniowej.

Pasy podokienno – nadprożowe między kondygnacyjne w ścianach zewnętrznych posiadają klasę EI
15 odporności ogniowej i wysokość co najmniej 80 cm.

Ściany zewnętrzne są ocieplone metodą lekką, z zastosowaniem certyfikowanego rozwiązania 
systemowego spełniającego cechę nie rozprzestrzeniania ognia. 

Ściany wewnętrzne oddzielające klasy, kuchnię, magazyny od dróg komunikacji ogólnej i funkcji 
spełniają wymagania klasy EI 15 odporności ogniowej. W  budynku projektuje się ściany z 
elementów nierozprzestrzeniających ognia. 

Klatka schodowa kuchenna jest obudowana ścianami o klasie REI 60 odporności ogniowej.

 w zakresie wystroju wnętrz (dróg ewakuacyjnych) użyto wyłącznie: 
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 materiałów, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne i silnie dymiące,

 wykładzin podłogowych i okładzin ściennych jak również stałych wbudowanych
elementów wyposażenia co najmniej trudno zapalnych,

 okładzin sufitowych i sufitów podwieszonych, co najmniej niezapalnych, nie 
kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w 
kurtynach, zasłonach, kotarach i żaluzjach, za łatwo zapalne materiały uważa się materiały, których 
właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i 
rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze, nie spełniają co najmniej jednego z niżej 
wymienionych kryteriów:

 ti ≥ 4 s,

 ts ≤ 30 s,

 nie występuje przepalenie trzeciej nitki,

 nie występują płonące krople.

6.7.0.0 Warunki ewakuacji

Warunki ewakuacji omawia się w odniesieniu do części żywieniowej, w części dydaktycznej drogi 
ewakuacji nie uległy zmianie. 

Zapewniono możliwość przeprowadzenia sprawnej ewakuacji wszystkich przebywających w 
budynku osób pionową i poziomymi drogami ewakuacyjnymi. Komunikację wewnętrzną pionową 
pomiędzy kondygnacjami zapewniają klatki schodowe. Schody ewakuacyjne klatki głównej spełniają 
parametry użytkowy – w zakresie szerokości biegów i spoczników.

Klatka dla kuchni nie jest klatką schodową ewakuacyjną. Klatka ta nie spełnia wymagań parametrów 
użytkowych – w zakresie szerokości spoczników. 

Ewakuacja z piętra prowadzi klatką schodową na parter i na zewnątrz lub alternatywnie do do części
dydaktycznej będącej odrębną strefą pożarową, oddzieloną dwuskrzydłowymi drzwiami pożarowymi 
o szerokości 1,50 m.

Na parterze ewakuacja z klatki poprowadzona jest przez krótki odcinek korytarza bezpośrednio na 
zewnątrz, poprzez dwie sztuki drzwi dwuskrzydłowych o szerokości 1,60 m każde.

Dodatkowo na parterze istnieje alternatywna droga ewakuacyjna do części dydaktycznej będącej 
odrębną strefą pożarową, oddzieloną dwuskrzydłowymi drzwiami pożarowymi o szerokości 1,50 m. 
Długość przejść ewakuacyjnych liczona z najdalszych miejsc, gdzie mogą przebywać ludzie nie 
przekracza 15,0 m, a długości dojść przy dwu  kierunkach ewakuacji nie przekracza 30,0 m. 
Dopuszczalne długości przejść i dojść ewakuacyjnych w budynku zostały zachowane. Ewakuacja z piętra
odbywa się w ramach przejścia ewakuacyjnego 40m i nie więcej niż przez trzy pomieszczenia. Obudowa 
poziomych dróg ewakuacyjnych wykonana jest w klasie co najmniej EI15 odporności ogniowej.

Wysokości i szerokości dróg ewakuacyjnych spełniają wszystkie wymagania.

Szerokości drzwi ewakuacyjnych również spełniają normowe warunki dla przewidywanej ilości osób 
przebywających w budynku, 70 na parterze i 270 na piętrze. 
Parter - 1 osoba na 1 m2 powierzchni klas plus 5 osób personelu. 
Piętro – 1 osoba na 1 m2 powierzchni jadalni i świetlicy.
Wymagana szerokość drzwi dla parteru – 118,8 cm – warunek spełniony
Wymagana szerokość drzwi dla piętra – 145,8 cm – warunek spełniony
Sumaryczna szerokość przejść w drzwiach ewakuacyjnych dla każdej kondygnacji wynosi 4,7 m (2 
sztuki drzwi szer. 1,6 m i 1 sztuka drzwi szer. 1,5 m). 

6.8.0.0 Instalacje użytkowe
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6.8.1.0 Instalacje elektryczne

Instalacja jest wyposażona w główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ do 
wszystkich obwodów. Funkcję przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla budynku pełni rozłącznik 
mocy w istniejącej rozdzielnicy RG budynku który znajduje się w piwnicy przy głównym wejściu do 
budynku szkoły w rozdzielni głównej.

Przepusty kablowe w stropie podpiwniczenia są zabezpieczone do wartości EI odporności ogniowej 
tych przegród. Przejścia przez pozostałe elementy budowlane są uszczelnione materiałami 
niepalnymi.

6.8.2.0 Instalacje odgromowe

Instalacja istniejąca.

6.8.3.0 Instalacje wentylacyjne

Przewody wentylacyjne wykonane z materiałów niepalnych, (nierozprzestrzeniających ognia). Jako 
otuliny termoizolacyjne rur wodociągowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji zastosowa-
no wyłącznie materiały posiadające cechę nierozprzestrzeniających ognia (NRO).

6.9.0.0 Systemy i urządzenia przeciwpożarowe

6.9.1.0 Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego

W budynku zastosowano oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) zgodne z PN-EN 1838 
Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego 
oświetlenia ewakuacyjnego. Oprawy zainstalowano w obrębie klatek schodowych i dróg 
ewakuacyjnych budynku oraz w części dydaktycznej na spocznikach wind
Dla dróg ewakuacyjnych zapewnione będzie średnie natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na 
podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej wynoszące nie mniej niż 1,0 lx. Na centralnym 
pasie drogi ewakuacyjnej na powierzchni nie mniej niż połowy szerokości danej drogi ewakuacyjnej, 
natężenie oświetlenia stanowić powinno co najmniej połowę wspomnianej wartości. 
Stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego natężenia oświetlenia 
ewakuacyjnego wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien być większy niż 40:1. Na 
drogach ewakuacyjnych nie mniej niż 50% wymaganego natężenia oświetlenia ewakuacyjnego 
powinno być wytworzone w ciągu do 5 s, a pełny poziom natężenia oświetlenia ewakuacyjnego musi
być osiągnięty w czasie do 60 s. 
Instalacja oświetlenia awaryjnego zaprojektowana została w oparciu o system opraw indywidualnych
z funkcją auto-testu.
Oświetlenie realizuje również funkcję oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego – wskazującego 
jednoznacznie drogi, kierunki i wyjścia ewakuacyjne. Znaki kierunkowe podświetlane na drogach 
ewakuacyjnych, wykonano w funkcji „na jasno”, jako świecące podczas użytkowania obiektu. Czas 
działania oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego nie będzie krótszy niż jedna godzina. Oprawy 
oświetlenia ewakuacyjnego zewnętrzne za drzwiami ewakuacyjnymi wyposażone są w akumulatory 
o zwiększonej odporności na wpływ obniżonych temperatur lub wykonane jako zabezpieczone przed
przemarzaniem.
Oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego posiadać będą świadectwo dopuszczenia CNBOP.

6.9.2.0 System sygnalizacji pożaru

Nie dotyczy. 

6.9.3.0 Instalacja hydrantowa

Pracownia Projektowa „ABrys”   47-400 Racibórz    ul. Kolejowa 20



Sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę i remont: kuchni, magazynów kuchennych
w Szkole Podstawowej w Kietrzu przy ul. Głowackiego 37

Budynek  jest wyposażony w instalację hydrantową. Planuje się wymianę 5 sztuk istniejących 
hydrantów na nowe nowe Ø25 z wężem półsztywnym.

6.10.0.0 Gaśnice

Budynek jest wyposażony w gaśnice przenośne ABC w ilości 2kg środka gaśniczego na każde 
200m2 powierzchni.

6.11.0.0 Sieć hydrantowa

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dm3/s z dwóch hydrantów. 
Zapewnią ją istniejące hydranty DN 80, zainstalowane na sieci miejskiej, usytuowane pierwszy w 
odległości 13 m od strony zachodniej budynku, a drugi około 28 m po stronie południowej szkoły, 
przy ulicy Głowackiego.

6.12.0.0 Drogi pożarowe

Dojazd do budynku zapewniono drogą gruntową o nawierzchni utwardzonej poprowadzoną z ulicy 
Głowackiego, spełniającą parametry drogi pożarowej.  Do wejścia zapewniono utwardzone dojścia, o
szerokości powyżej 1,5 m.

6.13.0.0 Uwagi dodatkowe

 W klatce zostanie umieszczona instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem 
telefonów alarmowych.

 Wszystkie zastosowane wyroby służące do ochrony przeciwpożarowej będą posiadać aktualne 
dopuszczenie do obrotu w formie świadectw dopuszczenia, aprobat technicznych, certyfikatów lub 
deklaracji zgodności i będą zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

7.0.0.0 Charakterystyka energetyczna obiektu

Planowany remont i przebudowa nie zmieniają parametrów mających wpływ na charakterystykę 
energetyczną obiektu.

8.0.0.0 Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym,   
ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych źródeł energii (geotermalnej,   
promieniowania słonecznego, wiatru, oraz możliwości zastosowania skojarzonej produkcji 
energii elektrycznej i ciepła a także zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w 
postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania.

Przedmiotowy budynek korzysta z tzw. ciepła miejskiego. Cały obiekt podłączony jest do sieci 
miejskiej centralnego ogrzewania za pomocą znajdującej się w obiekcie wymiennikowni.

9.0.0.0 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące jego wpływ na środowisko, 
obiekty sąsiednie oraz higienę i zdrowie użytkowników pod względem: 

Projektowany obiekt, wg. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, (z dn. 9. 11. 2010r (D.U. nr 213, poz. 1397,) nie należy do 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i w związku z tym nie 
wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
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10.0.0.0 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Sporządzona w oparciu o § 2, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ( Dz. U. Nr
120. Poz 1126) w sprawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r ( Dz. U. Nr 47. Poz 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

   Obiekt: Przebudowa i remont: stołówki, kuchni, magazynów kuchennych 

świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Kietrzu przy 

ul. Głowackiego 37

Inwestor: Gmina Kietrz, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz

Informację opracował: arch. ŁUKASZ PRAŻUCH

                                   

10.1.0.0 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji poszczególnych zadań

Zakresem robót objęta jest: stołówka, kuchnia, magazyny kuchenne i świetlica szkolna w Szkole 
Podstawowej przy ul. Głowackiego 37 w Kietrzu. 

10.2.0.0 Kolejność   realizacji poszczególnych zadań  

10.2.1.0 Obiekt kubaturowy: 

- Demontaż instalacji
- Wyburzenia ścian wewnętrznych i usunięcie posadzek
- Wykonanie konstrukcji szachtu windowego
- Wykonanie pod-konstrukcji dla centrali wentylacyjnej
- Wykonanie wewnętrznych ścian działowych
- Wykonanie instalacji wewnętrznych
- Wykonanie warstw posadzkowych
- Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej
- Wykonanie prac wykończeniowych

 
10.3.0.0 Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce

Nie dotyczy.

10.4.0.0 Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy.

10.5.0.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych

10.5.1.0 Szkolenie pracowników w zakresie bhp:

- Przy wznoszeniu ścian wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Roz-
porządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bhp przy wykonywaniu robót 
budowlanych – Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdz. 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdz. 9 
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– Roboty na wysokościach, rozdz. 12 – Roboty murarskie i tynkarskie.
- Przy wykonywaniu stropów wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z w/w. Rozporządzeniem, 

a szczególnie rozdziałem 9 – Roboty na wysokościach i rozdziałem 14 – Roboty zbrojarskie i beto
niarskie.

- Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu, pracowników należy zapoznać z następującymi 
rozdziałami w/w. Rozporządzenia - rozdz. 9 – Roboty na wysokościach, rozdz. 13 – Roboty ciesiel-
skie, rozdz. 17 – Roboty dekarskie i izolacyjne. 

- Ponadto pracowników należy zapoznać z rozdz. 7 Rozporządzenia – Maszyny i inne urządzenia 
techniczne.

- Wykonawstwo robót specjalistycznych, mogących stwarzać szczególne zagrożenia, takich jak pod-
łączenia do sieci elektrycznej i wodociągowej, powinno być realizowane przez pracowników ( firmę 
posiadającą specjalne uprawnienia).

- Zapoznanie pracowników z zasadami postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
- Określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznym, przez 

wyznaczone w tym celu osoby
- Ustalenie zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 

obuwia roboczego. 

10.6.0.0 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, rodzaje zagrożenia oraz miejsce ich występowania oraz sposoby zapobiegania 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia

10.6.1.0  Zagospodarowanie placu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 
najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
- odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji
- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych
- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego
- zapewnienia właściwej wentylacji w pomieszczeniach zamkniętych
- zapewnienia łączności telefonicznej
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

10.6.1.1 Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz wykonanie dróg   
komunikacyjnych, wyjść i przejść dla pieszych

- Teren budowy lub robót powinien być ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami 
postronnymi. 

- Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. 
- W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego 

oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 
- Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a 

dwukierunkowego 1,20 m.
- Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca 

postojowe na terenie budowy.
- Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do 

używanych środków transportowych.
- Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. 

Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.
- Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 

przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.
- Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi 

lub znakami zakazu.
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- Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w 
odstępach nie mniejszych niż 0,40 m, lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, 
zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradą. 

- Balustrada powinna składać się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową, a 
poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem.

- Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów lub 
materiałów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp
osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać 
przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m.

- Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone  
daszkami ochronnymi.

- Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w 
najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45 w kierunku źródła zagrożenia. 

- Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 
- Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, 

materiałów jest zabronione.
- Na terenie budowy, za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć ją 

na planie terenu budowy.

10.6.1.2 Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

- Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane 
oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub 
wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.

- Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 
elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

- Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i 
urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 
mniejszej niż:
3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 KV
5,0 m - dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV
10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV
5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV
30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV.

- Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na 
niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii 
elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia

- Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy 
należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 

- Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od 
odbiorników energii.

- Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w 
sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.

- Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem
bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola
stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urządzenia, po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i 
mechanicznych
b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad 
miesiąc
c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu

- W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy
sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.

- Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych, powinny być odnotowywane w książce 
konserwacji urządzeń.

Pracownia Projektowa „ABrys”   47-400 Racibórz    ul. Kolejowa 20



Sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę i remont: kuchni, magazynów kuchennych
w Szkole Podstawowej w Kietrzu przy ul. Głowackiego 37

- Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie 
oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.

10.6.1.3 Odprowadzenie ścieków lub ich utylizacja, urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i 
socjalnych, zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego, zapewnienie właściwej wentylacji w 
pomieszczeniach zamkniętych, zapewnienie łączności telefonicznej

- Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne i 
socjalne - szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy.

- Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higienicz-
no - sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 

- Na pomieszczeniu socjalnym, oznaczonym na planie terenu budowy umieścić wykaz adresów i 
numery telefonów:
- najbliższego punktu lekarskiego
- straży pożarnej
- posterunku policji

- W pomieszczeniu socjalnym umieścić punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez 
przeszkolonych w tym zakresie pracowników oraz telefoniczny aparat komórkowy.

- Kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczające powinny znajdować się w pomieszczeniu socjalnym.
- Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt do gaszenia pożarów, który powinien być 

regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i 
przepisów przeciwpożarowych. 

- Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 
przeciwpożarowych.

- W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb 
bezpieczeństwa pracy.

- Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza

10.6.1.4 Urządzenie składowisk materiałów i wyrobów

- Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do 
składania materiałów i wyrobów.

- Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 
wyrobów i urządzeń.
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a 
stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach: krzyżowo, do wysokości mniejszej niż 10 
warstw.

- Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza, niż:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,
b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

10.6.2.0 Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i 
urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót 
ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne
- gazowe
- telekomunikacyjne
- ciepłownicze
- wodociągowe i kanalizacyjne
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej 
mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.

 W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze.

10.6.3.0 Roboty budowlano – montażowe

Pracownia Projektowa „ABrys”   47-400 Racibórz    ul. Kolejowa 20



Sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę i remont: kuchni, magazynów kuchennych
w Szkole Podstawowej w Kietrzu przy ul. Głowackiego 37

10.6.3.1 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych:

- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia krawędzi stropu, brak zabezpieczenia 
otworów technologicznych w powierzchni stropu, brak zabezpieczenia otworów prowadzących 
na płyty balkonowe)

- przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną wielkowymiarową podczas wykonywania 
robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego ( przebywanie pracownika w strefie 
zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z 
każdej strony o 6,0 m)

10.6.3.2 Sposób zapobiegania zagrożeniom

- Roboty specjalistyczne np. w zakresie palowania mogą być wykonywane jedynie przez jednostki 
specjalistyczne, zatrudniające osoby przeszkolone.

- Roboty montażowe prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane na 
podstawie projektu montażu oraz planu „bioz", przez pracowników zapoznanych z instrukcją 
organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych

- Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia, a zewnętrznymi częściami 
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej 0,75m.

- Przebywanie osób na dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod 
kondygnacją, na której prowadzone są roboty montażowe, jest zabronione.

- Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione:
przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, 
jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia.

- Zabronione jest w szczególności:
- przechodzenie osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi, a podwoziem 

żurawia lub wychylanie się przez otwory w obiekcie budowlanym
- składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego, lub pomiędzy 

torowiskiem żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego 
tymczasowymi zabezpieczeniami.

- Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały 
równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób.

- Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w 
miejscu wbudowania.

- W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania 
elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie 
pomosty montażowe lub drabiny rozstawne.

- W czasie montażu należy stosować podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i 
zerwaniu lin.

- Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów 
lub wyrobów jest zabronione.

- Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od 
poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości.

- Balustradami powinny być zabezpieczone:
- krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi
- pozostawione otwory w ścianach

- Otwory w stropach, na których prowadzone są prace lub, do których możliwy jest dostęp ludzi, 
należy również zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą.

- Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki 
linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na 
wysokości około 1,50 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Wytrzymałość i sposób 
zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby.

- W przypadku, gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka 
bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia 
samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa (szelek bezpieczeństwa) nie powinna być 
większa niż 1,50 m.

- Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego 
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zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości 
powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony 
indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

10.6.4.0 Roboty wykończeniowe
 
10.6.4.1 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:

- upadek pracownika z wysokości ( w przypadku braku balustrad ochronnych przy podestach 
roboczych, lub braku stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z rusztowania przy 
wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowań)

- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia 
strefy niebezpiecznej

10.6.4.2 Sposoby zapobiegania zagrożeniom

- Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu 
ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań.

- Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 
producenta lub projektem indywidualnym.

- Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych 
powinien posiadać wymagane uprawnienia.

- Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

- Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznacz. i wygrodzić strefę niebezpieczną
- Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z 

przeznaczeniem.
- Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru 

technicznego.
- W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na 

wysokości 1,00 m.
- Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację 

piorunochronną.

10.6.5.0 Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

10.6.5.1 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 
technicznych;

- pochwycenie kończyny górnej lub dolnej przez napęd (brak osłony napędu)
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej),

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 
mechaniczne przed uszkodzeniami).

10.6.5.2 Sposoby zapobiegania zagrożeniom

- Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone 
w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

- Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane 
na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

- Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno - ruchową lub 
instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

- Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o 
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napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają 
kabin, powinny być:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,
- osłonięte w okresie zimowym.

opracował:

mgr inż. arch. Łukasz Prażuch
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