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OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU . 
 
DANE EWIDENCYJNE:  
 

1.1 OBIEKT:           REMONT DACHU BUDYNKU UL. KS. OPOLSKICH 27  
                                 W OPOLU ORAZ KLATKI SCHODOWEJ 
 
1.2 INWESTOR:      STAROSTWO POWIATOWE W OPOLU 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
 
1.3 LOKALIZACJA:  45-068 OPOLE, UL. KS. OPOLSKICH 27, DZ. NR 2/16 
                                   
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI: 
   
Celem opracowania jest projekt remontu dachu istniejącego budynku oraz klatki schodowej. 
Budynek usytuowany na działce NR 2/16 zlokalizowanej przy ulicy Ks. Opolskich 27 w 
Opolu. Budynek murowany w technologii tradycyjnej, trzykondygnacyjny (piwnica + parter 
+ 2 piętra + poddasze użytkowe), ocieplony styropianem gr. około 10cm, ze stropami gęsto 
żebrowymi. Dach wielospadowy o spadku od 3º  do 25º, pokryty blachą na rąbek stojący 
oraz papą termozgrzewalną.  
Remont dotyczy: 
-wymiany pokrycia dachowego wraz z jego ociepleniem  
-remont więźby dachowej w celu instalacji paneli fotowoltaicznych na południowej stronie 
połaci dachowej oraz częściowo zachodniej. 
-remont kominów na dachu i poddaszu 
-remont instalacji odgromowej z  uwzględnieniem włączenia planowanych paneli 
fotowoltaicznych oraz urządzeń klimatyzacji 
-remont obróbek blacharskich 
-wymiana oświetlenia na klatach schodowych 
-naprawa uszkodzeń klatki schodowej wraz z korytarzami 
-malowanie klatek schodowych oraz korytarzy 
-wymiana rynien, rur spustowych 
-wymiana balustrady przy oknie na klatce schodowej wg. rysunku 
-wymiana linoleum na parterze wg. rysunku rzutów (na nowe linoleum termozgrzewalne o 
bardzo wysokim poziomie ścieralności minimum „P”. Klasa użytkowa to 31. Linoleum 
wywinąć na ścianę. 
-wymiana drzwi na stalowe do pomieszczeń piwnicznych 
 
Remont klatek schodowych dotyczy: malowania ścian (odświeżenia) do koloru podobnego 
do aktualnego oraz wymiany pokrycia podłogi korytarza o podobnym kolorze na parterze i 
poddaszu oraz odświeżeniu/ usunięciu ubytków na 1,2 piętrze. Przewiduje się schowanie 
przewodów elektrycznych na klatce schodowej pod tynk oraz wymianę oświetlenia na klatce 
schodowej w podobnym charakterze opraw oświetleniowych.  
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2. STAN ISTNIEJĄCY 
 
Budynek zlokalizowany jest przy ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu na dz. nr 2/16. Działka jest 
zabudowana budynek Starostwa Powiatowego, zadrzewiona. Od strony południowej działka 
graniczy z ulicą H. Poświatowskiej. Od strony zachodniej działka graniczy z dz. budowlaną 
nr 2/15. Od strony wschodniej działka graniczy z ulicą Książąt Opolskich, a od strony 
północnej z dz. nr 2/10.  
  
 
3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
 
3.1 Budynek Starostwa Powiatowego 
3.2 Wjazd na teren działki  z drogi publicznej ul. H. Poświatowskiej.  
dz. nr 1780 
3.3 Utwardzenie  dojść  pieszych  stanowi  kostka  betonowa  na  warstwie  10 cm  
      chudego betonu. 
3.4 Stanowiska postojowe- bez zmian. 
3.5 Obiekty i urządzenia budowlane: 
W ramach zagospodarowania terenu nie przewiduję się zmian. 
3.6 Ukształtowanie terenu i zieleni: 
 
 
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI. 
 

RODZAJ POWIERZCHNI m2 % działki 
Powierzchnia zabudowy 436,35  m2 27,51 % 
Powierzchnia terenu utwardzonego  - dojścia  piesze  i  
dojazd oraz powierzchnia biologicznie czynna (bez zmian)                         

1149,65  m2 72,49% 

Powierzchnia  działki                                                                                   1586,00 m2 100,00 % 
 
5. ISTNIEJĄCA INSFRASTRUKTURA. 
- woda – istniejące przyłącze  wodociągowe na działce  
- ścieki  socjalne  - istniejące przyłącze 
- instalacja  elektryczna – istniejące  przyłącze  elektryczne na działce  
 
6.  DANE UZUPEŁNIACE: 
Charakter użytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu 
działki poza powierzchnią zabudowaną. 
Budynek Starostwa Powiatowego, z projektowanym jego remontem oraz wyposażeniem i 
przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szczególnej emisji hałasów i wibracji. 
Budynek spełnia warunki ochrony atmosfery. 
Ilość wytwarzanych opadów bez zmian. 
 

7.  DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZ UJĄCE 
WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO 
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY S ĄSIEDNIE:  

• Remont zaprojektowano w sposób minimalizujący jej wpływ na środowisko 
obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 
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Prawa Budowlanego, a obszar oddziaływania projektowanej budowy zamyka się 
w granicach zainwestowania.  

• Woda opadowa odprowadzana będzie na teren nieutwardzony w obrębie własnej 
działki 

• Wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz emisji hałasu nie  
spowodowuje przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny. 

• Remont obiektu nie spowoduje wycinki drzew i krzewów podlegających 
ochronie. 

• Remont budynku publicznego nie powoduje naruszenia prawa własności i 
uprawnień osób trzecich, nie stanowi przeszkody w dostępie do drogi 
publicznej oraz nie przesłania światła słonecznego, nie pozbawia możliwości 
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i środków 
łączności, nie wpływa również negatywnie na projektowaną zabudowę 
działek sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie oraz nie wpływa na 
konstrukcj ę budynków sąsiednich. 

• Inwestycja nie powoduje uciążliwości i zakłóceń oraz zanieczyszczenia 
powietrza, wody i gleby, nie narusza warunków wodnych ani geologicznych 
inwestowanego terenu. 

 

8. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU ZGODNIE Z ART. 34 
UST. 3 PKT. 5 USTAWY PRAWO BUDOWLANE. 

• Budynek wolnostojący usytuowany z działkami o podobnej zabudowie- stanowi 
uzupełnienie zabudowy otaczającej. Projektowany obiekt ścianami nie przesłania 
światła słonecznego i nie ogranicza możliwości lokalizacji budynków na działkach 
sąsiednich (od strony południowej- droga gminna i północnej- działka inwestora) 

• Remont budynku nie spowoduje naruszenia prawa własności i uprawnień osób 
trzecich, nie stanowi przeszkody w dostępie do drogi publicznej, nie pozbawia 
możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i środków 
łączności, nie wpływa również negatywnie na projektowaną zabudowę działek 
sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie.  

• Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się na terenie objętym 
inwestycją.  

 
 

Opracował: 
 

        .                                                                       projektant architektury.  
                      mgr. inż. arch 

 Łukasz Michalak                                         
                                                                                           Nr. Upr. 49/WPOKK/2013 
                                                                                                  Specjalność architektoniczna 
         
          
    
 



Remont dachu budynku oraz klatki schodowej 
 
 

P R O J E K T E R  Pracownia projektowa Łukasz Michalak 
ul. Sieradzka 3 /703, 45-304 Opole; tel. 603 130 601 

 
 

 

OOPPII SS  TTEECCHHNNII CCZZNNYY   
ddoo  pprr oojj eekkttuu  rr eemmoonnttuu  ddaacchhuu  bbuuddyynnkkuu  oorr aazz  kkllaattkkii   sscchhooddoowweejj   

  
1.0 DANE OGÓLNE:                                                                                                   
 
1.1 OBIEKT:           REMONT DACHU BUDYNKU UL. KS. OPOLSKICH 27  
                                 W OPOLU ORAZ KLATKI SCHODOWEJ 
 
1.2 INWESTOR:      STAROSTWO POWIATOWE W OPOLU 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
 
1.3 LOKALIZACJA:  45-068 OPOLE, UL. KS. OPOLSKICH 27, DZ. NR 2/16 
 
2.0 DANE EWIDENCYJNE: 
 
 

 
3.0 OPIS OGÓLNY : 
   
Celem opracowania jest projekt remontu dachu istniejącego budynku oraz klatki schodowej. 
Budynek usytuowany na działce NR 2/16 zlokalizowanej przy ulicy Ks. Opolskich 27 w 
Opolu. Budynek murowany w technologii tradycyjnej, trzykondygnacyjny (piwnica + parter 
+ 2 piętra + poddasze użytkowe), ocieplony styropianem gr. około 10cm, ze stropami gęsto 
żebrowymi. Dach wielospadowy o spadku od 3º  do 25º, pokryty blachą na rąbek stojący 
oraz papą termozgrzewalną.  
 
Remont dotyczy: 
-wymiany pokrycia dachowego wraz z jego ociepleniem  
-remont więźby dachowej w celu instalacji paneli fotowoltaicznych na południowej stronie 
połaci dachowej oraz częściowo zachodniej. 
-remont kominów na dachu i poddaszu 
-remont instalacji odgromowej z  uwzględnieniem włączenia planowanych paneli 
fotowoltaicznych oraz urządzeń klimatyzacji 
-remont obróbek blacharskich 
-wymiana oświetlenia na klatach schodowych 
-naprawa uszkodzeń klatki schodowej wraz z korytarzami 
-malowanie klatek schodowych oraz korytarzy 
-wymiana rynien, rur spustowych 
-wymiana balustrady przy oknie na klatce schodowej wg. rysunku 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY   436,35 M2 
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  
- PARTER 
- 1 PIĘTRO 
- 2 PIĘTRO 
- PODDASZE 
RAZEM 

 
310,52 M2 
306,21 M2 
333,82 M2 
169,35 M2 
1119,90 M2 

KUBATURA BRUTTO  6545,00 M3 
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-wymiana linoleum na parterze wg. rysunku rzutów (na nowe linoleum termozgrzewalne o 
bardzo wysokim poziomie ścieralności minimum „P”. Klasa użytkowa to 31. Linoleum 
wywinąć na ścianę. 
-wymiana drzwi na stalowe do pomieszczeń piwnicznych 
 
Remont klatek schodowych dotyczy: malowania ścian (odświeżenia) do koloru podobnego 
do aktualnego oraz wymiany pokrycia podłogi korytarza o podobnym kolorze na parterze i 
poddaszu oraz odświeżeniu/ usunięciu ubytków na 1,2 piętrze. Przewiduje się schowanie 
przewodów elektrycznych na klatce schodowej pod tynk oraz wymianę oświetlenia na klatce 
schodowej w podobnym charakterze opraw oświetleniowych.  
 
4.0 ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE : 
   
4.1 Forma i funkcja budynku: 
Budynek trzykondygnacyjny (piwnica + przyziemie + 3piętra – w tym poddasze użytkowe). 
Podpiwniczony, pokryty blachą na rąbek stojący oraz papą termozgrzewalną. Dach 
wielospadowy o kącie nachylenia od 3º do 25º. 
Od strony wschodniej zlokalizowane jest wejście główne do budynku. W centralnej części 
budynku znajduję się klatka schodowa, która przebiega przez wszystkie kondygnacje. 
 
4.2 Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy. 
Bryła budynku nawiązuje do tradycyjnej architektury wybudowanych w sąsiedztwie 
budynków i jest dostosowania do krajobrazu otwartego.   
 
5.0 DANE KONSTRUKCJO-BUDOWLANE  : 
   
Projekt opracowano na podstawie przepisów techniczno – budowlanych obowiązujących w 
chwili opracowań przedmiotowego projektu tj. w I kwartale 2014 roku uwzględniając m.in. 
– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 
roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. z 2006 roku Nr 80 poz. 563), 
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002 roku Nr 
75 poz. 690 z późniejszych zmianami\): 
• PN-82/B-02000 – 02002 – 02003 – obciążenia budowli  
• PN-80/B-02010 – obciążenia śniegiem  
• PN-77/B-02011-  obciążenia wiatrem  
• PN-81/B-03020 – posadowienie fundamentów 
• PN-84/B-03264 – konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone  
• PN-81/B-03150 – konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
 
Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej – Ściany konstrukcyjne murowane, 
ocieplonej styropianem o grubości około 10cm. 
Dach drewniany płatwiowo-kleszczowy. 
Rozwiązanie zabezpieczenia budynku przed woda gruntowa wykonano poprzez 
zastosowanie izolacji poziomej i plonowej na ścianach podziemia. 
Warunki geotechniczne przyjęto I kategorię geotechniczna obiektu zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 839 z 24.09.1998r. Na 
podstawie próbnych wykopów wykonanych w miejscu planowanego budynku stwierdzono, 
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że w poziomie posadowienia fundamentów występują ziemia urodzajna, glina piaszczysta, 
grunt jednorodny. Woda gruntowa do poziomu posadowienia fundamentów nie występuje. 
W przypadku wystąpienia w podłożu gorszych niż złożono w projekcie warunków gruntowo 
– wodnych, należy skontaktować się z projektantem.  
 
6.0 PRACE DO WYKONANIA :  
Prace do wykonania w remontowanym budynku: 

• Wymiana pokrycia dachowego wraz z jego ociepleniem wg. projektu 
• Remont kominów na dachu i poddaszu 
• Remont instalacji odgromowej z uwzględnieniem włączenia planowanych paneli 
fotowoltaicznych oraz urządzeń klimatyzacji 
• Demontaż istniejącej instalacji odgromowej 
• Remont obróbek blacharskich 
• Wymiana oświetlenia na klatkach schodowych (w tym ukrycie podtynkowe  

                  instalacji elektrycznej znajdującej się na klatce schodowej korytarzach) 
• Naprawa uszkodzeń klatki schodowej wraz z korytarzami (podłogi) 
• Malowanie klatek schodowych oraz korytarzy 
• Prace ciesielskie  
• Prace dekarskie, położenie blachy na rąbek  
• Wymiana balustrady przy oknie na klatce schodowej 
• Wymiana rynien i rur spustowych  
• Roboty wykończeniowe  

7.0 DANE  TECHNICZNE : 
 
7.1 Fundamenty- istniejące 
• Ławy fundamentowe z kamienia na zaprawie wapiennej. Oraz ze żwirobetonu B 15 MPa 

wylewane w wykopie, na 10cm warstwie chudego betonu , zbrojone wieńcem 4-ma φ 12 
strzemiona  φ 6 mm co 30 cm . 
 

7.2 Ściany- istniejące. 
• Ściany fundamentowe istniejące z kamienia na zaprawie wapiennej oraz bloczków 
żwirobetonowych M6 kl. min. 10.0 MPa na zaprawie cem. - wap. marki 5.0 MPa. 

• Ściany zewnętrzne istniejące powyżej izolacji przeciwwilgociowej z cegly pełnej na 
zaprawie wapiennej i nowsze partie na cementowo- wapiennej. (+ styropian około 10cm)  

•   Ściany wewnętrzne powyżej izolacji przeciwwilgociowej murowane z cegieł 
ceramicznych lub pustaków ceramicznych klasy min. 10 MPa na  zaprawie cementowo - 
wapiennej klasy M5.   

• Kominy z cegły pełnej ceramicznej klasy 15.0 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej 
marki 3.0 MPa . 

• Ścianki działowe murowane z cegły dziurawki na zaprawie cementowej Rz 8.0 MPa z 
dodatkiem mleka wapiennego jako plastyfikatora   o gr. 12 cm 

 
7.3. Stropy między kondygnacyjne- istniejące. 
• Stropy przyziemia – sklepienia odcinkowe 
• Stropy nad parterem i 1 piętrem – płyta kleina na belkach stalowych 
• Strop nad 2 piętrem – drewniany ze ślepym pułopem 
 
7.4 Dach: 
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• Rozebrać istniejące pokrycie dachu. 
• Wykonać nową papę termozgrzewalną na dwóch kaferkach od strony południowo- 

zachodniej) o kącie spadku około 3º  (wierzchnia podkładowa i warstwa wierzchnia) 
Na pozostałej części dachu wykonać prace polegające na pokryciu dachu nowymi 
panelami na rąbek stojący na zamek zastrzałowy, dach wielospadowy o kącie spadku 
około 25º. 

 
Parametry techniczne panelu dachowego na rąbek z ukrytym mocowaniem: 
Szerokość modułowa 305mm 
Wysokość profilowana zamka 25mm 
Długość max 10000mm 
Grubość blachy 0.60mm 
Gatunek  stali: tytan- cynk 
Powłoka; ocynk 
Kolorystyka: jasno szara 
Należy trzymać się instrukcji montażu zgodnie z wymaganiami producenta. W 
przypadku pytań należy skonsultować się z projektantem lub opiekunem handlowym. 
Podczas wszelkich prac prowadzonych na dachu – zarówno montażu jak i pomiarów, 
należy stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa. 
Poniżej opisano przykładową instrukcję: 
-Zaleca się składowanie paneli dachowych w zadaszonych, zamkniętych i przewiewnych 
pomieszczeniach, z dala od nawozów, kwasów, ługu, soli i innych substancji 
korozyjnych. Nie dopuszcza się składowania blach bez przykrycia. Blachy należy 
umieścić na podpórkach 
-Folia zabezpieczająca powierzchnię panelu musi być usunięta nie później niż 3 
tygodnie od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu zbiorczym. W przeciwnym 
razie folia może trwale przykleić się do powierzchni blachy. 
-Podczas chodzenia po arkuszach blachy należy stąpać wyłącznie po wgłębieniach. Nie 
stąpać po profilowanych miejscach! Chodząc po blachach należy używać wyłącznie 
miękkiego obuwia, które powinno się wycierać każdorazowo przed wyjściem na blachę 
(szczególnie z opiłków metalu). Montaż należy zorganizować tak, aby jak najmniej 
chodzić po panelach dachowych. 
-W celu określenia potrzebnych paneli i deskowania, należy zmierzyć połać 
-Pomiary powinny być dokonane w oparciu o wymiary gotowej więźby dachowej 
-Rozmiar łat zależy od ich rozstawu i rozstawu krokwi. Im większa jest ta odległość tym 
większy wymagany przekrój łaty Zalecany rozstaw łat to 250 mm. 
-Do montażu paneli dachowych na rąbek stosuje się wkręty z płaską główką. Taki typ 
mocowania umożliwia pracę pokrycia przy zmianach temperatury. 
-Łączenie zakładowe oraz połączenia dwóch blach najlepiej wykonać przy pomocy 
szczelnych nitów zrywanych POP nit. Przy pokryciu wykonanym ze stali nierdzewnej 
lub tytan – cynku należy stosować wkręty ze stali nierdzewnej. 
-Do cięcia blachy należy stosować automatyczne skokowe nożyce do cięcia blach 
(nibbler) a do obróbek blacharskich nożyce ręczne Nie wolno używać szlifierek 
kątowych i innych narzędzi wytwarzających wysoką temperaturę w trakcie cięcia – może 
to doprowadzić do uszkodzenia powłok antykorozyjnych. 
-Przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć blachę, ponieważ ostre opił- ki mogą 
spowodować jej uszkodzenie, a po cięciu i wierceniu należy bardzo starannie usunąć 
wszystkie metalowe odpady i opiłki mogące spowodować odbarwienie powierzchni 
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okładziny. Wszystkie uszkodzenia lakieru powstałe w trakcie montażu należy 
zabezpieczyć farbą zaprawkową. 
-Przed przystąpieniem do montażu należy zwrócić uwagę na prawidłową wentylację 
pokrycia. Powietrze powinno swobodnie przepływać od okapu do kalenicy, aby 
odprowadzić parę wodną. W przypadku niedostatecznej wentylacji spód blach może ulec 
uszkodzeniu. Właściwa wentylacja w czasie upalnej pogody zapobiega nadmiernemu 
nagrzewaniu się dachu, a pośrednio pomieszczeń poddasza. W związku z tym należy 
zawsze używać kontrłat o grubości nie mniejszej niż 25 mm i stosować kominki 
wentylacyjne do połaci dachowych. 
-Panele dachowe na rąbek można montować w dowolnym kierunku. Podejmując 
decyzję, najlepiej kierować się najczęstszym kierunkiem wiatru występującym w 
otoczeniu. Aby zapewnić najwyższą szczelność pokrycia, panele kładziemy w kierunku 
odwrotnym do kierunku wiatru. 
-Montaż pokrycia dachowego rozpoczyna się od zamontowania obróbek okapu. Pas 
nadrynnowy montuje się prosto w linii okapu, najpierw mocując go za pomocą 
ocynkowanych wkrętów z płaskim łbem do pierwszej łaty. Następnie, po sprawdzeniu 
poziomowania, przytwierdza się wkrętami całość obróbki. 
-Łączenie arkuszy na długość wykonać wg. ścisłych zaleceń producenta. 

 
Układ warstw dachowych: 
• Pokrycie dachowe – panele na rąbek stojący na zamek zastrzałowy 
• Łaty 4x6cm 
• Kontrłaty 4x6cm 
• 2x papa termozgrzewalna 
• Płyta OSB 22mm 
• Istniejący krokiew 11x16  
• Wełna mineralna gr. 25cm 
• Pustka powietrzna 
• Konstrukcja sufitu 
• Folia paroizolacyjna 
• Płyta GK na stelażu 
 
7.5 Obróbki blacharskie. 
• z blachy stalowej cynkowej. Wykonać nowe na dachu. 
 
7.6 Rynny  i rury spustowe . 
• rynny stalowe ocynkowane ø 125 , rury spustowe ø 100 z stali ocynkowane- wymiana 
 
7.7 Schody wewnętrzne. 
• Odświeżenie stopni schodów, uzupełnienie ubytków 
• Oczyszczenie balustrad z korozji oraz malowanie pochwytów w kolorze ciemno 

brązowym oraz balustrad w kolorze ściany- ciemno kremowych (patrz kolorystyka kłady 
ścian). 

 
7.8 Izolacje przeciwwilgociowe. 
• dachu – folia dachowa PVE 
 
7.9 Izolacja cieplna. 
• Dodatkowo ocieplić dach wełną mineralną gr. 25cm na dachu i poddaszu. 
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• Wykonać ocieplenie ścian na poddaszu między pomieszczeniami użytkowymi a nie 
użytkowymi – ściany styropian gr. 10cm. 
 

7.10 Stolarka okienna- bez zmian. 
 
7.11 Balustrada przy oknie na klatce schodowej – wymienić. Wykonanie wg. rysunku 
detal balustrady. 
 
7.12 Stolarka drzwiowa- bez zmian, prócz jednych drzwi do piwnicy zaznaczonych na 
rzucie przyziemia, na stalowe pełne w kolorze brązowym o wym. 90x205cm. 
 
7.13 Wykończenie: 
 5.3.1 – ściany wewnętrzne – tynki wapienne, gipsowe lub płyty gipsowo-kartonowe. 

5.3.2 – podłogi – wg. rysunku rzutów ( na parterze wymiana linoleum na nowe 
linoleum termozgrzewalne o bardzo wysokim poziomie ścieralności minimum „P”. 
Klasa użytkowa to 31. Linoleum wywinąć na ścianę. 

 5.3.3 – ściany zewnętrzne tynk mineralny (kolorystyka wg zlecenia przez inwestora). 
 
7.14 Remont kominów na dachu i poddaszu. 
• Należy wykonać remont kominów, które są spękane. 
 
7.15 Wykończenie ścian . 
• Należy ukryć pod tynk zewnętrzne przewody elektryczne na klatce schodowej i 

korytarzach. 
• Wykonać malowanie ścian na klatce schodowej i korytarzach wg. kolorystyki kłady 
ścian.  

 
7.16 Instalacje 
• woda  – istniejąca, zasilanie instalacji wewnętrznej przyjmuje się z istniejącego 

przyłącza zewnętrznego do sieci. Włączenie wody zimnej do instalacji wewnętrznej z 
przyłącza wprowadzonego do pomieszczenia kotłowni wraz z wodomierzem i zaworem 
odcinającym. Całość instalacji wodociągowej z rur PP-10 o połączeniach klejonych 
prowadzonych podtynkowo lub w posadzce. Rury układane w posadzce w karbowanych 
rurach osłonowych typu PESZEL. Rury prowadzone przez stropy i ściany w osłonach 
PE. 

• kanalizacja sanitarna – istniejąca, instalacja sanitarna odprowadzona z budynku do 
sieci. Całość kanalizacji w budynku z rur PVC kielichowych. Na pionie przewidziano 
rewizję do ewentualnego czyszczenia przewodów, dla odpowietrzenia instalacji pion 
rurą wywiewną. 

• instalacja elektryczne – wykonać jako podtynkową z zastosowaniem osprzętu 
melaminowego podtynkowego. Instalacje wykonać przewodami YDY 1,5 Ui=750V dla 
oświetlenia , natomiast instalację gniazd wtynkowych wykonać przewodem YDY 3x2,5 
mm Ui= 750V. Osprzęt montować na wysokości 1,4 m od posadzki. Instalacje należy 
wykonać w systemie sieciowym TN-C-S tzn. że w instalacji występuje oddzielne 
przewody neutralny i ochronny. 

• ogrzewanie – bez zmian 
• wentylacja – bez zmian, do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczeń służą okna 

rozszczelniane lub nawiewniki okienne umieszczone w dolnej lub górnej ramie okna. 
Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych zastosowano drzwi z kratką nawiewną 
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dołem o wolnym przekroju 150cm2. Pomieszczenie w którym zamontowano kocioł c.o. 
będzie miało otwór nawiewny w ścianie zewnętrznej o wolnym przekroju 200cm. 

      Dla wentylacji wywiewnej pomieszczeń sanitarnych (łazienka, WC) oraz kuchni, 
spiżarni i pomieszczeń gospodarczych przyjęto wentylację wywiewną grawitacyjną o 
wielkości murowanego kanału 14x14cm. 

• odgromowa – demontaż istniejącej instalacji odgromowej. Wykonać nową na dachu 
wg. branży elektrycznej (Na dachu budynku wykonać instalacje odgromową ze zwodów 
poziomych nienaprężanych drutem DFe/Zn fi8mm montowanym na klockach PVC 
klejonych do pokrycia dachu oraz na uchwytach do blachy). 

• Deszczowa – bez zmian, do instalacji deszczowej lub woda opadowa rozprowadzana 
powierzchniowo na teren własny w granicach działki. 

 
7.17 Infrastruktura- bez zmian. 

• Woda – istniejące przyłącze  
• Kanalizacja – istniejące przyłącze 
• Energia elektryczna  - istniejące przyłącze  

 
8.0 WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO 
NATURALNE I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE 
LUDZI I OBIEKTY S ĄSIEDNIE: 
 
• Remont zaprojektowano w sposób minimalizujący jej wpływ na środowisko obszaru 

inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami Prawa 
Budowlanego, a obszar oddziaływania projektowanej budowy zamyka się w granicach 
zainwestowania.  

• Odpady bytowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej  
• Woda opadowa odprowadzana jest do instalacji deszczowej oraz w obrębie własnej 

działki. 
• Wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz emisji hałasu nie  spowodowuje 

przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny. 

• Remont obiektu nie spowoduje wycinki drzew i krzewów podlegających ochronie. 
• Remont budynku nie powoduje naruszenia prawa własności i uprawnień osób trzecich, 

nie stanowi przeszkody w dostępie do drogi publicznej oraz nie przesłania światła 
słonecznego, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej i cieplnej i środków łączności, nie wpływa również negatywnie na 
projektowaną zabudowę działek sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie oraz nie 
wpływa na konstrukcję budynków sąsiednich. 

• Inwestycja nie powoduje uciążliwości i zakłóceń oraz zanieczyszczenia powietrza, 
wody i gleby, nie narusza warunków wodnych ani geologicznych inwestowanego 
terenu. 

• Odpady stałe: bez zmian- pojemnik na odpadki stałe wg projektu zagospodarowania 
terenu. 

• Emisja hałasu, wibracji i promieniowania: obiekt nie emituje wibracji ani 
promieniowania. Emisja hałasu mieści się w granicach normy. 

• Emisja zanieczyszczeń: nie przewiduje się źródeł emisji zanieczyszczeń. 
 
9.0 ENERGIA ODNAWIALNA : 
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• W obiekcie przewiduje się możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

takich jak:  energia promieniowania słonecznego. Nie przewiduje się natomiast: energia 
geotermalna, energia wiatru, a także zastosowanie skojarzonej produkcji energii 
elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię. Obiekt 
podłączony jest do sieci ciepłowniczej.  
 

10.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ŻAROWEJ : 
 

• Budynek zalicza się do kategorii- ZL-III zagrożenia ludzi, średniowysoki i klasy „B”- wg 
Rozp. Min. Spr. Wew z dnia 3.11.1992r w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.Nr 92 poz.460 z późn. zm). 

• Płatwiowo kleszczowa konstrukcja dachu. 
• Liczba kondygnacji nadziemnych : III + poddasze 
• Wysokości pomieszczeń (na stały pobyt): około 3,40m(parter); około 3,60m (1piętro);  

3,30m (2piętro); 2,30m (poddasze). 
• Obiekt w zabudowie śródmiejskiej 
• Kategoria zagrożenia ludzi: ZL-III 
• Klasa odporności pożarowej: „B” konstrukcja nośna R120, strop REI 60,  

konstrukcja dachu R 30 
• Obiekt ani przestrzenie zewnętrzne nie będą zagrożone wybuchem. 
• Droga pożarową stanowi ul. Książąt Opolskich. 
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