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OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
1. Inwestor: 

Gmina Biała Rawska 
ul. Jana Pawła II 57 
96-230 BIAŁA RAWSKA 

2. Adres realizacji zamierzenia inwestycyjnego: 
Al. Lipowa 12 
96-200 BABSK  

3. Przedmiot opracowania: 

Niniejszym opracowaniem objęty jest istniejący budynek starej Szkoły Podstawowej w 
miejscowości Babsk gm. Biała Rawska, oznaczony na planie sytuacyjnym Nr 01. 

4. Stan zainwestowania terenu działki 
Teren inwestycji znajduje się przy ulicy Al. Lipowa 12 w miejscowości Babsk gm. Biała 
Rawska na działce oznaczonej nr ew. 387 o pow. ok. 1,66 ha.  
Teren, na którym zlokalizowany jest budynek szkoły stanowi teren lekko pochyły ze 
spadkiem w kierunku południowym. Działka ma układ wieloboku w kształcie obróconej 
litery „L”, zorientowanego dłuższymi bokami w kierunku północ-południe i jest usytuowana 
na terenach zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-usługową. 
Działka nr ew. 387 jest zabudowana. Na działce zlokalizowane są następujące obiekty: 
 budynek Szkoły Podstawowej parterowy, murowany, otynkowany, dach kryty w części 

gontem z papy i w części (stary budynek) blachą, 
 przyłącze i instalacja energetyczna, 
 przyłącze i instalacja wodna, 
 instalacja kanalizacji sanitarnej, 
 boiska sportowe, 
 chodniki i droga utwardzona, 
 nasadzenia w postaci drzew i krzewów, 
 ogrodzenie. 
Na sąsiednich działkach planowanej inwestycji znajdują się budynki w zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarskiej oraz usytuowane są uprawy rolnicze i 
sadownicze. 
Od strony północnej działka nr ew. 387 graniczy z drogą asfaltową która, oznaczona jest 
jako działka nr ew. 347. 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
W ramach prac prowadzonych w związku z adaptacją pomieszczeń starej szkoły na 
potrzeby przedszkola, przewiduje się rozebranie istniejącego dobudowanego budynku od 
strony wschodniej oraz rozebranie istniejącego dobudowanego budynku po kotłowni od 
strony południowej. Budynki przewidziane do rozbiórki oznaczono stosownie na planie 
sytuacyjnym Nr 01. 

6. Odprowadzenie wód deszczowych. 
Nie przewiduje się zmiany w sposobie odprowadzania wód opadowych – powierzchniowo 
na teren działki. 
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7. Inne dane. 
Według pozyskanych informacji budynek oznaczony na szkicu sytuacyjnym w obrębie 
terenu działki, nie podlegają ochronie konserwatorskiej. 
Oddziaływanie na środowisko planowanej inwestycji – nie występuje. 

8. Ogólne zestawienie powierzchni  
Powierzchnie i kubatury 
Powierzchnia całkowita działki                     ok. 1,66 ha 
 Powierzchnia zabudowy istniejąca    362,72 m2 
 Powierzchnia netto  budynku     285,86 m2 
 Powierzchnia użytkowa budynku    250,41 m2 
 Kubatura budynku                    2 198,14 m3 

 

Opracował: 
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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ADAPTACJI BUDYNKU STAREJ SZKOŁY NA POTRZEBY 

PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI BABSK GM. BIAŁA RAWSKA 

1. Część ogólna. 
1.1.   Temat i zakres opracowania. 

Tematem niniejszego opracowania jest adaptacja pomieszczeń istniejącej starej szkoły 
podstawowej na potrzeby przedszkola w miejscowości Babsk gm. Biała Rawska. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie prac polegających na 
przebudowaniu istniejących pomieszczeń w budynku w celu dostosowania dla potrzeb 
przedszkola, przebudowaniu pomieszczeń istniejących sanitariatów w celu dostosowania 
dla dzieci w wieku przedszkolnym, wymianie istniejących podłóg drewnianych z pustką 
powietrzną na podłogi ocieplone, ociepleniu przegród zewnętrznych, wykonaniu nowych 
instalacji wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji centralnego 
ogrzewania, wykonaniu nowej instalacji elektrycznej (wg odrębnego opracowania 
stanowiącego integralną część niniejszego projektu) wraz niezbędnym zakresem 
towarzyszących robót remontowo-budowlanych. 

W ramach prac prowadzonych w związku z adaptacją pomieszczeń starej szkoły na 
potrzeby przedszkola, przewiduje się rozebranie istniejącego dobudowanego budynku od 
strony wschodniej oraz rozebranie istniejącego dobudowanego budynku po kotłowni od 
strony południowej. 

1.2.     Podstawa opracowania. 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- „Ekspertyza Techniczna dotycząca budynku szkoły w Babsku gmina Biała Rawska w 

zakresie odstępstw od Warunków Technicznych dotyczących §73 ust. 2 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa oraz określenia 
możliwych przyczyn powstania pęknięć ścian przy drzwiach wejściowych i drzwiach od 
szatni” wykonana przez Rzeczoznawcę Budowlanego inż. Wiesława Sienkiewicza, 
Łódź, 14 listopada 2015 r., 

- pismo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia  
10.12.2015 r., znak pisma PWIS.NSOZNS.9022.5.137.2015.MF w sprawie uzgodnienia 
usytuowania budynku,  

- aktualne normy i wytyczne producentów zastosowanych materiałów, 
- uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem . 

2. Opis terenu. 
2.1.   Lokalizacja . 

Teren inwestycji znajduje się przy ulicy Al. Lipowa 12 w miejscowości Babsk gm. Biała 
Rawska na działce oznaczonej nr ew. 387 o powierzchni ok. 1,66 ha. 

2.2. Zagospodarowanie przestrzenne. 
Teren, na którym zlokalizowany jest budynek szkoły stanowi teren lekko pochyły ze 

spadkiem w kierunku południowym. Działka ma układ wieloboku w kształcie obróconej 
litery „L”, zorientowanego dłuższymi bokami w kierunku północ-południe i jest usytuowana 
jest na terenach zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-usługową. 

Działka nr ew. 387 jest zabudowana. Na działce zlokalizowane są następujące obiekty: 
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 budynek Szkoły Podstawowej parterowy, murowany, otynkowany, dach kryty w 
części gontem z papy i w części (stary budynek) blachą, 

 przyłącze i instalacja energetyczna, 
 przyłącze i instalacja wodna, 
 instalacja kanalizacji sanitarnej, 
 boiska sportowe, 
 chodniki i droga utwardzona, 
 nasadzenia w postaci drzew i krzewów, 
 ogrodzenie. 
Na sąsiednich działkach planowanej inwestycji znajdują się budynki w zabudowie 

mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarskiej oraz usytuowane są uprawy rolnicze i 
sadownicze. 

Od strony północnej działka nr ew. 387 graniczy z drogą asfaltową która, oznaczona jest 
jako działka nr ew. 347. 

2.3. Ukształtowanie terenu. 
Działka na której zlokalizowany jest obiekt będący przedmiotem opracowania stanowi 

teren lekko pochyły ze spadkiem w kierunku południowym. 
2.4.     Uzasadnienie realizacji zadania inwestycyjnego. 

W związku z decyzją Inwestora o podjęciu działań mających na celu zagospodarowanie 
budynku starej szkoły na potrzeby przedszkola z jednoczesnym dostosowaniem go do 
aktualnie obowiązujących standardów w budownictwie, zachodzi potrzeba realizacji 
zakresu robót będącego przedmiotem niniejszego opracowania. 

Wykonanie pełnego, projektowanego zakresu prac wpłynie na ograniczenie kosztów 
ponoszonych przez Inwestora na bieżącą eksploatację, oraz na zahamowanie procesu 
dekapitalizacji obiektu. 

3. Opis istniejącego stanu technicznego elementów budynku będących 
przedmiotem opracowania. 

3.1. Stolarka okienna z PVC – wymieniona, stan dobry. 
3.2. Podokienniki wewnętrzne lastrykowe - stan ogólnie dobry oraz drewniane – stan zły. 
3.3. Stolarka drzwiowa zewnętrzna z PVC – wymieniona, stan dobry. 
3.4. Podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej malowane - stan ogólnie 

dobry, ze względów technologicznych do wymiany. 
3.5. Opaska budynku; w części budynku betonowa – stan zły, w części z kostki betonowej – 

stan dobry, a części brak, z uwagi na ocieplenie przegród zewnętrznych do wykonania, 
3.6. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej malowane -  stan ogólnie dobry. 
3.7. Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej malowane - stan ogólnie dobry. 
3.8. Obróbki blacharskie z stalowej ocynkowanej malowane - stan ogólnie dobry. 
3.9. Okładziny elewacyjne zewnętrzne z tynku cementowo-wapiennego malowane – stan 

ogólnie dobry, widoczne pęknięcia. 
3.10. Pokrycie dachowe z blachy stalowej ocynkowanej malowane - stan zły, w części 

wykonano nakładkę z papy. 
3.11. Kominy – stan ogólnie dobry, do przebudowy z uwagi na zmianę funkcji ze spalinowych 

na wentylacyjne. 
3.12. Instalacja odgromowa budynku – stan ogólnie dobry, do przebudowy z uwagi na 

wymianę pokrycia dachu i ocieplenie przegród zewnętrznych. 
3.13. Okładziny ścian wewnętrznych z tynku cementowo-wapiennego – stan zły z wyjątkiem 

części pomieszczeń aktualnie użytkowanych, widoczne pęknięcia. 
3.14. Podłogi – w salach lekcyjnych; drewniane z pustką powietrzną, w korytarzu i szatni; 

lastryko, w pomieszczeniu byłych toalet; betonowa. 
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3.15. Schody wewnętrzne na poddasze drewniane – stan zły, do rozbiórki z uwagi na zmianę 
funkcji poddasza na nieużytkowe. 

3.16. Malowanie ścian wewnętrznych – farbami klejowymi, lamperie i stolarka drzwiowa; 
farbami olejnymi. 

4. Określenie projektowanego zakresu robót. 
4.1 Rozebrać istniejący dobudowany budynek od strony wschodniej oraz rozebrać istniejący 

dobudowany budynek po kotłowni od strony południowej. 
4.2 Rozebrać istniejącą opaskę budynku i po wykonaniu niezbędnych prac izolacyjnych 

cokołu budynku wykonać na całym obwodzie objętego opracowaniem budynku, nową 
ze żwiru o uziarnieniu 31,5÷63 mm i grubości warstwy 0,30 m. 

4.3 Demontaż starych podokienników zewnętrznych i montaż nowych z blachy ocynkowanej 
powlekanej po wykonaniu prac ocieplających.  

4.4 Demontaż starych rur spustowych o średnicy 120 mm i montaż nowych po wykonaniu 
prac ocieplających, z blachy ocynkowanej powlekanej na wydłużonych rurhakach 
uwzględniających grubość ocieplenia.  

4.5 Demontaż starych rynien dachowych o średnicy 150 mm i montaż nowych z blachy 
ocynkowanej powlekanej po wykonaniu prac ocieplających. 

4.6 Demontaż starych obróbek blacharskich pasów nadrynnowych i podrynnowych i montaż 
nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej. 

4.7 Przed rozpoczęciem prac docieplających istniejące zwody poziome i pionowe należy 
zdemontować, a po zakończeniu prac powtórnie wykonać zwody poziome na dachu, 
kominach i wywietrznikach drutem Fe/Zn  8 i połączyć z przewodami 
odprowadzającymi. Przewody odprowadzające należy ułożyć w rurach osłonowych PVC 
RL 37 zainstalowanych na uchwytach U37 na ścianie, zostaną one przykryte izolacją 
termiczną budynku. Złącza kontrolne zlokalizować 0,8÷1,2 m od powierzchni terenu w 
puszkach typu PO 37 p/t. Istniejące przewody uziemiające zdemontować do wysokości 
ok. 0,8÷1,2 m od powierzchni terenu i umieścić je we wcześniej zainstalowanych 
puszkach typu PO 37 p/t. 

4.8 Zdemontować na okres wykonywania prac ocieplających istniejące oświetlenie 
zewnętrzne i powtórnie zamontować na wydłużonych wspornikach uwzględniających 
grubość ocieplenia. 

4.9 Uszkodzone tynki zbić i następnie je uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
4.10 Istniejące kominy z uwagi na nie spełnianie wymogów dla kominów wentylacji 

grawitacyjnej przemurować, istniejące tynki przetrzeć. Czapki betonowe kominów skuć i 
wykonać nowe zbrojone z okapnikiem. Pod czapki należy położyć izolację z papy. Z 
uwagi na zmianę funkcji przewodów z dymowych na wentylacyjne, wyloty z kanałów 
wykonać w ścianach bocznych kominów, na wylotach zainstalować kratki z blachy 
stalowej. Tynki kominów wentylacyjnych pozostawić w kolorze naturalnym zaprawy 
cementowo-wapiennej. 

4.11 Istniejące pokrycie z blachy stalowej malowanej wymienić na nowe z blachy 
dachówkopodobnej ocynkowanej powlekanej, istniejące świetliki rozebrać. W połaci 
dachowej, wykonać wyłaz dachowy o wym. min. 60×60 cm wyposażony w okucia 
umożliwiające zamknięcie przed dostępem osób niepowołanych. 

4.12 Stosownie do zaleceń Ekspertyzy Technicznej opracowanej na potrzeby określenia 
możliwych przyczyn powstania pęknięć ścian przy drzwiach wejściowych i drzwiach od 
szatni, należy wzmocnić fragment fundamentu oraz naprawić uszkodzony mur zgodnie 
z sugerowaną technologią w punkcie 6.1 ekspertyzy. 

4.13 Ściany fundamentowe ocieplić od zewnątrz warstwą styropianu typu EPS 100-038 
obustronnie oklejonym papą podkładową na welonie szklanym o gr. 170 i 180 mm 
(stosownie do zaleceń zawartych na załączonych rysunkach). Warstwę ocieplającą 
zabezpieczyć przed wilgocią 1-no krotnie papą na lepiku.  
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4.14 Montaż warstwy izolacji termicznej na elewacjach zewnętrznych ze styropianu typu EPS 
70-040 o gr. 170 i 180 mm oraz wełny mineralnej o gr. 170 i 180 mm (stosownie do 
zaleceń zawartych na załączonych rysunkach), siatki z włókna szklanego, wykonanie 
warstwy wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowo-silikonowej.  

4.15 Strop nad budynkiem głównym, ocieplić dwoma warstwami wełny mineralnej miękkiej, o 
grubości warstwy 2×130 mm ułożonymi na krzyż w sposób zapobiegający powstawaniu 
„mostków termicznych”. 

4.16 Dach nad budynkiem dobudowanym (obejmujący pomieszczenia oznaczone nr 8÷11) w 
części krawędziowej na skosach, ocieplić dwoma warstwami płyt z wełny mineralnej, o 
grubości warstwy 100 i 140 mm oraz strop w części środkowej budynku wzdłuż kalenicy 
dachu, dwoma warstwami wełny mineralnej miękkiej, o grubości warstwy 2×140 mm 
ułożonymi na krzyż w sposób zapobiegający powstawaniu „mostków termicznych”. 

4.17 Zdemontować istniejące konstrukcje stalowe boksów w szatni i wykonać nowe w 
pomieszczeniu oznaczonym nr 17, wykorzystując w tym celu konstrukcje pochodzące z 
demontażu.  

4.18 Istniejące w budynku okna drewniane wymienić na okna z PVC oraz z uwagi na wymogi 
ochrony ppoż. część okien z PVC na okna z PVC o szczelności i izolacyjności ogniowej 
EI30 stosownie do zakresu podanego na załączonych rysunkach. 

4.19 Wymienić istniejącą stolarkę drzwiową wewnętrzną stosownie do zakresu podanego na 
załączonych rysunkach. 

4.20 Istniejące podokienniki wewnętrzne drewniane wymienić na nowe również drewniane.  
4.21 Zdemontować istniejące schody drewniane na poddasze, wyjście na poddasze budynku 

zaopatrzyć w typową klapę wyłazową, spełniającą wymogi ochrony przeciwpożarowej i 
izolacyjności termicznej, wyposażoną w drabinę i zamek np. typu Yale. 

4.22 Zdemontować istniejącą w budynku instalację wody i wykonać nową według niniejszego 
opracowania. 

4.23 Zdemontować istniejącą w budynku instalację kanalizacji sanitarnej i wykonać nową 
według niniejszego opracowania. 

4.24 Zdemontować istniejącą w budynku instalację centralnego ogrzewania i wykonać nową 
według niniejszego opracowania. 

4.25 Zdemontować istniejącą w budynku instalację elektryczną i wykonać nową według 
odrębnego opracowania stanowiącego integralną część niniejszego projektu. 

4.26 Wykonać w budynku instalację telefoniczną i logiczną. 
4.27 Rozebrać istniejące podłogi drewniane z pustką powietrzną i wykonać nowe ocieplone 

styropianem. 
4.28 Rozebrać istniejącą podłogę z lastryka i wykonać nową z terakoty (dopuszcza się 

zastosowanie gresu). 
4.29 Dokonać przebudowy pomieszczeń (stosownie do zaleceń zawartych na załączonych 

rysunkach). 
4.30 W projektowanych pomieszczeniach kuchennych i sanitariatów ściany licować płytkami 

ściennymi glazurowanymi do wysokości 2,00 m od poziomu posadzki. 
4.31 Istniejące ściany i sufity przetrzeć, ewentualne ubytki tynków uzupełnić, nałożyć gładź 

gipsową o grubości warstwy min. 3 mm i pomalować farbami emulsyjnymi, lamperie – 
tapeta natryskowa Dialcolor. 

4.32 Rozebrać istniejące podesty zewnętrzne przed drzwiami wejściowymi do budynku oraz 
istniejący chodnik i wykonać nowe podesty wraz z pochylnią dla osób 
niepełnosprawnych i nowy chodnik o szerokości 2,0 m. 

5. Dobór materiałów i rozwiązań systemowych. 
Przedszkole publiczne prowadzone będzie przez Gminę Biała Rawska. Przewiduje się, 

że dzieci będą w 2-ch grupach wiekowych, a czas pobytu dzieci będzie przekraczał 5 
godz. dziennie.  
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Projektowana adaptacja pomieszczeń istniejącej starej szkoły podstawowej na potrzeby 
przedszkola sprawi, że wydzielone zostaną: 

 dwie sale dydaktyczne dla przedszkolaków z zapleczem, przy czym jedna sala 
powstanie w wyniku połączenia pomieszczeń ozn. nr 1 i 2, będzie w niej przebywało 
do 16 dzieci, natomiast w drugim pomieszczeniu ozn. nr 7 będzie przebywało do 18 
dzieci, 

 zaplecze dla firmy zewnętrznej cateringowej. 
Przy salach przedszkolnych projektowane są toalety dla przedszkolaków, wyposażone 2 

i 3 umywalki, po 2 miski ustępowe i po 1 brodziku do podmywania dzieci. Kabiny ustępowe 
o obniżonych drzwiach.  

Szatnia dla personelu przedszkola przewidziana jest w istniejącym budynku Szkoły 
Podstawowej. 

Wejście główne do budynku znajduje się od strony północnej. Po wejściu do budynku 
dzieci znajdą się w szatni (pomieszczenia ozn. nr 6, 8 i 9), gdzie każde dziecko będzie 
miało własną szafkę na ubrania i buty, będą tu mogły pozostawić okrycia wierzchnie i 
zmienić obuwie na miękkie. Z szatni w zależności od grupy udadzą się do sal 
przedszkolnych (pomieszczenia ozn. nr 1 i 2 lub 7).  

Posiłki dla przedszkolaków będzie zapewniała firmy zewnętrznej cateringowej, dla której 
projektuje się zaplecze składające się z: 

 zmywalni, 
 wydawalni, 
 magazynu termosów, 
 pomieszczenia gospodarczego, 
 szatni, pomieszczenia socjalnego  
 WC.  
Posiłki na obiad dla dzieci będą przywożone w termosach oraz pojemnikach 

hermetycznych, będą wnoszone do wydawalni, w której będą wykładane na wózki i 
przewożone do pomieszczenia rozdzielni posiłków, w którym posiłki będą porcjowane i 
wydawane na sale przedszkolne. Puste opakowania, naczynia i sztućce będą zbierane i 
zwracane przez okienko podawcze do zmywalni, gdzie trafiają na stół zmywalniczy z 
otworem na odpadki, które trafiają do pojemnika zamykanego hermetycznie. Opłukane 
naczynia trafiają do zmywarki z wyparzarką, w której będą myte. Czyste naczynia i sztućce 
magazynowane będą w szafie przelotowej.  

Puste termosy będą magazynowane w pomieszczeniu magazynu termosów do czasu 
ich wywozu przez firmę cateringową. 

W kuchni ze względu na zewnętrzne przygotowanie jedzenia nie przewiduje się sprzętu 
kuchennego służącego do rozdrabniania czy obrabiania jedzenia.  

Śniadania oraz podwieczorki przygotowywane będą z gotowych produktów po 
porcjowanych w pomieszczeniu wydawalni na stołach roboczych przez obsługę kuchni 
będącą pracownikami przedszkola. Przewożone one będą na wózkach i przewożone do 
pomieszczenia rozdzielni posiłków, w którym będą porcjowane i wydawane na sale 
przedszkolne.  

Produkty kupowane będą w ilościach do jednodniowego wykorzystania. Po porcjowane i 
przechowywane będą one w opakowaniach jednorazowych w chłodziarkach; w jednej 
chłodziarce przechowywane będą warzywa i owoce oraz ciasta, w drugiej sery i wędliny. 
Produkty suche przechowywane będą na oddzielnych pólkach w szafach; pokrojone 
pieczywo w opakowaniach jednorazowych, cukier, herbata, kakao, kawa zbożowa oraz 
przyprawy suche. Zwrot naczyń odbywać się będzie w identyczny sposób jak przy 
wydawaniu posiłków obiadowych.  
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Dla potrzeb zagotowania wody na herbatę, kawę zbożową lub mleko zainstalowana 
zostanie kuchenka elektryczna z okapem i wyciągiem włączonym do kanału 
wentylacyjnego i wyprowadzonego ponad dach budynku.  

Dla personelu firmy zewnętrznej cateringowej zaprojektowano pomieszczenie socjalne z 
szatnia oraz WC. W pomieszczeniu socjalnym będą ustawione 2 szafy na odzież 
wierzchnią, roboczą oraz rzeczy osobiste. W pomieszczeniu tym zainstalowane będą 
zlewozmywak z ociekaczem i umywalka.  

W pomieszczeniu gospodarczym będzie zainstalowany zlewozmywak na wysokości 
0,50 m od poziomu podłogi oraz będą wstawione szafki na środki czystości i sprzęt 
porządkowy. 

Śmieci i odpady będą segregowane w miejscu ich powstania. W projektowanym 
budynku przedszkola będą powstawały odpady komunalne, które będą gromadzone w 
zamykanych pojemnikach wyłożonych workami foliowymi jednokrotnego użytku. Usuwanie 
odpadów stałych będzie się odbywało przez wywożenie. Pojemniki opróżniane będą 
okresowo przez koncesjonowany zakład oczyszczania. 

I. BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA. 
Z informacji uzyskanych na podstawie wykonanych odkrywek przy fundamentach 

budynku, w miejscu prowadzenia prac budowlanych pod warstwą gruntu nasypowego 
grubości do 0,30 m występują gliny zwięzłe. W podłożu wykonanych odkrywek nie 
stwierdzono występowanie ciągłego poziomu wody podziemnej (wód gruntowych). Na 
podstawie Rozporządzenia Ministra TBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 
kwietnia 2012 r., poz. 463), dla prac związanych z adaptacją pomieszczeń istniejącej starej 
szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola ustalono pierwszą kategorię geotechniczną 
obiektu budowlanego. 
A. Ściany i sufity.  

Stosownie do dyspozycji podanych na załączonych rysunkach rozebrać istniejące 
ściany i wykuć otwory na przejściach oraz dla drzwi. Otwory zwieńczyć nadprożami;  w 
ścianach istniejących z profili stalowych walcowanych stosownie do dyspozycji zawartych 
na załączonych rysunkach, w ścianach nowoprojektowanych prefabrykowanymi typu L-19.  

Ściany wewnętrzne działowe gr. 8, 10 i 12 cm – z pustaków gazobetonowych na 
zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 MPa. 

Na ścianach pomieszczeń projektowanych, w miejscach po skutych okładzinach oraz na 
ościeżach po rozkuciach - wykonać tynki cementowo-wapienne kategorii III. 

W projektowanych pomieszczeniach kuchennych, rozdzielni posiłków i sanitariatów skuć 
istniejące tynki na ścianach do wysokości 2,00 m od poziomu posadzki i licować ściany do 
tej wysokości płytkami ściennymi glazurowanymi o wymiarach min. 30×60 cm. Podobnie w 
pomieszczeniu szatni, pom. socjalnym cateringu przy zlewozmywaku i umywalce skuć 
istniejące tynki na wysokość 1,60 m od poziomu posadzki i w poziomie 0,50 m poza obrys 
szafki oraz umywalki i licować ściany do tej wysokości płytkami ściennymi glazurowanymi. 

Po zakończeniu prac związanych z remontem, istniejące tynki wewnętrzne 
pomieszczeń, przed malowaniem przetrzeć wapnem gaszonym, ewentualne ubytki tynków 
uzupełnić i nałożyć gładź gipsową o grubości warstwy min. 3 mm, na ścianach 
projektowanych wykonać tynki cementowo-wapienne kategorii III z gładzią gipsową o 
grubości warstwy min. 3 mm. 

W części dotyczącej budynku dobudowanego (obejmującej pomieszczenia oznaczone 
nr 10÷13), należy zdemontować istniejący sufit podwieszony z paneli boazeryjnych i 
wykonać nowy z płyt gipsowo-kartonowych mocowanych do więźby dachowej za 
pośrednictwem rusztu stalowego, ocieplony w części krawędziowej na skosach dwoma 
warstwami płyt z wełny mineralnej, o grubości warstwy 100 i 140 mm oraz w części 
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środkowej budynku wzdłuż kalenicy dachu, dwoma warstwami wełny mineralnej miękkiej, 
o grubości warstwy 2×140 mm ułożonymi na krzyż w sposób zapobiegający powstawaniu 
„mostków termicznych”. 

Malowanie tynków wewnętrznych: 
 sufitów - farbami emulsyjnymi w kolorze białym, 
 ścian - farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych pastelowych, 
 lamperie ścian szatni i korytarzy - tapeta natryskowa Dialcolor na wysokość 1,60 m 

od poziomu posadzki w kolorach jasnych pastelowych uzgodnionych z Inwestorem. 
B. Stolarka  okienna i drzwiowa. 

Istniejące w budynku okna drewniane wymienić na okna z PVC oraz z uwagi na wymogi 
ochrony ppoż. część okien z PVC na okna z PVC o szczelności i izolacyjności ogniowej 
EI30 stosownie do zakresu podanego na załączonych rysunkach. 

Stolarka okienna jednoramowa z PVC w kolorze białym, dwuszybowa jednokomorowa, 
wypełniona argonem z szybami niskoemisyjnymi o współczynniku przenikania ciepła dla 
szyb wynoszącym U,1 W/m2×K, z okuciami obwiedniowymi typu ROTO i z 
automatycznymi nawiewnikami powietrza. 

Istniejące podokienniki wewnętrzne drewniane wymienić na nowe również drewniane. 
Istotnym problemem dla Inwestora i Użytkownika jest kwestia sprawnie działającej 

wentylacji w pomieszczeniach budynku przedszkola, mając to na uwadze należy 
zainstalować w istniejących oknach (w każdym skrzydle), nawiewniki higrosterowane 
zamontowane w ramie okiennej. Istniejące okna zaopatrzone są w system mikrowentylacji 
jednak proponowane rozwiązanie sprawi że, w zależności od poziomu wilgotności 
względnej wewnątrz pomieszczenia, zainstalowany nawiewnik samoczynnie dostosuje 
odpowiednio do potrzeb, przepływ powietrza w pomieszczeniu. Zaproponowane 
rozwiązanie jest rozwiązaniem energooszczędnym, ponieważ pozwala opanować wpływ 
wiatru i ciągu termicznego na wentylację pomieszczeń np. gdy panuje niska temperatura i 
wieje bardzo silny wiatr, pomieszczenia są wtedy mocno przewietrzane i osuszają się 
szybciej. 

Stosownie do dyspozycji podanych na załączonych rysunkach, wymienić istniejące 
drzwi wewnętrzne. W celu wymiany istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej należy 
zdemontować istniejące skrzydła drzwiowe, wykuć istniejące futryny, a otwory poszerzyć 
poprzez ich rozkucie lub zamurowanie stosownie do wytycznych podanych na załączonych 
rysunkach. W tak przygotowanych otworach instalować nową stolarkę drzwiową, tak by 
skrzydła drzwiowe wykładały się na ścianę (stosownie do dyspozycji na rysunkach). 
Stolarka okienna i drzwiowa według zestawienia. 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna – typowa, drzwi do pomieszczeń sanitarnych z kratkami 
wentylacyjnymi. Ścianki kabin WC i drzwi – typowe systemowe z płyt HPL, drzwi kabin – 
uchylne typu „kowbojki”. 

Ościeżnice; do sal przedszkolnych, toalet dla dzieci, pomieszczenia socjalnego dla 
cateringu i wydawalni – drewniane regulowane, do pozostałych pomieszczeń – metalowe 
uniwersalne typu FD. 

Pomiędzy korytarzem (ozn. nr 14) i pomieszczeniem szatni (ozn. nr 19) zainstalować 
drzwi o konstrukcji aluminiowej o szczelności i izolacyjności ogniowej EI 30 min. 

Progi drzwi istniejących i projektowych dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych 
tzn. dla drzwi zewnętrznych wysokość progu powinna wynosić maksymalnie 0,02 m, a 
drzwi wewnętrznych należy wykonać bez progów. 

W ramach prac związanych z adaptacją pomieszczeń istniejącej starej szkoły 
podstawowej na potrzeby przedszkola, należy zdemontować istniejące schody drewniane 
na poddasze, wyjście na poddasze budynku zaopatrzyć w typową klapę wyłazową, 
spełniającą wymogi ochrony przeciwpożarowej i izolacyjności termicznej, wyposażoną w 
drabinę i zamek np. typu Yale. 
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C. Posadzki. 
Rozebrać istniejące podłogi drewniane z pustką powietrzną i wykonać: 
 izolację poziomą przeciwwilgociową z folii PE o grubości 0,8 mm, 
 izolację poziomą ocieplającą z płyt styropianowych typu EPS 100-038; dla  budynku 

dobudowanego (obejmującego pomieszczenia oznaczone nr 8÷11) o grubości około 
18 cm (tak by można było wykonać warstwę wyrównawczą o gr. około 4 cm) oraz o 
grubości około 4 cm analogicznie dla pozostałej części budynku, 

 izolację poziomą wodoszczelną z folii PE o grubości 0,6 mm zbrojonej włóknem 
syntetycznym, 

 wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej o grubości warstwy 4 cm 
zbrojonej siatką z prętów 4 mm i oczkach 15×15 cm, 

 ułożenie warstwy wykonanej z masy samopoziomującej grubości 3,0 mm (dotyczy 
pomieszczeń z projektowanymi posadzkami z wykładzin rulonwych PCV), 

 posadzki z wykładziny PCV z cokolikiem o wys. 10 cm z wykładziny PVC wywiniętej 
na ścianę. 

W pomieszczeniach sanitariatów, kuchni, rozdzielni posiłków i szatni (ozn. nr 19) 
posadzki wyłożyć terakotą o fakturze antypoślizgowej (sugeruje się wykonanie płytami o 
wymiarach 60×60 cm z gresu barwionego w masie np. w kolorze jasnym szarym) z 
cokolikiem o wysokości 10 cm. 
D. System ocieplania i wykańczania elewacji. 

Do realizacji robót ocieplających i wykończeniowych elewacji budynku, projektuje się 
rozwiązanie systemowe z zastosowaniem styropianu według metody ciągłej, spełniającej 
wymogi technologii systemu ocieplania ścian zewnętrznych budynków WEBER SD010 oraz 
płyt z wełny mineralnej według metody ciągłej, spełniającej wymogi technologii systemu 
ocieplania ścian zewnętrznych budynków WEBER SD030. Prace przy instalacji systemu 
docieplenia powinny być wykonane przez doświadczonych wykonawców posiadających 
aktualny certyfikat przeszkolenia wydany przez producenta systemu. Wykonawca powinien 
dokładnie zapoznać się z projektem i wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące 
rozwiązania detali, mocowania mechanicznego i inne. Dopuszcza się zastosowanie innych 
alternatywnych systemów ocieplenia ścian z zastosowaniem styropianu i płyt z wełny 
mineralnej według metody ciągłej. 

a. podłoże do którego będą przyklejane płyty izolacyjne winno być trwałe czyste, suche i 
płaskie z tolerancją ± 6 mm w promieniu 1,2 m wolne od nalotów, wykwitów, 
łuszczących się farb i innych substancji osłabiających przyczepność, 

b. przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych i z wełny mineralnej należy 
przeprowadzić próbę przyczepności kleju do podłoża, 

c. na wysokości dolnej krawędzi systemu zamocować wypoziomowaną, odpowiednią 
listwę, która będzie podparciem dla pierwszego rzędu płyt styropianowych i z wełny 
mineralnej, 

d. nad listwą przykleić do ściany pas siatki z włókna szklanego (szerokości ok. 0,4 m) 
tak, aby po zamocowaniu pierwszego rzędu płyt można było ją wywinąć od spodu na 
powierzchnię płyt styropianowych i z wełny mineralnej, 

e. głównym elementem mocującym styropian i płyty z wełny mineralnej do podłoża jest 
zaprawa klejowa,  

f. zastosowany materiał izolacyjny to płyty styropianowe typu EPS 70-040, o wymiarach 
1000×500 mm oraz płyty z wełny mineralnej o wymiarach 1200×600 mm o grubości 
170 mm i 180 mm oraz ościeżach okien i drzwi o grubości 20 mm, stosować 
materiały o współczynniku przewodzenia ciepła 0,040 W/(m×K)  

g. masę klejącą nakładać na płyty metodą „pasmowo-punktową”, 
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h. płyty układać w cegiełkę z przewiązaniem na narożach budynku, płyty należy 
dodatkowo mocować za pomocą kołków z tworzywa sztucznego; w przypadku płyt 
styropianowych w ilości około 4÷5 na 1m2, a w przypadku płyty z wełny mineralnej w 
ilości 8 na 1m2, kołki do mocowania płyt z wełny mineralnej powinny mieć trzpień 
metalowy i talerzyk o średnicy około 60 mm. 

i. przed mocowaniem płyt izolujących wokół otworów okiennych, drzwi i innych, 
przykleić pasy siatki,  

j. powłoka termoizolacyjna powinna być oddzielona od elementów budowlanych 
(ościeżnic, podokienników i innych elementów mechanicznych) taśmą 
uszczelniającą,  

k. na powierzchnie elewacji nie narażonej na uderzenia zaleca się wykonanie 
standardowej warstwy bazowej przy wykorzystaniu jednej warstwy siatki 
wzmacniającej.  

l. na narożnikach zewnętrznych i wewnętrznych siatkę należy zakładać na każdą ze 
ścian na szerokość 200 mm,  

m. tam gdzie elewacja narażona jest na uderzenia, np. drzwiach, przed wykonaniem 
standardowej warstwy bazowej zaleca się zatopić dodatkową warstwę siatki,  

n. na przynajmniej 12 godz. przed rozpoczęciem prac tynkarskich na dobrze związane i 
suche podłoże nanieść obficie płyn gruntujący,  

o. dla projektowanych tynków zalecany jest następujący kolory płynu gruntującego 
WEBER PG221 – biały (nr koloru gruntu: W000),  

p. projektuje się nałożenie na ściany masy tynkarskiej silikatowo-silikonowej WEBER 
TD336, która jest gotowym do użycia tynkiem o konsystencji pasty, produkowanym 
na bazie potasowego szkła wodnego i żywicy krzemoorganicznej (silikonowej) o 
grubości ziarna do 1,0 mm. Masę tynkarską WEBER TD336 projektuje się na ścianach 
w kolorze: AG81-ASMo /odcień beżu/. Dopuszcza się zastosowanie innej kolorystyki 
w uzgodnieniu z Zamawiającym i Użytkownikiem. Ościeża okien wykonać w kolorze 
białym poprzez ich pomalowanie dwukrotnie farbą fasadową. 
Kolorystykę elewacji budynku ustalono w oparciu o kolornik f-my Weber Saint-
Gobain. W przypadku prowadzenia prac z zastosowaniem materiałów innej firmy, 
kolorystykę należy uzgodnić z projektantem. 
UWAGA: Bezwzględnie przestrzegać technologii nakładania masy tynkarskiej w 

sposób zabezpieczający ciągłość pracy na założonych fragmentach 
elewacji. Zacieranie masy tynkarskiej winno odbywać się w sposób 
jednolity, uniemożliwiający powstawanie światłocieni.  

q. wszystkie wyprawy elewacyjne musza być nanoszone metodą ciągłą aż do 
naturalnych przerw takich jak naroża budynku, dylatacje lub linie taśmy maskującej. 
UWAGA: Istniejące okablowania zewnętrzne budynku (nie będące przedmiotem 

niniejszego opracowania) proponuje się wykonać w układzie rur ułożonych 
pod projektowaną warstwą ocieplającą. Powyższe należy wykonać według 
odrębnego opracowania projektowego i zrealizować przed wykonaniem 
robót elewacyjnych. 

E. System ocieplania stropu nad ostatnią kondygnacją i wykańczania dachu. 
Dach istniejący o konstrukcji jętkowej, dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachu 

głównego ok. 28,1° (53,4%), a w części dobudowanej ok. 19,3° (35%). 
Na istniejącej więźbie dachowej wymienić pokrycie z blachy stalowej malowanej na  

nowe z blachy dachówkopodobnej ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym, 
(dopuszcza się zastosowanie innej kolorystyki po uzgodnieniu z Inwestorem). Istniejące 
świetliki rozebrać. W połaci dachowej, wykonać wyłaz dachowy o wym. min. 60×60 cm 
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wyposażony w okucia umożliwiające zamknięcie przed dostępem osób niepowołanych. 
Wyjście na poddasze budynku zaopatrzyć w typową klapę wyłazową, spełniającą wymogi 
ochrony przeciwpożarowej i izolacyjności termicznej, wyposażoną w drabinę i zamek np. 
typu Yale.  

Na dachu projektuje się zamontowanie ław kominiarskich oraz w odległości około 
1,0÷1,2 od krawędzi dachu barier śniegowych. 

 
Rys. 1. Schemat zainstalowania ławy kominiarskiej na dachu. 

 
Rys. 2. Schemat zainstalowania bariery śniegowej na dachu. 



Adaptacja budynku starej szkoły na potrzeby przedszkola w miejscowości Babsk gm. Biała Rawska 




 

15 
 

 

Przed przystąpieniem do prac izolacyjnych na poddaszu, należy je posprzątać, 
istniejące przepierzenia rozebrać. W miejscach widocznych ubytków warstwy wierzchniej 
stropu wykonać warstwę wyrównawczą zatartą na ostro grubości 4 cm zbrojonej siatką 
stalową z prętów 6 o wielkości oczek 10×10 cm. 

Strop nad budynkiem głównym, ocieplić dwoma warstwami wełny mineralnej miękkiej, o 
grubości warstwy 2×130 mm ułożonymi na krzyż w sposób zapobiegający powstawaniu 
„mostków termicznych”. 

Dla ochrony izolacji termicznej, wzdłuż osi budynku, wykonać pomost komunikacyjny o 
szerokości 0,50 m z desek struganych ułożonych na legarach o wysokości 0,26 m w 
rozstawie co ok. 1,0 m. 

W części dotyczącej budynku dobudowanego (obejmującej pomieszczenia oznaczone 
nr 10÷13), w części krawędziowej na skosach, ocieplić dwoma warstwami płyt z wełny 
mineralnej, o grubości warstwy 100 (zainstalowanej pomiędzy krokwiami) i 140 mm oraz w 
części środkowej budynku wzdłuż kalenicy dachu, dwoma warstwami wełny mineralnej 
miękkiej, o grubości warstwy 2×140 mm ułożonymi na krzyż w sposób zapobiegający 
powstawaniu „mostków termicznych”. 
F. Obróbki blacharskie. 

Wszystkie blachy okapowe pasów nadrynnowych, obróbki kominów, rynny, rury 
spustowe projektuje się jako wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w 
kolorze brązowym, (dopuszcza się zastosowanie innej kolorystyki po uzgodnieniu z 
Inwestorem).  

Podokienniki zewnętrzne projektuje się jako wykonane z blachy stalowej ocynkowanej 
powlekanej w kolorze brązowym, (dopuszcza się zastosowanie innej kolorystyki po 
uzgodnieniu z Inwestorem) grubości min. 0,65 mm. Krawędzie boczne podokienników 
winny być zakończone nakładkami z PVC w kolorze brązowym. 
G. Chodnik, podesty przed wejściami do budynku i pochylnia dla osób 

niepełnosprawnych. 
Rozebrać istniejący od strony północnej chodnik, podesty zewnętrzne przed drzwiami 

wejściowymi do budynku i wykonać nowe wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. 
Wysokość posadowienia nawierzchni chodnika, podestów przed wejściami do budynku i 

pochylni dla osób niepełnosprawnych została nawiązana do istniejącego terenu przed 
wejściami do budynku i poziomem posadzek w budynku. Spadek podłużny pochylni 
zaprojektowano na poziomie 8%, spadek poprzeczny chodnika na poziomie 1%. W celu 
wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych, należy: 

- wykonać wykopy pod ławy fundamentowe obrzeży chodnika, podestów i pochylni oraz 
korytowania pod podsypkę piaskową z robotami towarzyszącymi, 

- wykonać ławy fundamentowe, ściany podestów i pochylni oraz ograniczenie chodnika 
wykonać z obrzeży betonowych 8×30×100 cm, ustawionych na ławie fundamentowej 
betonowej o gr. warstwy 10 cm 

- wykonać izolacje przeciwwilgociowe pionowe powłokowe ścian fundamentowych i 
poziome 2 × folia izolacyjna, 

- wykonać podsypkę piaskową z piasku o współczynniku Wp  35, ubijaną warstwami, 
zagęszczonej zgodnie z normą BN-87/6774-04. Podsypkę piaskową układać na 
wyprofilowanym, zagęszczonym i przygotowanym podłożu z gruntu rodzimego zgodnie 
z normą BN-84/8933-14. 

- wykonać płyty podestów i pochylni z kostki betonowej gr. 4 cm zgodnie z normą BN-
80/6775-03 ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm, chodnik z 
kostki betonowej gr. 6 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm, 

- zamontować pochwyty z rur stalowych chromowanych Dn 32 mm. 
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II. INSTALACJE WEWNĘTRZNE SANITARNE. 
INSTALACJE WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ. 
Istniejące w budynku rurociągi wody zimnej i ciepłej należy zdemontować. 
Rurociągi z.w. i c.w. wykonane z rur wielowarstwowych  jak np. PE-X/AL/PE-RT 

produkcji firmy Retting Purmo z zastosowaniem złączy zaprasowywanych. Poziome 
odcinki rurociągów instalować w warstwach konstrukcyjnych posadzki najlepiej przy 
ścianie, a pionowe odcinki rurociągów instalować na ścianie w bruzdach, stosownie do 
zaleceń podanych na załączonych rysunkach. 

Podejścia pod baterie wykonać z rur 16×2 ułożonych w ścianach. Umywalki 
wyposażyć w baterie mieszające umywalkowe stojące. Projektowane umywalki 
wpuszczone w blat instalować na systemowym blacie z laminatu HPL, wysokość 
zawieszenia dostosować do użytkowników w porozumieniu z Inwestorem, pozostałe 
należy instalować na uchwytach. Zlewozmywaki instalować na szafce i wyposażyć w 
baterie mieszające zlewozmywakowe stojące. Baterie łączyć z instalacją wody za pomocą 
wężyków w oplocie. 

Miski ustępowe lejowe wiszące na stelażu pod tynkowym, wysokość zawieszenia 
dostosować do użytkowników w porozumieniu z Inwestorem. Spłuczkę łączyć z instalacją 
z.w. za pomocą wężyka w oplocie. 

W instalacji wody zimnej i ciepłej stosować zawory odcinające i czerpalne kulowe. 
Po płukaniu, ruraż wody zimnej i ciepłej należy poddać próbie szczelności na zimno na 

ciśnienie Pr= 0,60 Mpa. 
Rozruch próbny wykonać przy udziale osób zainteresowanych oraz przy warunkach 

technicznych aktualnie panujących w instalacji. 
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. 
Istniejące w budynku rurociągi kanalizacji zdemontować. Projektowana kanalizacja 

odprowadzać będzie ścieki bytowe. Ścieki z budynku odprowadzane będą rurami 
zainstalowanym pod posadzką budynku do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej, 
zlokalizowanej na terenie działki po stronie południowej. Włączenie do istniejącego 
przyłącza kanalizacji wykonać za ścianą budynku. 

Projektuje się wykonanie instalacji kanalizacji z rur PVC z fabrycznie zamontowanymi 
uszczelkami gumowymi. Piony kanalizacji zabudować na ścianie i w bruździe, a podejścia 
odpływowe  prowadzić w bruzdach w ścianach i pod posadzką. Jeden pion kanalizacji 
należy wyprowadzić ponad dach budynku, tak by wystawał on 1,0 m ponad połać dachu i 
wyposażyć w wywiewkę minimum 75, na pozostałych pionach kanalizacji zainstalować 
zawory napowietrzające z PVC. 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 
Istniejącą instalację centralnego ogrzewania należy zdemontować w całości. 
Instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie z istniejącej kotłowni, która 

zlokalizowana jest w piwnicy nowym budynku szkoły.  
Dla instalacji centralnego ogrzewania przyjęto parametry wody 65/50°C. 
Instalację centralnego ogrzewania projektuje się jako system instalacji dwururowy,  
Całą instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur wielowarstwowych. Poziome 

odcinki rurociągów centralnego ogrzewania instalować w warstwach konstrukcyjnych 
posadzki najlepiej przy ścianie. Pionowe odcinki rurociągów centralnego ogrzewania 
instalować na ścianie w bruzdach. Maksymalny odstęp pomiędzy podporami winien 
wynosić: 
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Przewód montowany Średnica 
nominalna rury pionowo 1) 

[m] 
inaczej 

[m] 
16 1,0 0,5 
20 1,0 0,5 
25 1,9 1,5 
32 2,1 1,6 
40 2,2 1,7 

Projektuje się grzejniki stalowe płytowe typu Purmo Ventil Compact firmy Rettig 
Heating Sp. z o.o., wyposażone we wkładki zaworowe z głowicami termostatycznymi typu 
RAX.  

Grzejniki powinny zostać zainstalowane z zachowaniem następujących odległości, co 
najmniej 100 mm od podłogi i od parapetu, 25-65 mm od ściany. Jeżeli nie ma możliwości 
zachowania tych odległości, dopuszcza się montaż grzejnika 70÷100 mm od podłogi i 
parapetu, trzeba jednak wtedy zwiększyć ich moc o 5÷10%. Jeżeli odległość od podłogi i 
parapetu jest mniejsza od 70 mm, należy zastosować grzejniki o mniejszej wysokości. 

Każdy grzejnik powinien być wyposażony w zawór odpowietrzający, najlepiej 
automatyczny.  

Wartość pH wody w instalacji powinna się zawierać w przedziale pomiędzy 7 a 8, 
ponadto woda nie powinna wykazywać właściwości korozyjnych w stosunku do metali. 
Woda miękka o wartości < 3 mval/dm3 jest korozyjna dla metali.  

Woda w instalacji centralnego ogrzewania winna spełniać wymogi normy PN-93/C-
04607 pt. „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody”. 

Straty ciepła, obliczenia hydrauliczne i dobór grzejników wykonano w oparciu o pakiet 
programów komputerowych Termo-Danfoss 4.13 przyjmując do obliczeń rury typu PE-
X/AL/PE-RT produkcji firmy Retting Purmo oraz grzejniki typu Purmo Ventil Compact 
firmy Rettig Heating Sp. z o.o.. 

Przed przystąpieniem do montażu zaworów termostatycznych, instalację 
centralnego ogrzewania w budynku należy dokładnie wypłukać. 

Po płukaniu, rurarz należy poddać próbie szczelności na zimno na ciśnienie: 
Pr= 0,45 MPa. 

Zaleca się, aby po min. 72 godzinach pracy instalacji od momentu uruchomieniu 
ogrzewania w budynku, dokonać regulacji instalacji na gorąco, przez wprowadzenie 
nastaw wstępnych zaworów termostatycznych i zainstalowanie głowic termostatycznych 
na zaworach. 

Rozruch próbny wykonać przy udziale osób zainteresowanych oraz przy warunkach 
technicznych aktualnie panujących w instalacji. W pomieszczeniach przeznaczonych na 
pobyt dzieci oraz osób niepełnosprawnych na grzejnikach zainstalować osłony chroniące 
przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym. 

WENTYLACJA. 
Projektuje się w budynku przedszkola będzie funkcjonował połączony układ wentylacji 

mechanicznej i grawitacyjny.  
Wentylacja mechaniczna będzie realizowana z pomieszczeń toalet i WC za 

pośrednictwem wentylatorów łazienkowych osadzonych bezpośrednio w otworze 
wlotowym do przewodu wentylacyjnego, przy czym z toalet obejmujących pomieszczenia 

                                                        
1)  Nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 
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oznaczone nr 10 i 11 za pośrednictwem kominka wentylacyjnego z wentylatorem 
mechanicznym w kolorze brązowym, osadzonych w połaci dachu.  

Wentylacja grawitacyjna z pozostałych pomieszczeń - wywiew powietrza z pomieszczeń 
będzie realizowany poprzez kratki zainstalowane pod sufitem i kanały ceramiczne 
usytuowane w ścianach.  

Nawiew powietrza do pomieszczeń odbywać się będzie poprzez infiltrację.  
WSKAZANIA MONTAŻOWE. 

Na przejściach rur przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne. Tuleja 
ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu co najmniej o: 

- 20 mm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
- 10 mm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 50 mm z 

każdej strony.  
Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a tuleją ochronną powinna być wypełniona 

materiałem trwale plastycznym, nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej 
wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego, 
powinny być wykonane w sposób zapewniający przepustowi klasę szczelności i 
izolacyjności ogniowej EI 60. 

Po płukaniu, rurarz należy poddać próbie szczelności na zimno: 
 obieg wody instalacyjnej centralnego ogrzewania na ciśnienie - Pr= 0,45 Mpa, 
 obieg wody wodociągowej zimnej i ciepłej na ciśnienie -      Pr= 0,60 Mpa. 
Rozruch próbny wykonać przy udziale osób zainteresowanych oraz przy warunkach 

technicznych aktualnie panujących w instalacji. 
Przewody centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów 

cyrkulacyjnych), usytuowane w warstwach konstrukcyjnych posadzki, należy zaizolować 
termicznie z zachowaniem warunków zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przy 
pomocy otulin z pianki poliuretanowej lub z rozpuszczonego i spienionego polietylenu o 
grubości warstwy 6 mm. 

Roboty instalacyjne należy zlecić wyspecjalizowanej firmie. Roboty prowadzić zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi przepisami i normami w zakresie ppoż. i bhp oraz wytycznymi 
zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania odbioru robót budowlano-montażowych 
( cz. II ) - Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych” wydanych przez MBiPMB. 

6. Charakterystyka energetyczna. 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie prac polegających na 

przebudowaniu istniejących pomieszczeń w budynku w celu dostosowania dla potrzeb 
przedszkola, przebudowaniu pomieszczeń istniejących sanitariatów w celu dostosowania 
dla dzieci w wieku przedszkolnym, wymianie istniejących podłóg drewnianych z pustką 
powietrzną na podłogi ocieplone, ociepleniu przegród zewnętrznych, wykonaniu nowych 
instalacji wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji centralnego 
ogrzewania, wykonaniu nowej instalacji elektrycznej wraz niezbędnym zakresem 
towarzyszących robót remontowo-budowlanych. 

W wyniku realizacji prac przewidzianych w niniejszym projekcie, współczynniki 
przenikania dla przegród zewnętrznych wyniosą: 

 ściana zewnętrzna istniejąca o gr. 50 cm ocieplona styropianem i płytami z wełny 
mineralnej o gr. 17 cm – 0,196 W/m2×K, 
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 ściana zewnętrzna istniejąca o gr. 30 cm ocieplona styropianem o gr. 18 cm –  
0,197 W/m2×K, 

 ściana zewnętrzna istniejąca o gr. 25 cm ocieplona styropianem i płytami z wełny 
mineralnej o gr. 18 cm – 0,199 W/m2×K, 

 podłoga na gruncie – 0,160 ÷ 0,612 W/m2×K, 
 strop nad ostatnią kondygnację – 0,177 i 0,205 W/m2×K, 
 okna (istniejące) – 1,1 i 2,0 W/m2×K, 
 drzwi zewnętrzne oszklone – 2,600 W/m2×K, 
Łączne potrzeby cieplne dla ogrzania adaptowanych pomieszczeń istniejącej starej 

szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola w miejscowości Babsk gm. Biała Rawska 
wyniosą w wyniku realizacji prac związanych z przebudową i dociepleniem przegród 
zewnętrznych 33 895 W. Pomieszczenia budynku ogrzewane będą przez istniejącą 
kotłownię na paliwo stałe. 

W budynku przedszkola będzie funkcjonował połączony układ wentylacji mechanicznej i 
grawitacyjny. 

7. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych 
systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analizę możliwości racjonalnego 
wykorzystania pod względem technicznym, środowiskowym i ekonomicznym, 
wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, takich jak: 
energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a także 
możliwość zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz 
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub 
blokowego ogrzewania.  

Z analizy tej wynika, że na tym terenie nie ma możliwości zastosowania skojarzonej 
produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w 
energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania.  

W wyniku analizy porównawczej dla systemu konwencjonalnego oraz alternatywnego w 
postaci kolektorów słonecznych przyjęto konwencjonalny system zaopatrzenia w energię 
cieplną. Wprowadzanie innych źródeł ogrzewania nie jest w tym momencie uzasadnione 
ekonomicznie. 

8. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 
1. Adaptowane pomieszczenia istniejącej starej szkoły podstawowej na potrzeby 

przedszkola w miejscowości Babsk gm. Biała Rawska zaliczane są do kategorii 
zagrożenia ZL II. Budynek ten jest budynkiem niskim o wysokości do 12 m. 

2. Budynek usytuowany jest przy Al. Lipowej 12 w miejscowości Babsk gm. Biała 
Rawska na działce nr ew. 387. 

3. Przewiduje się, że obciążenie ogniowe nie przekroczy 500 MJ/m2. 
4. W projektowanym obiekcie nie przewiduje się pomieszczeń oraz przestrzeni 

zewnętrznych w których występowały będą strefy zagrożone wybuchem. 
5. Zgodnie z §227 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, w budynku będącym strefą pożarową, maksymalna powierzchnia strefy 
pożarowej nie przekroczy 8 000 m2. 

6. Wymagana klasa odporności pożarowej budynku minimum „D” tj. główna konstrukcja 
nośna spełnia wymagania R 30 odporności ogniowej, konstrukcja dachu (-), strop  
REI 30, ściany zewnętrzne EI 30, ściany wewnętrzne (-) oraz przykrycie dachu (-) 
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odporności ogniowej. Wszystkie elementy budowlane są z materiałów nie 
rozprzestrzeniających ognia. 

7. Część budynku adaptowana na potrzeby przedszkola będzie stanowiła odrębną 
strefę pożarową od części przeznaczonej na szkołę. 

8. Warunki ewakuacji: 
 długość przejść ewakuacyjnych nie przekracza 40 m, dojść 30 m przy dwóch 

dojściach, 
 szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi min. 1,4 m, a wysokość 3,0 m, 
 na drogach ewakuacyjnych nie przewiduje się materiałów łatwo zapalnych, sufity 

są z materiałów nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. 
9. Elementy wykończenia wnętrz: 

 zastosowane materiały do wykończenia wnętrz nie będą toksyczne i dymiące w 
czasie ich spalania, 

 na drogach ewakuacyjnych nie będą występowały materiały łatwopalne, będą to 
materiały co najmniej trudno zapalne,  

 sufity będą z materiałów trudno zapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod 
wpływem ognia. 

10. Techniczne zabezpieczenia przeciwpożarowe: 
 do zewnętrznego gaszenia pożarów przewiduje się hydranty ppoż. – z wiejskiej 

sieci hydrantowej, 
 przeciwpożarowy wyłącznik prądu przy wejściu do budynku. 

11. Zasady rozmieszczenia, rodzaje oraz liczba podręcznego sprzętu gaśniczego. 
10.1 Podstawą do wyposażenia obiektu w sprzęt gaśniczy jest: 

 kategoria zagrożenia wybuchem, 
 kategoria zagrożenia ludzi, 
 wielkość obciążenia ogniowego, 
 powierzchnia pomieszczenia. 

10.2 Budynek nie będzie wyposażony w stałe urządzenia gaśnicze,  dźwiękowy systemu 
ostrzegawczy, urządzenia oddymiające, dźwigi przystosowane do potrzeb ekip 
ratowniczych. 

10.3 Hydranty 25 z wężem półsztywnym powinny być stosowane obejmując strefę 
pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.  

10.4 Hydranty 25 z wężem półsztywnym muszą posiadać zasięg pokrywający całą 
powierzchnie obiektu. Zasięg hydrantów 25 w poziomie  obejmują  całą powierzchnię 
chronionego budynku, z uwzględnieniem:  
 długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego określonej w normach,  
 efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych: 

a) w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL, w 
budynkach o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej - przyjmowanego dla 
prądów rozproszonych stożkowych - 3 m, 

b) w pozostałych budynkach - 10 m. 
10.5 Zawory odcinające hydrantów 25  powinny być umieszczone na wysokości 1,35±0,1 m 

od poziomu podłogi. 
10.6 W strefach pożarowych zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II na każde    

100 m2 powierzchni powinna przypadać jedna jednostka sprzętowa o masie środka 
gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3). 
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10.7 Przyjmując 285,80 m2 łącznej powierzchni należy zabezpieczyć następującym 
sprzętem – 3 gaśnicami śniegowymi lub proszkowymi oraz 3 gaśnicami płynowymi 
lub pianowmi. 

10.8 Gaśnice płynowe lub pianowe przeznaczone będą do gaszenia pożarów, w których 
będzie występowało zjawisko spalania żarowego, np. drewna, papieru, tkanin. Sprzęt 
ten jest przeznaczony głównie do zabezpieczenia pomieszczeń biurowych, 
komunikacyjnych, archiwów oraz pomieszczeń gospodarczych. 

10.9 Gaśnice śniegowe lub proszkowe przeznaczone będą do gaszenia pożarów 
urządzeń elektrycznych pod napięciem oraz innych materiałów znajdujących się w 
pobliżu tych urządzeń. 

10.10 Przy rozmieszczaniu sprzętu w obiekcie należy stosować zasady: 
 sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, 

przy wejściach, przy przejściach i korytarzach, przy wejściach na zewnątrz 
pomieszczeń, 

 miejsce usytuowania sprzętu powinno być oznakowane zgodnie z PN, 
 do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1,0 m, 
 sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia 

mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła, 
 odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30 m. 

9. Informacja o obszarze oddziaływania. 
W rozumieniu Prawa budowlanego obszar oddziaływania to teren wyznaczony w 

otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym  obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego 
terenu. 

Projektowany budynek spełnia wymagania wynikające z  Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
 w kwestii zacienienia, gdyż nie będzie ograniczał dopływu światła słonecznego dla 

budynków istniejących na sąsiednich działkach, 
 ochrony przeciwpożarowej, ponieważ projektowana odległość minimalna od granicy 

działki wynosi więcej niż 4,0 m, a najbliższy istniejące aktualnie budynki na działkach 
sąsiednich jest usytuowane w odległości powyżej 8 m, 

 projektowane elementy zagospodarowania terenu będą usytuowane w stosunku do 
granic działki w odległościach pozwalających na swobodne zagospodarowanie i 
użytkowanie działek sąsiednich. 
Budynek spełnia wymagania przepisów z zakresu ochrony środowiska. Jest to budynek 

przedszkola, w którym prowadzona będzie działalność nieuciążliwa w związku z tym, nie 
będzie zwiększonej emisji hałasu, zwiększonego zanieczyszczenia powietrza czy 
zapachów. 

Projektowany budynek będzie usytuowany na terenie nie objętym ochroną 
konserwatorską i przyrodniczą. 

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze obszar oddziaływania 
adaptowanego budynku starej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola w 
miejscowości Babsk gm. Biała Rawska wraz z towarzyszącymi mu urządzeniami, 
ogranicza się do terenu działki nr ew. 387 przy Al. Lipowej 12 w miejscowości Babsk gm. 
Biała Rawska. 

Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie: 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 

zmianami),  
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 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 
69 z późn. zmianami),  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) 

10. Uwagi końcowe. 
Wszystkie prace remontowo-modernizacyjne i ocieplające winny być prowadzone przez 

wykonawcę posiadającego odpowiednie kwalifikacje z zachowanie przepisów BHP, pod 
nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego i autorów projektu.  

Wszystkie stosowane do realizacji robót materiały, winny posiadać wymagane Ustawą 
„Prawo Budowlane” aprobaty, atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania. 

Poszczególne etapy prac związanych z przebudową, należy zakończyć odbiorem 
częściowym, a całość prac odbiorem końcowym. 

 

                               Opracował: 
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EKSPERTYZA TECHNICZNA 
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BABSK GM. BIAŁA RAWSKA 

1. Lokalizacja. 
Oceniany budynek znajduje się przy Al. Lipowej 12 w miejscowości Babsk gm. Biała 

Rawska na podłużnej działce nr ew. 387 o pow. ok. 1,66 ha.  
Teren, na którym zlokalizowany jest budynek szkoły stanowi teren lekko pochyły ze 

spadkiem w kierunku południowym. Działka ma układ wieloboku w kształcie obróconej 
litery „L”, zorientowanego dłuższymi bokami w kierunku północ-południe i jest usytuowana 
na terenach zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-usługową. 

Działka nr ew. 387 jest zabudowana. Na działce zlokalizowane są następujące obiekty: 
 budynek Szkoły Podstawowej parterowy, murowany, otynkowany, dach kryty w 

części gontem z papy i w części (stary budynek) blachą, 
 przyłącze i instalacja energetyczna, 
 przyłącze i instalacja wodna, 
 instalacja kanalizacji sanitarnej, 
 boiska sportowe, 
 chodniki i droga utwardzona, 
 nasadzenia w postaci drzew i krzewów, 
 ogrodzenie. 
Na sąsiednich działkach znajdują się budynki w zabudowie mieszkaniowej 

jednorodzinnej i gospodarskiej oraz usytuowane są uprawy rolnicze i sadownicze. 
Od strony północnej działka nr ew. 387 graniczy z drogą asfaltową która, oznaczona jest 

jako działka nr ew. 347. 

2. Opis istniejącego stanu technicznego. 
 fundamenty: z kamienia przelanego zaprawą wapienną 

posadowionym na głębokości 1,0 m poniżej otaczającego 
terenu, nad terenem fundamenty wykończone zostały 
tzw. „rolką” o wysokości 0,25 m wylaną z betonu. 

 ściany konstrukcyjne: z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, 
obustronnie otynkowane,  

 kominy: z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, 
 ściany działowe: z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, 
 strop: typu Klein’a nietypowy,  
 dach: o konstrukcji jętkowej, dwuspadowy o kącie nachylenia 

połaci dachu głównego ok. 28,1° (53,4%) kryty blachą 
stalową ocynkowaną malowaną farbą olejną od strony 
zewnętrznej, w części wykonano nakładkę z papy, a w 
części dobudowanej krokwiowy, dwuspadowy o kącie 
nachylenia połaci ok. 19,3° (35%) kryty papą, 

 podłogi: w salach lekcyjnych; drewniane z pustką powietrzną, w 
korytarzu i szatni; lastryko, w pomieszczeniu byłych 
toalet; betonowa, 

 stolarka i ślusarka: okienna - typowa z PVC, drzwiowa wewnętrzna - typowa 
drewniana, drzwiowa zewnętrzna – z PVC, 
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 tynki: zewnętrzne - z tynku cementowo-wapiennego malowane, 
widoczne pęknięcia, wewnętrzne - z tynku cementowo-
wapiennego, w części pomieszczeń widoczne pęknięcia, 

 wentylacja : wywiewna grawitacyjna. 

3. Instalacje wewnętrzne. 
Budynek wyposażony jest w instalację wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego 

ogrzewania i elektryczną.  

4. Wnioski. 
Stan techniczny budynku, a w szczególności jego elementy konstrukcyjne oceniono jako 

– dobre. 
Budynek kwalifikuje się do realizacji projektowanej adaptacja pomieszczeń istniejącej 

starej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola. 
Opracował: 
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I. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja pomieszczeń istniejącej starej szkoły 
podstawowej na potrzeby przedszkola w miejscowości Babsk gm. Biała Rawska. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie prac polegających na 
przebudowaniu istniejących pomieszczeń w budynku w celu dostosowania dla potrzeb 
przedszkola, przebudowaniu pomieszczeń istniejących sanitariatów w celu dostosowania 
dla dzieci w wieku przedszkolnym, wymianie istniejących podłóg drewnianych z pustką 
powietrzną na podłogi ocieplone, ociepleniu przegród zewnętrznych, wykonaniu nowych 
instalacji wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji centralnego 
ogrzewania, wykonaniu nowej instalacji elektrycznej (wg odrębnego opracowania 
stanowiącego integralną część niniejszego projektu) wraz niezbędnym zakresem 
towarzyszących robót remontowo-budowlanych. 

W ramach prac prowadzonych w związku z adaptacją pomieszczeń starej szkoły na 
potrzeby przedszkola, przewiduje się rozebranie istniejącego dobudowanego budynku od 
strony wschodniej oraz rozebranie istniejącego dobudowanego budynku po kotłowni od 
strony południowej.  

Pierwszym etapem winny być prowadzone roboty budowlane związane rozbiórką 
dobudowanego budynku od strony wschodniej oraz istniejącego dobudowanego budynku 
po kotłowni od strony południowej, a następnie z rozbiórką istniejących podłóg w 
pomieszczeniach budynku, istniejących toalet w części dobudowanej. W następnej 
kolejności winny być sukcesywnie prowadzone roboty związane adaptacją pomieszczeń 
istniejącej starej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola oraz pozostałe związane z 
infrastrukturą towarzyszącą. 

II. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH 
Na działce o nr ew. 387 przy Al. Lipowej 12 w miejscowości Babsk gm. Biała Rawska 

znajdują się następujące obiekty: 
 budynek Szkoły Podstawowej parterowy, murowany, otynkowany, dach kryty w 

części gontem z papy i w części (stary budynek) blachą, 
 przyłącze i instalacja energetyczna, 
 przyłącze i instalacja wodna, 
 instalacja kanalizacji sanitarnej, 
 boiska sportowe, 
 chodniki i droga utwardzona, 
 nasadzenia w postaci drzew i krzewów, 
 ogrodzenie. 

III. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI KTÓRE 
MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA. 

Elementy zagospodarowania, występujące na działce o nr ew. 387 nie stworzą 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia dla członków ekip prowadzących roboty budowlane 
związane z adaptacją pomieszczeń istniejącej starej szkoły podstawowej na potrzeby 
przedszkola w miejscowości Babsk gm. Biała Rawska. 
 

IV. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH. 

W czasie realizacji robot budowlanych szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 prace związane z rozbiórką dobudowanego budynku od strony wschodniej oraz 
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istniejącego dobudowanego budynku po kotłowni od strony południowej, podłóg, 
ścian i wykuciami otworów drzwiowych, 

 prace betoniarskie - należy sprawdzić uziemienie urządzeń mieszających i 
wibrujących w celu uniknięcia porażenia prądem. 

 roboty murarskie - należy zwrócić uwagę na stan rusztowań, nie można wykonywać 
robot z prowizorycznych pomostów, pomosty robocze wzniesione powyżej 1,0 m nad 
poziomem terenu winny być zabezpieczone barierami. 

 podczas montowania elementów nośnych budowli, roboty winny być wykonywane z 
pełnych pomostów lub rusztowań ustawionych na własnych podporach lub 
opierających się na stałych konstrukcjach (np. belki stropowe itp.), obliczonych na 
przyjęcie dodatkowych obciążeń. 

 roboty izolacyjne - z uwagi na zachowanie warunków bhp (a w szczególności 
ochrona przed oparzeniami), palenie tytoniu w miejscach przygotowania lepiku jest 
niedopuszczalne. 

 roboty tynkarskie - pracownicy winny być przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

 prowadzone prace spawalnicze,  
 zakresem prac budowlanych objęty jest budynek oświatowy – należy przeto zwrócić 

szczególną uwagę na osoby nieletnie, poprzez dokładne oznakowanie i 
zabezpieczenie terenu prac, jego oświetlenie oraz wyostrzoną uwagę ze strony 
kierownictwa prowadzonych prac, poszczególnych pracowników wykonujących prace 
budowlane oraz pracowników oświaty (bibliotekarki, sprzątaczki itp.) 

V.  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU 
PRACOWNIKÓW 

Prace budowlane winny być prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wykonawstwa 
budowlanego zatrudniające pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz przeciwpożarowych. 

Ponadto kierownik budowy dokona przeszkolenia pracowników uwzględniającego 
specyfikę prowadzonych robot budowlanych ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 

 prace prowadzone przy instalacjach elektrycznych, 
 prace prowadzone na wysokości, 
 prace prowadzone w sąsiedztwie infrastruktury podziemnej (wodociągów, kanalizacji, 

telekomunikacji, energetyki itp.) 

VI. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM. 

Kierownik budowy wskaże odpowiednie miejsce składowania materiałów budowlanych z 
uwagi na bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą sprawną ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Opracował: 
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OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że „Projekt budowlany adaptacji budynku starej szkoły na potrzeby 

przedszkola w miejscowości Babsk gm. Biała Rawska”, został opracowany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej posiada stopień 

szczegółowości oraz zakres rzeczowy zgodny z właściwymi przepisami Rozporządzenia 

Ministra TBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 462) i służy wyłącznie 

procedurze uzyskania pozwolenia na budowę. 


