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1 Świetlica Płóczki Górne. Opis ogólny 
 

1.1 Krótki opis obiektu. 

 

Świetlica znajduje się w wolnostojącym I-piętrowym, niepodpiwniczonym budynku z użytkowym 

poddaszem, dach dwuspadowy pokryty dachówką ceramiczną. Budynek podzielony jest na 

dwie części. Pierwsza część budynku jest przeznaczona na świetlice, druga należy do 

prywatnego właściciela. 

 

1.2 Podstawa opracowania 

 

a) umowa z Zamawiającym nr IN-14/2013 z dn. 22 kwietnia 2013, 

b) informacje przekazane przez Zamawiającego, 

c) wizja lokalna i pomiary wykonane w dniu 22 kwietnia 2013, 

d) obowiązujące przepisy: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

- obowiązujące normy i normatywy. 

1.3 Zakres i cel opracowania. 

Opracowanie zawiera projekt remontu budynku obejmujący: 

 zagospodarowanie i remont pomieszczeń, 

 remont klatki schodowej 

 remont zaplecza świetlicy, 

 remont dachu, strychu i odwodnienia budynku, 

 remont ścian wewnętrznych i zewnętrznych, 

 ogrzewanie pomieszczenia świetlicy 

 projekt nowych sanitariatów 

1.4 Ogólna charakterystyka obiektu. 

Budynek, który jest przedmiotem niniejszego opracowania znajduje się we wsi Płóczki Górne. 

Budynek podzielony jest w połowie długości funkcjonalnie na dwie części; 

 w pierwszej znajdują się pomieszczenia świetlicy z zapleczem  

 w drugiej znajduje się mieszkanie prywatne. 

Obiekt niepodpiwniczony jednopiętrowy z poddaszem. Obiekt powstał na początku XX wieku i 

użytkowany był w części obecnych pomieszczeń świetlicy następująco: 

 w przyziemiu znajdowały się pomieszczenia hodowlane,  

 na piętrze najprawdopodobniej znajdowała się sala spotkań w obecnym kształcie. 

Ściany fundamentowe i przyziemia wykonano z piaskowca. Wyjątek stanowi  ściana szczytowa 

wykonana z mieszanych materiałów: piaskowca i z cegły ceramicznej. 

Budynek nie posiada ogrzewania. 

Budynek nie posiada izolacji poziomej i pionowej. 

W części zaplecza znajduje się instalacja wodociągowa. Kanalizacja sanitarna podłączona do 

szamb bezodpływowych. 

Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia. 

Dane techniczne obiektu: 

- pow. zabudowy całego budynku: 338,84m2 

- pow. użytkowa przyziemie świetlicy: 138,80m2 

- pow. użytkowa piętra świetlicy: 158,15m2 
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- pow. użytkowa łączna: 297,19m2 

- liczba kondygnacji: 1 przyziemie i piętro 

W przyziemiu znajdują się pomieszczenia zaplecza świetlicy, na piętrze sala świetlicy ze sceną. 

Zestawienie pomieszczeń i powierzchni przedstawia poniższe zestawienie: 

 

Parter           

0.1 Sala główna 14,68 m2 

0.2 Komunikacja 7,11 m2 

0.3 WC 1,95 m2 

0.4 WC 1,95 m2 

0.5 Klatka schodowa 16,23 m2 

0.6 Kuchnia 33,62 m2 

0.7 Zaplecze kuchni 17,42 m2 

0.8 Pom. na  hydrofor 1,88 m2 

0.9 Korytarz 6,54 m2 

0.10 Salka spotkań 19,02 m2 

0.11 Sala spotkań 17,93 m2 

Suma: 138,33 m2 

        

Piętro       

1.1 Scena 43,61 m2 

1.2 Sala świetlicy 114,54 m2 

Suma: 158,15 m2 

 

Łączna pow. użytkowa ok 296,96 m2 

 

1.5 Charakterystyka pożarowa budynku. 

Wysokość budynku mierzona zgodnie z § 6 W.T. wynosi ok. 7,92 m i jest mniejsza od 12 m, co 

zgodnie z § 8 W.T. kwalifikuje go do grupy budynków niskich (N). Jednoczesne przebywanie 

ludzi w jednym pomieszczeniu nie przekroczy 50 osób, zatem klasę odporności budynku 

zgodnie z § 212 pkt. 3 W.T. określa się jako „D". 

1.6 Odległość od budynków sąsiadujących. 

Położenie budynku zapewnia zachowanie minimalnych odległości od budynków 

sąsiadujących. Budynek w części „Świetlica" przedzielony jest od części mieszkalnej ścianą o 

odporności ogniowej REI 60. 

1.7 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni 

zewnętrznych. 

W obiekcie nie będą występować pomieszczenia, ani strefy zagrożone wybuchem. 

 

1.8 Podział obiektu na strefy pożarowe. 

Cały obiekt stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni  301,13m2 

 

1.9 Drogi ewakuacyjne i wyjście ewakuacyjne z sali świetlicy. 
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Pomieszczenie świetlicy należy wyposażyć w dwa wyjścia ewakuacyjne. Maksymalna ilość 

osób mogących wg § 236 przebywać w pom świetlicy wynosi <50 osób. Minimalna szerokość 

wyjścia ewakuacyjnego powinna wynosić 0.9 m. Istniejąca szerokość wyjścia ewakuacyjnego 

na klatkę schodową wynosi 0,84 m. Stąd uznać należy, że warunek wyjścia ewakuacyjnego na 

klatkę schodową jest niespełniony. Otwór w murze należy poszerzyć, aby móc wstawić drzwi o 

minimalnej szerokości w świetle ościeżnicy 90 cm. Projektuje się drugie wyjście ewakuacyjne 

prowadzące do innej strefy pożarowej o wymiarach: szer.120 cm (90+30), wys. 205 cm w klasie 

odporności ogniowej EI 30. 

 

UWAGA! W celu zapewnienia należytej ochrony przeciwpożarowej należy wykonać na strychu 

ścianę oddzielenia pożarowego (w klasie REI 60) między częścią świetlicy i mieszkalną, 

murowaną powyżej wykończonego pokrycia dachu o 30 cm lub zastosować pas z materiału 

niepalnego o szerokości co najmniej 1 m i klasie odporności ogniowej E I 30, równolegle do 

połaci dachu, bezpośrednio pod pokryciem, które na tej szerokości powinno być 

nierozprzestrzeniające ognia;   

1.10 Klatka wewnętrzna. 

Konstrukcja schodów drewniana. Szerokość biegu wynosi ok. 1,08 m (wobec wymaganych min 

1,20 m w świetle), a szerokość spocznika 1,20 m (wobec wymaganych 1,50 m w świetle), stąd 

należy uznać, że klatka schodowa nie spełnia wymogów granicznych (patrz § 68 ust.1 WT). 

Zgodnie z § 249 ust.5 WT schody mogą być wykonane z materiałów palnych (np. drewniane). 

 

Wyjście z klatki schodowej na strych - brak. 
 

1.11 Wyjścia ewakuacyjne z budynku. 

Budynek posiada dwa wyjścia z pomieszczenia świetlicy. Jedno w bezpośrednim sąsiedztwie 

klatki schodowej oraz drugie wejście główne od strony ulicy o szerokości w świetle ościeżnic 

wyn. 1,26 m. W związku z powyższym warunek zgodnego z WT wyjścia ewakuacyjnego 

niespełniony. 

 

1.12 Węzeł sanitarny. 

Budynek wyposażony jest w dwa punkty sanitarne, jeden na zewnątrz budynku i drugi 

wewnątrz. 

 

1.13 Konstrukcja dachu i pokrycie. 

Konstrukcję nośną dachu stanowi  zróżnicowana konstrukcja drewniana. Krokwie podparte na 

płatwach pośrednich. Słupy podparte na podwalinach stropowych 
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Konstrukcja nie zachowuje się jak typowa konstrukcja bezrozporowa i w miejscach jej 

podparcia występują składowe poziome od ciężaru własnego konstrukcji jak i 

krótkotrwałe składowe od obciążeń klimatycznych. Nieprzygotowana na to konstrukcja 

ścian zewnętrznych budynku wykazuje przez to odkształcenia.  

Na odkształcenie ścian ma wpływ także brak wieńcy żelbetowych w budynku. Ściany 

mogły odkształcić się od sił rozporowych konstrukcji dachu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14 Odchylenia ścian 

Odchylenia ścian wynoszą około 9,0 i 6,0cm od pionu. 

 

Materiał więźby dachowej znajduje się w stanie dostatecznym. Pokrycie w stanie 

niedostatecznym, liczne braki w dachówkach i gąsiorach oraz nieszczelności w łączeniach. 

Pokrycie wymaga wymiany. Podłoga strychu zniszczona i zdekompletowana wymaga 

wymiany. 

 

 

 



Projekt  koncepcyjny remontu świetlic wiejskiej w Płóczkach Górnych 
 

9 

 

 

1.15 Ogrzewanie: 

Brak instalacji ogrzewania 

 

1.16 Izolacje: 

Brak izolacji pionowych i poziomych 

 

1.17 Krótka wilgotnościowa wstępna diagnostyka budynku. 

Ściany zewnętrzne zbudowane są z cegły pełnej (ściana szczytowa) i bloków z piaskowca ( 

ściany podłużne i wewnętrzne nośne) Wszystkie ściany pozbawione są izolacji pionowej i 

poziomej. Wody opadowe odprowadzane są w bezpośrednie sąsiedztwo budynku.  

Wszystkie ściany, a szczególnie podłużne zwłaszcza do wysokości ok. 2,0 m uszkodzone są przez 

wilgoć. 

Ponadto stwierdza się liczne występowanie soli w tym krystalizującej się zarówno w obrębie 

ścian wewnętrznych jak i na pow. ścian podłużnych zewnętrznych. 

 

Ogólna ocena techniczna budynku: niedostateczna, wymagająca remontu i modernizacji. 

 

1.18 Zakres opracowania 

Zakres projektowanego remontu obejmuje: 

a) zagospodarowanie pomieszczeń, 

b) klatkę schodową 

c) zaplecze świetlicy, 

d) odwodnienia budynku, 

e) dach wraz ze stropem, 

f) remont przedsionka, 

g) salę główną świetlicy 

h) zaplecze higieniczno-sanitarne, 

i) pozostałe pomieszczenia świetlicy. 

 

Zaleca się sporządzenie diagnozy opartej na bilansie zawilgocenia i zasolenia przegród. 

Powinno się przeprowadzić dokładne badania i analizy by poznać mechanizmy zawilgocenia. 

Wykonać m.in. pionowe i poziome profile wilgotności, mechanizmy transportu wilgoci itd. 

Dopiero na podstawie dogłębnej analizy przystąpić do usuwania skutków. Z pewnością 

wykonanie prawidłowego odwodnienia jednoznacznie zmniejszy oddziaływanie wód 

powierzchniowych i przesączających ale nie rozwiąże problemu zawilgocenia przegród. 

 

Projekt remontu został przygotowany na podstawie "Koncepcji nr 2"  zawartej w dokumentacji 

pod nazwą: "Koncepcja remontu świetlicy w Płóczkach Górnych" z dnia 22 maja 2013.
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2 Projekt remontu budynku świetlicy, układ architektoniczny i 

funkcje pomieszczeń: 
 
Spis rysunków: 

 

Rys. nr 1  Rzut parteru 

Rys. nr 2  Rzut piętra 

Rys. nr 3 Rzut połaci dachu 

Rys. nr 4 Elewacja budynku 

Rys. nr 5 Więźba dachowa po modernizacji, przekrój B-B 

Rys. nr 6 Schemat odwodnienia budynku. 

 

2.1 Parter: 

2.1.1 ŁAZIENKI (POM. 3 I 4): 

Zaprojektowano nowe sanitariaty w sali głównej (pom. 1). Istniejące sanitariaty należy 

usunąć. Nowe toalety (damską i męską) oddzielono od sali głównej ścianką działową 

wykonaną do wysokości sufitu. Ściankę zaprojektowano jako murowaną gr. 12 cm z 

cegły ceramicznej pełnej o wymiarach 25cm x 12cm x 6,5cm klasy 15.  

Ścianki pomiędzy toaletami należy wykonać w systemie GK z płyt odpornych na wilgoć 

(GKBI) i profili aluminiowych 50 mm do pełnej wysokości (§85 W.T.);  

 

Drzwi do kabin muszą mieć kratkę wentylacyjną o przekroju ≥ 0,022 m² (opis szczegółowy 

w innym punkcie). Drzwi do przedsionka muszą być wyposażone w samozamykacz. 

 



Projekt  koncepcyjny remontu świetlic wiejskiej w Płóczkach Górnych 
 

11 

 

Wentylację nowych toalet należy wyprowadzić na zewnątrz rurą PVC ocieploną o 

średnicy 150mm poprzez piętro i poddasze. Rurę należy obudować płytami G/K o 

zwiększonej odporności wodnej. Płyty powinny posiadać parametry dopuszczające je do 

stosowania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych długookresowo (możliwość 

stosowania na zewnątrz budynku). Powinny cechować się odpornością na działanie 

wody i wilgoci, odpornością  na powstawanie pleśni oraz zwiększoną odpornością na 

uderzenia.  

Płyty powinny spełniać także wymogi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wyposażenie sanitariatów: 
UWAGA! Ze względu na to, że ściana toalet jest ścianą oddzielenia pożarowego, należy 

zastosować przedscianki montażowe o odpowiedniej podkonstrukcji, która utrzyma 

ciężar nowych urządzeń. 

 Istniejące wyposażenie sanitariatów należy wymienić na nowe. Wszystkie nowe użyte 

materiały powinny:  

- posiadać aktualne aprobaty techniczne lub odpowiadać wymaganiom norm,  

- posiadać certyfikat lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną  

 -oznaczenie znakiem budowlanym "B" 

Wszystkie baterie oraz osprzęt powinien pochodzić z jednej linii wzorniczej. 

Wykaz urządzeń poniżej: 

 Umywalka ceramiczna: 
Powinna spełniać wymagania normy PN-79-B-12634 i PN-78-B-12630, PN-EN 32 

- gat. I  

- barwa; biała,  

- powierzchnia ; szkliwiona 

- długość umywalki : dla łazienek standardowych : min. 550mm (zalecane min 700mm) 

- umywalka z jednym otworem na baterię stojąca,  

- zawieszenie na śrubach mocujących,  

- w przypadku zastosowania "półnogi" należy korzystać z tej samej linii wzorniczej,  

- wyposażona w zestaw odpływowy spełniający wymagania normy PN-EN 274-1 i  

zabezpieczona przed przelaniem (z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego z 

głowicą metalową i korkiem oraz zestawem dźwigienkowym),  

- mocowanie osłonięte kapą z tworzywa sztucznego.  

Przykładowe wzornictwo dla łazienek standardowych: 
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Poniżej przykładowe wzornictwo umywalek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miska ustępowa 
 z tej samej linii wzorniczej co umywalka, spełniająca wymagania normy PN-EN 997 i PN-

78-B-12630 

-  miska lejowa,  

-  gatunek I  

-  powierzchnia ; szkliwiona  

-  barwa; biała  

-  z zestawem montażowym typu Kombifix do wc wiszącego z dolnopłukiem natynkowym 

7,5 l wyposażonym w zawór systemu dwudzielnego spłukiwania,  

-  wyposażona w płytę przyciskową z tworzywa sztucznego w kolorze białym,  

dwudzielną ( 3/6l)  

-  z deską sedesową (siedzisko+pokrywa) w gat.1, z tworzywa sztucznego twardego, w 

kolorze białym, z odbojnikami - spełniająca wymagania normy PN-86-B-75704/01  

Przykładowe wzornictwo 
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 Bateria stojąca umywalkowa: 
jednouchwytowa- mieszaczowa z głowicą ceramiczną  spełniająca wymagania normy 

PN-EN 1111. Bateria z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu 

wody , wyposażona w perlator.  

Przykładowa bateria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zawory kątowe regulacyjne 1/2”x3/8” do przyłączenia armatury 
-  przyłącze ścienne 1/2", wyjście do baterii 3/8"  

-  z nasuwaną rozetą.   

-  do przyłączy rurkowych lub elastycznych.   

-  chrom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rurociąg wodociągowy 
z polipropylenu PP-H (typ1) PN10 dla wody zimnej oraz PN20 dla wody ciepłej - 

spełniający wymagania normy wg PN-C-89207. Winien posiadać atest Państwowego 

Zakładu Higieny.  

 

 Połączenia rurociągu wodociągowego  
Wszystkie połączenia powinny być wykonane jako zgrzewane tak, by zapewnić ich 

szczelność przy ciśnieniu roboczym i próbnym. Producent rur winien zagwarantować 

materiały uszczelniające, które nie będą miały negatywnego wpływu na rurę i wodę. 

 

 Ogrzewacz wody 
Ogrzewacz "podszafkowy" wyposażony w termoregulator umożliwiający płynną 

regulację temperatury wody oraz w ogranicznik temperatury chroniący ogrzewacz przed 

nadmiernym nagrzaniem. Poza tym ogrzewacze wyposażony w: 

- zawór bezpieczeństwa z wbudowanym zaworem zwrotnym, zabezpieczający zbiornik  

przed nadmiernym niepożądanym wzrostem ciśnienia wody w zbiorniku, 

- elektryczny przewód przyłączeniowy z wtyczką, 

- lampki sygnalizacyjne podłączenia napięcia i pracy grzałki, 

- termometr wskazujący temperaturę wody w zbiorniku 
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Napięcie znamionowe   V 50 Hz 

Moc znamionowa grzałki   1500 W  

Prąd znamionowy    6,5 A 

Zakres regulacji temperatury   35°C ÷ 80°C 

Ciśnienie obliczeniowe    0,7 MPa (7 bar) 

Ciśnienie robocze    0,6 MPa (6 bar) 

Jeżeli ciśnienie w sieci wodociągowej przekracza 0,4 MPa, to przed ogrzewaczem zaleca 

się zamontować ciśnieniowe przeponowe naczynie wzbiorcze w celu ograniczenia 

kłopotliwego wypływu wody z zaworu bezpieczeństwa.  

 

Przykładowe wzornictwo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Płytki ścienne oraz posadzki: 
 

Należy stosować wyłącznie nowe dobrej jakości płytki. Zaprojektowano  w łazience na 

ścianach płytki o barwie białej. 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 %. 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa.   

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 st C.  

Wielkość płytek – 12x25 cm, dopuszcza się zastosowanie innych podobnych wymiarów. 

Płytki zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez projektanta i 

Inwestora.  Płytki układane na ścianach do wysokości 2,0m, powyżej ściany i sufit 

malowane farba lateksową.  

 

Przykładowy wzór płytek ściennych: 
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Przykładowy wzór płytek podłogowych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

– PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E≤3%. Grupa B I. Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych 

muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat 

technicznych lub norm 

 Drzwi 
Zdjęcie: proponowane drzwi łazienkowe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis drzwi: 

Wg rys. nr 7. Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej. 

Okucia (przykład): chrom satynowy 

 

 

Osadzenie w murze: 

- krawędzie należy skutecznie zabezpieczyć przed wilgocią i uszkodzeniem 

mechanicznym. 

 

Wykonanie robót: 
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Stolarka powinna być dostarczona na budowę w stanie fabrycznie wykończonym tj. 

gotowe do montażu na budowie, w pełni wykończone (lakierowane z kratką 

wentylacyjną, samozamykaczem,  jeśli wymagane – zgodnie z zestawieniem stolarki); 

 

Zmontować ościeżnicę drzwi. 

Ościeżnicę mocować kołkami rozporowymi zgodnie z zaleceniami producenta. 

Ościeża przed montażem stolarki powinny odznaczać się dokładnością kształtu 

i wymiarów. Na czas montażu ościeżnic trzeba zdjąć skrzydła. Na czas wykonywania 

uszczelnień i obróbek tynkarskich i blacharskich stolarka musi być zabezpieczona folią i 

taśmą malarską. 

Zmontowaną ościeżnicę zabezpieczyć taśmą malarską przed uszkodzeniem. 

Zabezpieczoną ościeżnicę ustawić pionowo w otworze, po czym skorygować jej 

ustawienie klinami i podkładkami.  

Ustawienie drzwi należy sprawdzić w pionie i poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 

drzwi i nie więcej niż 3 mm. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich: 

Między skrzydłami a ościeżnicą 1 mm. 

Po wykonaniu prac należy uzupełnić tynki w ścianie.  

 

2.1.2 SALA GŁÓWNA (POM. 01): 

Salę główną (pom. 1) połączono z klatką schodową (pom. 5) nowym przejściem o 

szerokości 1,2m (istniejące ma szerokość ok 0,82m).  

W pomieszczeniu zaprojektowano wieszaki naścienne metalowe z numerkami oraz ladę 

O wymiarach: 3,3 m x 0.45 m x 0.07 m, wysokość blatu 0.8 m (do wys. parapetu) 

Wykończenie lady jak okna – drewno, dąb złoty (wymiary pobrać na budowie!) 

Zdjęcie: przykładowe wzornictwo: 

 

Wieszak obrotowy, przyścienny, podwójny; wymiary: dł.: 80 cm., wys.: 30 cm, kąt obrotu: 

180 st; malowany proszkowo na kolor RAL: 1005; 

 

 Drzwi wejściowe 
 

Drzwi wejściowe do sali głównej wraz z przeszkleniem należy wymienić na nowe o tym 

samym wyglądzie, patrz też rys. 7 Zestawienie stolarki.  
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Zdjęcie istniejących drzwi wejściowych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór nowych drzwi wejściowych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór klamki zewnętrznej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolor klamki: chrom satynowy 

 

Drzwi zewnętrzne z drewna (najlepiej) dębowego - dwuskrzydłowe. Kształty i wymiary 

elementów należy pobrać z drzwi istniejących. Minimalna grubość skrzydeł i słupków 

drewnianych 72mm.  

Nowe drzwi powinny posiadać: 

 Zasuwnica listwowa ryglowana hakami stalowymi gwarantującymi optymalne 

bezpieczeństwo. Regulacja docisku 

 płynną regulacja zawiasów w dwóch lub trzech płaszczyznach, 

 maksymalne obciążenie zawiasu: 120 kg, 

 technika łożysk ślizgowych bez konserwacji, 
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 zabezpieczenie czopa przed wybiciem, 

 osłonki na zawiasy 

 drewno malowane lazurą (uwidaczniającą strukturę drewna), malowanie 4 

warstwy 

 próg aluminiowy odporny na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne, 

wypełniony cieplną pianą PU 

 uszczelki podwójne 

 certyfikaty lub aprobaty techniczne. 

 2 zamki: jeden zamek atestowany hakowy, drugi z wkładką bębenkowa 

 szyldy i okucia w kolorze chrom satynowy z jednej linii wzorniczej 

 

Lazura powinna charakteryzować się (kryć dwukrotnie lub wg zaleceń producenta 

lazury): 

 ochroną przed wilgocią 

 odporność na promieniowanie UV  

 zapewniać dyfuzyjność pary wodnej 

 zwiększoną przyczepnością do drewna i wyjątkową estetyką powierzchni a także 

uwypuklać naturalny rysunek drewna, tworzyć gładką, przejrzystą i jedwabistą 

powłokę o jednolitym wybarwieniu 

 zwiększoną odpornością na czynniki atmosferyczne 

 min 8 letnim czasem ochrony drewna 

Po zamontowaniu drzwi nie mogą wykazywać obluzowań. 

 

Osadzenie w murze: 

- krawędzie należy skutecznie zabezpieczyć przed wilgocią i uszkodzeniem 

mechanicznym. 

 

Wykonanie robót: 

Stolarka powinna być dostarczona na budowę w stanie fabrycznie wykończonym. 

 

Zmontować ościeżnicę drzwi. 

Ościeżnicę mocować kołkami rozporowymi zgodnie z zaleceniami producenta. 

Ościeża przed montażem stolarki powinny odznaczać się dokładnością kształtu 

i wymiarów. Na czas montażu ościeżnic trzeba zdjąć skrzydła. Na czas wykonywania 

uszczelnień i obróbek tynkarskich i blacharskich stolarka musi być zabezpieczona folią i 

taśmą malarską. 

Zmontowaną ościeżnicę zabezpieczyć taśmą malarską przed uszkodzeniem. 

Zabezpieczoną ościeżnicę ustawić pionowo w otworze, po czym skorygować jej 

ustawienie klinami i podkładkami.  

Ustawienie drzwi należy sprawdzić w pionie i poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 

drzwi i nie więcej niż 3 mm. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich: 

Między skrzydłami a ościeżnicą 1 mm. 

Po wykonaniu prac należy uzupełnić tynki w ścianie.  

 

Nad wejściem zaprojektowało daszek zabezpieczający drzwi przed opadami 

atmosferycznymi. Daszek wykonać z PLEXI grubości 20mm w ramie stalowej lub 

aluminiowej nad całym wejściem. 
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Przykładowy daszek nad wejściem: 

 

Zadaszenie modułowe o konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej i elementów 

aluminiowych (rynna, profil przyścienny). Wypełnienie daszka to płyta akrylowa 6mm 

grubości, kolor: satyna biała.   

 Okna  
W pomieszczeniu nr 1 a także w pom. 5 (klatka schodowa) znajdują sie okna drewniane.  

Stolarka w stanie technicznym dostatecznym. Wymaga regulacji oraz odświeżenia 

poprzez malowanie, obecnie farba jest zużyta, ale nie odpadająca i nie łuszcząca się. 

Prace do wykonania: 

 umycie całości okna płynem myjąco-czyszczącym i spłukać wodą, 

 opalenie /lub przetarcie papierem ściernym o uziarnieniu 80 lub 120 aż 

powierzchnia będzie matowa, odpylić, 

 malowanie powierzchni, dwukrotne lub wg zaleceń producenta, 

 w przypadku większych rys należy wypełnić masą wypełniającą do drewna. 

Malować produktami przeznaczonymi do dekoracyjno-ochronnego malowania 

powierzchni drewnianych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń (min. dwukrotnie lub wg. 

zaleceń producenta) 

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z zaleceniami w karcie technicznej lub na 

etykiecie. 

Podłoże zagruntować drewno ochronnym impregnatem bezbarwnym Zaleca się użycie 

farby, której spoiwo to wodorozcieńczalna żywica alkidowa, kolor: biel tytanowa, 

zawartość części stałych 39%, lepkość 95 ± 5 KU, satyna (stopień połysku), malować w 

temperaturze od +10 ºC do + 32 ºC, nie stosować rozcieńczalników, przechowywać w 

temp. od +5 ºC do + 32 ºC, 

Obecnie okno malowane jest na kolor brązowy. Proponuje się ujednolicenie koloru i 

pomalowanie na kolor biały (jak reszta okien w budynku) 

Zdjęcie: Okno w pomieszczeniu nr 1 
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Zdjęcie: Okno w pomieszczeniu nr 5 (klatka schodowa-analogicznie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 KLATKA SCHODOWA (POM.5) 

Istniejąca klatka schodowa nie spełnia wymagań Warunków Technicznych. Schody 

wykonane są z drewna (materiał palny) oraz wymiary biegu schodów i spocznika są za 

małe.  

Warunki techniczne rozdział 4 „Schody i pochylnie”  

§ 68: 

Ust. 1 „Minimalna szerokość użytkowa: biegu 1,20 m, spocznika 1,5 m 

Maksymalna wysokość stopni: 0,175 m (…)” 

Ust. 2 „W budynkach użyteczności publicznej łączną szerokość użytkową biegów oraz 

łączną szerokość spoczników w klatkach schodowych, stanowiących drogę 

ewakuacyjną, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać 

równocześnie na kondygnacji (…) przyjmując 0,6m szerokości na 100 osób, lecz nie mniej 

niż w ust.1” 

Ust. 4 „Szerokość użytkową schodów stałych mierzy się między wewnętrznymi 

krawędziami poryczy, a w przypadku balustrady jednostronnej — między wykończoną 

powierzchnią ściany a wewnętrzną krawędzią poręczy tej balustrady. Szerokości te nie 

mogą być ograniczane przez zainstalowane urządzenia oraz elementy budynku.” 

§ 69: 

Ust. 1 „Liczba stopni w jednym biegu schodów łączących kondygnacje, powinna 

wynosić (…) nie więcej niż 17 stopni.” 

Dodatkowo, aby zapewnić pełną ochronę przeciwpożarową, klatka schodowa powinna 

zostać wyposażona w system oddymiania (klapa oddymiająca); 
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Zdjęcie: istniejąca klatka schodowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaleca się wykonanie nowych schodów, których parametry uwzględniają przepisy 

techniczne; 

 

 Przykład schodów: 

 Zdjęcie pobrane ze strony firmy F.H.U. Klonex 

  

Producent schodów zobligowany jest do montażu i pełnego wykończenia schodów (np. 

lakierowanie) 

Lakiery nanosić cienką warstwą, równomiernie, nie tworząc kałuż, przy pomocy szczotki, 

wałka lub pędzla. Po wyschnięciu podłoże musi być odporne na zarysowanie. 

Lakiery użyte do malowania klatki schodowej powinny spełniać wymogi: 

 powinien to być profesjonalny lakier nawierzchniowy antypoślizgowy, na bazie 

czystego poliuretanu (100%). 

 lakier przeznaczony do lakierowania schodów i podłóg drewnianych w 

obiektach użyteczności publicznej  

 utrata 65mg po 1000 obrotach (próba ścieralności TABERA), 

  polakierowana powierzchnia odporna na produkty chemiczne użytku 

domowego jak również bardzo wysoka odporność na ścieranie, 

 antypoślizgowość zgodna z normą UNE 41958:2000 IN, 

 odcień jedwabiu, półmat. 

 Drzwi zewnętrzne 
Ze względów bezpieczeństwa zaprojektowano nowe drzwi zewnętrzne o szerokości 1,2m 

w świetle ościeżnicy, prowadzące z klatki schodowej (pom. 5) na podwórze. Istniejące o 

szerokości ok 0,63m są za wąskie. 
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Zdjęcie: istniejące drzwi zewnętrze do wymiany: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowe proponowane drzwi zewnętrze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drzwi zewnętrzne drewniane wykonać z drewna sosnowego. 

 Skrzydło drzwi grubości min 72 mm. 

 wymiary poprzeczne słupka ościeżnicy : 70x80 mm 

 grubość ocieplenia : 45 mm 

 średni współczynnik przenikania ciepła: K=0,98W (m2*K) 

 powłoka malarska 4 x lakier 

 w przypadku zastosowania przeszklenia: szyby termoizolacyjne o klasie 

bezpieczeństwa (P1) 

 2 uszczelki  

 zamek 6-cio ryglowy 

 4 zawiasy 

 blokadę antywyważeniową  

 próg aluminiowy 

 

Osadzenie w murze: 

- krawędzie należy skutecznie zabezpieczyć przed wilgocią i uszkodzeniem mechanicznym. 

 

Wykonanie robót: 

Stolarka powinna być dostarczona na budowę w stanie fabrycznie wykończonym. 

Zmontować ościeżnicę drzwi. 

Ościeżnicę mocować kołkami rozporowymi zgodnie z zaleceniami producenta. 

Ościeża przed montażem stolarki powinny odznaczać się dokładnością kształtu 
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i wymiarów. Na czas montażu ościeżnic trzeba zdjąć skrzydła. Na czas wykonywania 

uszczelnień i obróbek tynkarskich i blacharskich stolarka musi być zabezpieczona folią i taśmą 

malarską. 

Zmontowaną ościeżnicę zabezpieczyć taśmą malarską przed uszkodzeniem. Zabezpieczoną 

ościeżnicę ustawić pionowo w otworze, po czym skorygować jej ustawienie klinami i 

podkładkami.  

Ustawienie drzwi należy sprawdzić w pionie i poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi i 

nie więcej niż 3 mm. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich: 

Między skrzydłami a ościeżnicą 1 mm. 

Po wykonaniu prac należy uzupełnić tynki w ścianie.  

 Drzwi wewnętrzne – klatka schodowa: 
 

Przykładowe proponowane drzwi wewnętrze: 

 

 

 

 

Wymagania odnośnie ślusarki przeciwpożarowej: 

konstrukcja aluminiowa izolowana termicznie z przekładką 

termiczną; 

drzwi asymetryczne, skrzydło szersze min 90 cm w świetle 

ościeżnicy; 

ognio- i dymoszczelne; 

o odpowiedniej dla klasy izolacyjności ogniowej; 

okucia wg asortymentu producenta ślusarki p.poż; 

kolor: jasny szary RAL 9006 

 

2.1.4 ZEWNĘTRZNA KLATKA SCHODOWA STALOWA: 

Klatkę schodową wykonać z profili stalowych. Belki nośne zaprojektowano z dwuteowników 

walcowanych IPE180. Oparcie belek w murze na markach stalowych osadzonych w 

poduszkach betonowych. Kraty pomostowe przyjęto stosownie do obciążeń podestu: kraty 

zgrzewane, płaskownik nośny 40x2, oczko kraty 34,3mm, kraty ocynkowane. Kraty montować 

zgodnie zaleceniami producenta. Ze względu na skomplikowany kształt podestów kraty 

pomostowe należy zamawiać indywidualnie u producenta. 

Balustrady: 

Od strony otwartej przestrzeni zaprojektowano balustrady stalowe do wysokości 1,1m, słupki i 

pochwyty wykonać z rur okrągłych 38-2,9. Porzeczki (dwie na wysokości balustrady) 

zaprojektowano z płaskownika 50-5. Słupki balustrady spawać do konstrukcji podestów. 

Pochwyty balustrad mocować do ścian zewnętrznych kotwami rozporowymi. Wzdłuż 

balustrad zaprojektowano również bortnice z blachy 3x175. 

Dopuszcza sie wykonanie klatki schodowej wg. producenta. Wszystkie materiały powinny 

posiadać certyfikaty oraz aprobaty techniczne. 

 

2.1.5 SALA SPOTKAŃ (POMIESZCZENIA NR 10 I 11) 
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Pomieszczeniu nr 11 nadano funkcję sali spotkań. Pozwoli to na wydzielenie na parterze 

dwóch osobnych przestrzeni, w których mogą odbywać się jednocześnie dwa różne 

spotkania. Pierwsza sala w pomieszczeniu 1, druga - większa w pomieszczeniach nr 11 i 10. 

Kuchnia (pom.6) będzie miała osobny dostęp do obydwu sal spotkań. W pomieszczeniu 10 

obecnie znajduje się częściowo rozkuty otwór łączący je z pomieszczeniem 11. Otwór ten nie 

posiada właściwego nadproża i stwarza zagrożenie. Przejście należy bezwzględnie 

zabezpieczyć. Projektuje się przejście o szerokości ok 1,28m zabezpieczony 

prefabrykowanymi nadprożami typu "L19" 

 

Zdjęcie: Istniejące rozkute przejście pomiędzy pomieszczeniami nr 11 i nr 10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie: Proponowane nadproże L-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadproże powinno spełniać wymogi: 

 Normy PN – EN 845–2:2004/Ap 1:2005 

 Odporność ogniowa nadproży REI-60 

 Klasa ekspozycji XC1 – Beton wewnątrz budynków o niskiej wilgotności powietrza. 

 Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie C20/25 wg PN – EN 206-1:2003/A2:2006 

 Drzwi zewnętrzne 
Do pomieszczenia nr 11 prowadzą drzwi zewnętrzne, które należy odmalować oraz uzupełnić 

okucia 
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Zdjęcie: Istniejące drzwi zewnętrze do pomieszczenia nr 11 (sala spotkań) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponowane okucie drzwiowe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klamka ze wspomaganiem dwustronnym, 

 Możliwość wykonania rozstawów 

niestandardowych, 

 Wykonane z mosiądzu, aluminium, szlifowane i 

poddane obróbce galwanicznej nabierają 

dodatkowej odporności na ścieranie się 

powierzchni i uzyskują unikalne własności 

kolorystyczne i optyczne, 

 Symetryczne, 

 Kolor złoty brąz. 

 Zamek wpuszczany uniwersalny L/P do 

drzwi zewnętrznych i wewnętrznych o 

masie do 100 kg, 

 Zamek przeznaczony zarówno do 

domów mieszkalnych jak i szkół, 

urzędów i różnych instytucji użyteczności 

publicznej, 

 W komplecie zaczep, wkręty oraz 

instrukcja montażu, 

 Zawiasy retro wkręcane 

 Dostępne w rozmiarach: 

140,160,180mm, 

 Wykonane z mosiądzu, 

 Kolor złoty brąz. 
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Zaleca się aby drzwi przemalować na ten sam kolor jak drzwi zewnętrzne do sali głównej. 

Renowację przeprowadzić lazurą, która powinna charakteryzować się: 

 ochroną przed wilgocią 

 odporność na promieniowanie UV  

 zapewniać dyfuzyjność pary wodnej 

 zwiększoną przyczepnością do drewna i wyjątkową estetyką powierzchni a także 

uwypuklać naturalny rysunek drewna, tworzyć gładką, przejrzystą i jedwabistą 

powłokę o jednolitym wybarwieniu 

 zwiększoną odpornością na czynniki atmosferyczne 

 min 8 letnim czasem ochrony drewna 

Po zamontowaniu drzwi nie mogą wykazywać obluzowań. 

 Okna  
W pomieszczeniu nr 10 i 11 (adaptowana sala spotkań) znajdują się okna drewniane.  

Okno w pom. 10 należy wymienić, aby spełniało wymagania przeciwpożarowe (EI60), 

Wymagania dla ślusarki: 

 konstrukcja aluminiowa szer. 75mm z przekłądką termiczną 32 mm 

 kolor elementów – biały (ujednolicenie z resztą okien) 

 okno nieotwieralne 

 należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta co do montażu okien 

 Zdjęcie: Proponowane okno p.poż: 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania dla ślusarki: 

konstrukcja aluminiowa szer. 75mm z przekłądką termiczną 32 mm 

kolor elementów – biały (ujednolicenie z resztą okien) 

okno nieotwieralne 

  

Stolarka (pom. 11) w stanie technicznym dostatecznym. Wymaga regulacji oraz 

odświeżenia poprzez malowanie, obecnie farba jest zużyta, ale nie odpadająca i nie 

łuszcząca się. 

Prace do wykonania: 

 umycie całości okna płynem myjąco-czyszczącym i spłukać wodą, 

 opalenie /lub przetarcie papierem ściernym o uziarnieniu 80 lub 120 aż 

powierzchnia będzie matowa, odpylić, 

 malowanie powierzchni, 

 w przypadku większych rys należy wypełnić masą wypełniającą do drewna. 

Malować produktami przeznaczonymi do dekoracyjno-ochronnego malowania 

powierzchni drewnianych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.  

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z zaleceniami w karcie technicznej lub na 

etykiecie. 

Należy zagruntować podłoże drewnochronnym impregnatem bezbarwnym. 

Zaleca się użycie farby alkidowej, nawierzchniowej do drewna koloru białego, dającą 

powłoki charakteryzujące się dobrą przyczepnością do podłoża, elastycznością oraz 

dobrą odpornością na czynniki atmosferyczne. 
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Zdjęcie: Okno w pomieszczeniu nr 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie: Okno do pomieszczenia nr 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraty zewnętrzne należy pomalować farbą do metalu schnącą na powietrzu, 

przeznaczoną do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali żelaznych (stal, 

żeliwo).  Powierzchnie metalowe należy oczyścić z rdzy poprzez szlifowanie mechaniczne 

szczotką drucianą. Przed malowaniem właściwą farbą należy położyć warstwę 

gruntującą zalecaną przez producenta. Powłoka farby musi być nieprzepuszczalna dla 

wody, powietrza i bardzo odporna na warunki atmosferyczne, udary mechaniczne, 

narażenia chemiczne i promieniowanie UV. Farba powinna charakteryzować  się 

znakomitą elastycznością (>200%), przeciwdziałając pękaniu i złuszczaniu powłoki z 

powierzchni metalu, narażonej na rozciąganie, kurczenie, przesuwanie i uderzenia 

mechaniczne. Producent farby powinien dawać gwarancję min 8 lat. 

 

Proponowany kolor farby: 
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Farbę należy nakładać w dwóch warstwach. Po utwardzeniu warstwy farby powinny 

mieć grubość min 300 mikronów. 

 

2.1.6 ZAPLECZE KUCHNI (POM. 7) 

Zaplecze kuchni zaprojektowano w pomieszczeniu 7. Połączono je z kuchnią poprzez 

nowo projektowane drzwi. Istniejące wejście od podwórza do pomieszczenia 7 należy 

zamurować oraz istniejące tam okno wymienić na nowe.  

 

Drzwi wewnętrzne 

Zdjęcie: proponowane drzwi z kuchni do zaplecza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis drzwi: 

Wymiary – 1,0x2,00m, 

Materiał – drewno sosnowe, 

Futryna (wym. 1,1x2,05m) – drewno sosnowe, 

Drzwi jednoskrzydłowe , 

Kierunek drzwi – drzwi prawe , 

Kolor – lakier bezbarwny, 

Okucia i klamki metalowe w kolorze srebrnym satynowym. 

Drzwi musza zostać zaimpregnowane oraz pokryte warstwą podkładową i wierzchnią 

lakieru, przez co są odpowiednio zabezpieczone przed: 

- wilgocią, 

- grzybem i pleśnią 

- szkodnikami drewna. 

Wygląd drzwi: 

- identyczny od strony zewnętrznej i wewnętrznej. 

Wymiary: 

Grubość: od 3 do 5 cm 

 

Ościeżnicę mocować kołkami rozporowymi zgodnie z zaleceniami producenta. 

Ościeża przed montażem stolarki powinny odznaczać się dokładnością kształtu 

i wymiarów. Na czas montażu ościeżnic trzeba zdjąć skrzydła. Na czas wykonywania 

uszczelnień i obróbek tynkarskich i blacharskich stolarka musi być zabezpieczona folią i 

taśmą malarską. 

Zmontowaną ościeżnicę zabezpieczyć taśmą malarską przed uszkodzeniem. 

Zabezpieczoną ościeżnicę ustawić pionowo w otworze, po czym skorygować jej 

ustawienie klinami i podkładkami.  
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Ustawienie drzwi należy sprawdzić w pionie i poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 

drzwi i nie więcej niż 3 mm. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich:  

Między skrzydłami a ościeżnicą 1 mm. 

Po wykonaniu prac należy uzupełnić tynki w ścianie.  

 

Okno O1 EI30 

Zdjęcie: Istniejące okno, które należy wymienić: 

 

 

Zdjęcie: Proponowane okno p.poż: 

 

Wymagania dla ślusarki: 

konstrukcja aluminiowa szer. 75mm z przekłądką termiczną 32 mm 

kolor elementów – biały (ujednolicenie z resztą okien) 

okno nieotwieralne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osadzenie w murze:  

- krawędzie należy skutecznie zabezpieczyć przed wilgocią i uszkodzeniem 

mechanicznym. 

Wykonanie robót: 

Ślusarka powinna być dostarczona na budowę w stanie fabrycznie wykończonym. 

 



Projekt  koncepcyjny remontu świetlic wiejskiej w Płóczkach Górnych 
 

30 

 

Dopuszcza się zastosowanie pustaków szklanych w klasie odporności ogniowej REI120 

(zamisat okna p.poż.). 

2.1.7 KUCHNIA (POM. 6) 

Istniejącą wyrwę w posadzce należy zabudować: 

- oczyścić do gruntu rodzimego 

- zasypać podsypką żwirowo – piaskową do wysokości dolnej krawędzi istniejącej wylewki 

- ubić 

- zalać chudym betonem do górnej krawędzi istn. Wylewki 

- wyrównać i oczyścić 

- wykończyć płytkami 

 

Pomieszczenie nr 6 (kuchnia) należy połączyć z klatką schodową poprzez wykonanie 

drzwi w klasie EI 30 w miejscu istniejącego okna "do wydawania posiłków". Projektuje się 

drzwi o wymiarze 0,9m w świetle ościeżnicy. 

Okno podawcze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Płytki  ścienne oraz posadzki: 
Należy stosować wyłącznie nowe dobrej jakości płytki.  

W kuchni na ścianie gdzie znajduje się zlewozmywak zaprojektowano płytki w kolorze 

białym zawiązujące do istniejących przy kuchni węglowej 

Przykładowy wzór płytek ściennych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Płytki powinny spełniać wymogi: 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 %. 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa.   

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 st C.  

Wielkość płytek – 12x25 cm, dopuszcza się zastosowanie innych podobnych wymiarów. 

Płytki zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez projektanta i 

Inwestora. Płytki układane na ścianach do wysokości początku sklepienia łukowego, 

powyżej ściany i sufit malowane farba lateksową.  
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Przykładowy wzór płytek podłogowych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

– PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E≤3%. Grupa B I. Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych 

muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat 

technicznych lub norm 

 Zlewozmywak: 
W kuchni zaprojektowano zlewozmywak 2-komorowy z półką o wymiarach: 

szerokość:  1500mm 

głębokość: 700mm 

wysokość:  850mm 

Zlewozmywak powinien spełniać wymogi: 

 Wykonany ze stali nierdzewnej. 

 Blat oraz komory wykonane ze stali AISI 304. 

 Grubość blachy na blacie: min 2 mm. 

 Blat z przetłoczeniem z przodu i bokach. 

 Rant tylny wys. 40 mm 

 Odejście tylnych nóg od ściany: 100 mm. 

 Regulacja nóg: ÷20 mm. 

 Wymiary komór: 400x400x250 (h) mm (gł. 600 mm) lub 500x400x250 (h) mm (gł. 

700 mm). 

 

Przykładowy wzór zlewozmywaka: 
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Zlewozmywak wyposażyć w baterię nablatową ze spryskiwaczem posiadają 

zintegrowany system zapobiegający cofaniu się wody oraz zawory do łagodnego 

zakręcania i odkręcania jej dopływu.  

Przykładowy wzór baterii: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rurociąg wodociągowy 
z polipropylenu PP-H (typ1) PN10 dla wody zimnej oraz PN20 dla wody ciepłej - 

spełniający wymagania normy wg PN-C-89207. Winien posiadać atest Państwowego 

Zakładu Higieny.  

 Połączenia rurociągu wodociągowego  
Wszystkie połączenia powinny być wykonane jako zgrzewane tak, by zapewnić ich 

szczelność przy ciśnieniu roboczym i próbnym. Producent rur winien zagwarantować 

materiały uszczelniające, które nie będą miały negatywnego wpływu na rurę i wodę. 

 Ogrzewacz wody 
W kuchni projektuje się elektryczny podgrzewacz wody o pojemności 80 litrów 230 V. 

Ogrzewacz " wyposażony w termoregulator umożliwiający płynną regulację temperatury 

wody oraz w ogranicznik temperatury chroniący ogrzewacz przed nadmiernym 

nagrzaniem. Poza tym ogrzewacze wyposażony w: 

- zawór bezpieczeństwa z wbudowanym zaworem zwrotnym, zabezpieczający zbiornik  

przed nadmiernym niepożądanym wzrostem ciśnienia wody w zbiorniku, 

- elektryczny przewód przyłączeniowy z wtyczką, 

- lampki sygnalizacyjne podłączenia napięcia i pracy grzałki, 

- termometr wskazujący temperaturę wody w zbiorniku 

 

Aktywna ochrona elektryczna 

Funkcja antyzamarzania 

Funkcja antylegionella – eliminuje powstawanie bakterii legionella 

Funkcja „suchy stop” 

Moc grzałki elektrycznej - min 2000W 

Napięcie znamionowe - 230 V / 50 Hz 

Zakres regulacji temperatury – 20 -75 C 

Klasa ochronności IP 24 
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2.1.8 POMIESZCZENIE NR 8 I 9 

W korytarzu (pom 9) wydzielono miejsce na hydrofor (pom. 8) stawiając ściankę zaraz 

przy istniejącym otworze w murze. Należy bezwzględnie wykonać wentylację w pom. 8 

oraz zamontować drzwi z kratką nawiewową. 

 

Zdjęcie: Hydrofor - stan istniejący: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie: proponowane drzwi do pomieszczenia nr 8 : 
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Opis drzwi: 

Uwaga! Drzwi z kratką wentylacyjną. 

Wymiary – 0,8x2,00m, 

Materiał – drewno sosnowe, 

Futryna (wym. 0,9x2,05m) – drewno sosnowe, 

Drzwi jednoskrzydłowe , 

Kierunek drzwi – drzwi lewe , 

Kolor – lakier bezbarwny, 

Okucia i klamki metalowe w kolorze srebrnym satynowym. 

Drzwi musza zostać zaimpregnowane oraz pokryte warstwą podkładową i wierzchnią 

lakieru, przez co są odpowiednio zabezpieczone przed: 

- wilgocią, 

- grzybem i pleśnią 

- szkodnikami drewna. 

Wygląd drzwi: 

- identyczny od strony zewnętrznej i wewnętrznej. 

Wymiary: 

Grubość: od 3 do 5 cm 

 

Osadzenie w murze: 

- krawędzie należy skutecznie zabezpieczyć przed wilgocią i uszkodzeniem 

mechanicznym. 

 

Wykonanie robót: 

Stolarka powinna być dostarczona na budowę w stanie fabrycznie wykończonym. 

 

Zmontować ościeżnicę drzwi. 

Ościeżnicę mocować kołkami rozporowymi zgodnie z zaleceniami producenta. 

Ościeża przed montażem stolarki powinny odznaczać się dokładnością kształtu 

i wymiarów. Na czas montażu ościeżnic trzeba zdjąć skrzydła. Na czas wykonywania 

uszczelnień i obróbek tynkarskich i blacharskich stolarka musi być zabezpieczona folią i 

taśmą malarską. 

Zmontowaną ościeżnicę zabezpieczyć taśmą malarską przed uszkodzeniem. 

Zabezpieczoną ościeżnicę ustawić pionowo w otworze, po czym skorygować jej 

ustawienie klinami i podkładkami.  

Ustawienie drzwi należy sprawdzić w pionie i poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 

drzwi i nie więcej niż 3 mm. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich: 

Między skrzydłami a ościeżnicą 1 mm. 

Po wykonaniu prac należy uzupełnić tynki w ścianie.  

 

2.1.9 NAWIETRZAKI 

Zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego należy zamontować w pomieszczeniach parteru 

nawietrzaki, szczegółowa lokalizacja na podstawie rzutu parteru. 

 

Proponowany typ nawietrzaka: NP150A. 

 



Projekt  koncepcyjny remontu świetlic wiejskiej w Płóczkach Górnych 
 

35 

 

 

 

 

 

 

 Nawietrzak NP150A służy do nawiewu świeżego powietrza do pomieszczeń,  

 montaż w pomieszczeniach mieszkalnych: ponad lub obok okna,  

 od wewnątrz anemostat z ruchomym talerzem do regulacji ilości napływającego 

powietrza,  

 z zewnątrz czerpnia z siatką i osłoną przeciwdeszczową,  

 w kanale dolotowym labirynt tłumiący hałas i filtr powietrza,  

 teleskopowa budowa pozwala na montaż w ścianach o różnej grubości.  
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2.1.10 WYKOŃCZENIE PODŁÓG  

Wykończenie podłóg parteru zaprojektowano przy użyciu antypoślizgowych płytek 

gresowych. Po obwodzie należy wykonać cokół z płytek do wysokości 12-15cm. W kuchni 

(pomieszczenie 06) zaprojektowano na ścianach przy zlewozmywaku białe płytki ceramiczne 

nawiązujące kształtem do płytek na nowej kuchni węglowej. 

 

Należy stosować wyłącznie nowe dobrej jakości płytki. 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 %. 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa.   

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 st C.  

Płytki zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez projektanta i 

Inwestora.   

Przykładowy wzór płytek podłogowych: 

 

 

 

 

 

 

 

Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

– PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E≤3%. Grupa B I. Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą 

spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy 

do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm 

 

2.1.11 UZUPEŁNIENIE OSPRZĘTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ: 

W pomieszczeniach parteru zamontować energooszczędne lampy sufitowe o następujących 

parametrach technicznych: 

 napięcie zasilania 230V, 

 materiał obudowy: stal nierdzewna, 

 kolor biały, 

 średnica oprawy : 220 do 350mm, 

 klosz matowy z PMMA, 

 źródło światła 1x2GX13 60W lub o analogicznych parametrach i porównywalnej 

mocy. 

 

Proponowane lampy sufitowe: 
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2.2 Piętro: 

2.2.1 POWIĘKSZENIE PRZEJŚCIA DO KLATKI SCHODOWEJ. 

Przejście z klatki schodowej należy powiększyć do wymiaru 1.24m (Rys. 2) w celu wstawienia 

drzwi p.poż w klasie EI30 (szersze skrzydło min. 0.9m w świetle ościeżnicy); 

Należy również wyburzyć istniejącą ściankę drewnianą na ścianę wydzielenia pożarowego 

(klatka schodowa) w klasie REI 60, aprobuje się zastosowanie ściany g/k z zastosowaniem 

odpowiedniego systemu p. pożarowego: 

Właściwości ściany GK REI 120 gr. 10,5 cm: 

- obustronne zastosowanie płyt: 15mm i 12,5 mm odpornych ogniowo (wg. zalecenia 

producenta) 

- profil aluminiowy 50 mm 

- wypełnienie wełną mineralną 50 mm 

 

Przykład: 

 

 

 

Zdjęcie: Przejście - stan istniejący: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 WEJŚCIE NA STRYCH 

W koncepcji zaprojektowano dostęp do strychu za pomocą drabiny strychowej chowanej w 

stropie. Właz projektowany jest nad sceną. Ze względu na dużą wysokość kondygnacji: 

światło między podłogą a sufitem: 3,90m nie znaleziono rozwiązania typowego. Schodu 

należy wykonać na indywidualne zamówienie z aluminium. Taki właz może mieć wymiary ok 

1600x800mm. Lokalizację włazu zaproponowano na rysunki 2. Na strychu należy zamontować 
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pochwyt przy obwodzie otworu. Drogą dostępu na poddasze ( w przypadku poważniejszych 

napraw) będzie wejście przez prywatną część mieszkalna. 

Ścianka działowa na scenie: 

Dodatkowo na scenie zaprojektowano ściankę działową grubości min 42mm, która oddzieli 

część sceny na potrzeby szatni / zaplecza. Ściankę wykonać z płyt MDF. 

Płyta MDF powinna spełniać wymogi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Płyty powinny posiadać odpowiednie certyfikaty oraz aprobaty techniczne. 

 

 

2.2.3 DRZWI PROWADZĄCE DO CZĘŚCI PRYWATNEJ 

W pomieszczeniu głównej sali świetlicy znajdują się drzwi prowadzące do części prywatnej 

budynku. Podczas wizji lokalnej stwierdzono, iż sąsiad ze swojej strony zamurował te drzwi. W 

projekcie przewidziano zamurowanie drzwi od strony świetlicy. Wykonywanie dodatkowego 

zabezpieczenia akustycznego ściany nie jest konieczne. Ważnym jest, aby zamurowanie 

spełniało wymagania ochrony przeciwpożarowej, czyli wypełnienie powinno być w klasie 

odporności pożarowek REI120 

 

Zdjęcie: Drzwi prowadzące do części prywatnej - stan istniejący 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwór po drzwiach należy zamurować cegłą ceramiczną pełną o wymiarach 25cm x 12cm x 

6,5cm klasy 15.   

 

2.2.4 STOLARKA OKIENNA 

W pomieszczeniu sali głównej znajdują się okna drewniane (6 szt. łącznie na zewnętrznych 

ścianach podłużnych i 3 szt na ścianie szczytowej).  
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Okno od strony dawnego wejścia do części mieszkalnej należy wymienić na okno w klasie 

EI60 (ślusarka jak na parterze w pom. 7) 

Stolarka w stanie technicznym dostatecznym. Wymaga regulacji oraz odświeżenia poprzez 

malowanie, obecnie farba jest zużyta, ale nie odpadająca i nie łuszcząca się. 

Prace do wykonania: 

 umycie całości okna płynem myjąco-czyszczącym i spłukać wodą, 

 opalenie /lub przetarcie papierem ściernym o uziarnieniu 80 lub 120 aż powierzchnia 

będzie matowa, odpylić, 

 malowanie powierzchni, 

 w przypadku większych rys należy wypełnić masą wypełniającą do drewna. 

Malować produktami przeznaczonymi do dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni 

drewnianych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.  

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z zaleceniami w karcie technicznej lub na 

etykiecie. 

Należy zagruntować podłoże drewnochronnym impregnatem bezbarwnym. 

Zaleca się użycie farby alkidowej, nawierzchniowej do drewna koloru białego, dającą 

powłoki charakteryzujące się dobrą przyczepnością do podłoża, elastycznością oraz dobrą 

odpornością na czynniki atmosferyczne. 

 

Zdjęcie: Przykładowe okno w sali głównej - stan istniejący 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie: Okna w ścianie szczytowej (scena) - stan istniejący 
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2.2.5 PODŁOGI W SALI GŁÓWNEJ ORAZ NA SCENIE: 

Istniejącą podłogę w sali głównej oraz na scenie oczyścić i przemalować na nowo. W tym 

celu należy zeszlifować stare powłoki lakiernicze z wszystkich elementów drewnianych 

(podłogi, schody prowadzące na scenę). Używać jakościowo dobrych taśm i tulei ściernych. 

Pierwsze operacje szlifowania przeprowadzać już możliwe najdrobniejszym ziarnem. Podłoża 

muszą być suche, nośne i wolne od substancji obniżających przyczepność. Zabrudzenia i 

warstwy o słabej wytrzymałości należy usunąć.  

Przed użyciem środków do malowania należy pamiętać o prawidłowym wymieszaniu 

produktu. 

 

Lakiery nanosić cienką warstwą, równomiernie, nie tworząc kałuż, przy pomocy szczotki, 

wałka lub pędzla. Po wyschnięciu podłoże musi być odporne na zarysowanie. 

 

Lakiery użyte do malowania klatki schodowej powinny spełniać wymogi: 

 

 powinien to być profesjonalny lakier nawierzchniowy antypoślizgowy, na bazie 

czystego poliuretanu (100%). 

 lakier przeznaczony do lakierowania schodów i podłóg drewnianych w obiektach 

użyteczności publicznej  

 utrata 65mg po 1000 obrotach (próba ścieralności TABERA), 

 polakierowana powierzchnia odporna na produkty chemiczne użytku domowego jak 

również bardzo wysoka odporność na ścieranie, 

 antypoślizgowość zgodna z normą UNE 41958:2000 IN, 

 odcień jedwabiu, półmat. 

 

Zdjęcie: Podłoga w sali głównej oraz na scenie - stan istniejący 
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2.2.6 KRATKI WENTYLACYJNE  

nie w suficie nad sceną znajdują sie dwa otwory wentylacyjne. Projektuje się zamontowanie 

tam kratek wentylacyjnych sufitowych z siatką. 

 

Zdjęcie: Wzór kratki wentylacyjnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratka sufitowa z siatką  powinna posiadać swój system mocowania za pomocą pierścienia 

mocującego ( nie potrzebuje kołków rozporowych ). Produkt powinien posiadać 

odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne. 

 

Zdjęcie: otwór sufitowy - stan istniejący 
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2.2.7 DRZWI PROWADZĄCE NA SCENĘ: 

Zdjęcie: Drzwi prowadzące na scenę-stan istniejący 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W sali głównej znajdują się drzwi  drewniane w stanie technicznym dobrym. Wymagają 

regulacji oraz odświeżenia poprzez malowanie, obecnie farba jest zużyta, odpada i się 

łuszczy. 

Prace do wykonania: 

 umyć drzwi płynem myjąco-czyszczącym i spłukać wodą, 

 opalenie /lub przetarcie papierem ściernym o uziarnieniu 80 lub 120 aż powierzchnia 

będzie matowa, odpylić, 

 malowanie powierzchni, 

 w przypadku większych rys należy wypełnić masą wypełniającą do drewna. 

Malować produktami przeznaczonymi do dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni 

drewnianych wewnątrz pomieszczeń.  

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z zaleceniami w karcie technicznej lub na 

etykiecie. 

Należy zagruntować podłoże drewnochronnym impregnatem bezbarwnym. 

Zaleca się użycie farby alkidowej, nawierzchniowej do drewna o kolorze ciemny orzech, 

dającą powłoki charakteryzujące się dobrą przyczepnością do podłoża, elastycznością oraz 

dobrą odpornością na uszkodzenia mechaniczne. 

 

 

2.3 Uzupełnienie tynków wewnętrznych i malowanie pomieszczeń 

W zakres opracowania wchodzi dwukrotne malowanie ścian oraz sufitów świetlicy wraz z 

uzupełnieniem i wygładzeniem uszkodzonych tynków. 
 

Należy uzupełnić i naprawić wszystkie zniszczone i odpadające tynki. Podłoża betonowe i 

tynki posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementową. Dopuszcza się naprawę małych uszkodzeń 

powierzchni betonowych masą szpachlową. 

Przed rozpoczęciem malowania farbę należy wymieszać, podłoże powinno być suche, 

czyste, odtłuszczone, odpylone, w przypadku podłoża wcześniej nie malowanego należy je 

zagruntować. Podłoże stare przeszlifować papierem ściernym. 
 

Przy malowaniu farbami, podłoże należy gruntować środkiem do tego zaleconym przez 

producenta, posiadającym świadectwo dopuszczenia do stosowania. 
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Prace malarskie należy wykonać po ukończeniu prac remontowych tynkarskich. 

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez 

spękań. 

W miejscach gdzie stara farba się złuszcza – musi zostać usunięta. Najpierw trzeba ją 

namoczyć i dopiero potem usunąć. Ubytki wypełnić masą szpachlową i przetrzeć papierem 

ściernym. 

W miejscach gdzie stara farba dokładnie przylega do ściany należy ją dokładnie oczyścić z 

tłustych zabrudzeń i kurzu, np. gąbką nasączoną letnią wodą z dodatkiem mydła 

malarskiego. Ściany pomieszczeń należy malować farbą lateksową satynową – 2 warstwy. 

Czas przerwy między nakładaniem 2 warstwy – wg zaleceń producenta farby.  

Proponowane kolory farb: 

 

 

 

 1. Sala główna  RAL 1005 

 

 2. Komunikacja RAL 1018 

 

 3 i 4 Toalety RAL 1014   

 

 

 5. Klatka schodowa RAL 1005 

 

 6. Kuchnia RAL 1016  

 

 7. Zaplecze kuchni RAL 1016 

 

 8.WC RAL 1011 

 

 9. Korytarz  RAL 1011     

 

 10. Sala spotkań RAL 1011 

 

 11 Zaplecze kuchni RAL 1016 

 

 1.1 Scena - do wysokości skosów RAL 1005 

 

 1.2. Sala świetlicy - do wysokości skosów RAL 1002 

 

 

 Farba lateksowa powinna spełniać wymogi: 
 

 wodorozcieńczalna, akrylowa farba lateksowa 

 wysoka jakość farby 

 przeznaczenie: do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń 

mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej w tym obiektach szkolno 

wychowawczych, służby zdrowia (szkoły, szpitale,  przedszkola)  

 farba powinna gwarantować ładne, matowe wykończenie 

 ekologiczna i bezpieczna receptura przyjazna środowisku potwierdzona certyfikatem 

 wysoka wydajność i siła krycia 
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 trwałość powłoki i koloru w czasie 

 najwyższa - klasa 1 według najnowszej normy PN-EN 13300: 2002. PN-EN ISO 11998: 

2007. W przypadku zabrudzenia powłoki można użyć roztworu wody i delikatnych 

detergentów myjących 

 rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego 

 doskonałe własności aplikacyjne: niekapiąca formuła, bardzo dobra przyczepność 

do podłoża, łatwe rozprowadzanie 

 Środek gruntujący powinien spełniać wymogi: 
 

 ograniczać chłonności i wzmacniania podłoża wykonane z betonu, gazobetonu, płyt 

cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych 

i cementowo-wapiennych oraz nieotynkowanych murów z cegieł, bloczków, 

pustaków i murów z kamieni 

 zapewniać odpowiednie warunki wiązania i wysychania dla klei do płytek, tynków, 

posadzek, podkładów, gładzi, warstw wyrównawczych itp. 

 poprawiać odporność tynków na pylenie i ułatwiać ich czyszczenie. Zastosowany do 

gruntowania podłoża przed położeniem  

 dopuszczenia do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków 

 zmniejszać nasiąkliwość oraz regulować proces chłonności podłoża 

 duża zdolność penetracji podłoża, wzmocnienie podłoża i ujednorodnienie 

parametrów na całej gruntowanej powierzchni 

 krótki czas schnięcia - po 2 godzinach od naniesienia gruntu na podłoże przystąpić 

do: tynkowania, wykonywania gładzi itp. 

 nie zawiera rozpuszczalników i substancji lotnych, 

 paro przepuszczalny,  

 na ściany, podłogi, 

 

Środek gruntujący nakładać na podłoże za pomocą wałka, szczotki lub pędzla nie tworząc 

kałuż i zacieków. W przypadku silnie chłonnych podłoży czynność powtórzyć. Czas 

schnięcia zależny jest od chłonności podłoża, temperatury wewnątrz pomieszczenia oraz 

wilgotności  

powietrza. 

 Farby do malowania sufitów 
Sufity pomalować farbą emulsyjną w kolorze śnieżnobiałym. 

Cechy: 

 wysoka wydajność, 

 zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian, 

 ekologiczna, 

 nadaje ścianom estetyczny, matowy wygląd. 

 zalecana ilość warstw - 2, drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej. 

Należy użyć podkładu gruntującego którego wymaga producent farby. 

 

2.4 Elewacje 

2.4.1 TYNKOWANIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH. 

Tynkowanie wykonać na wszystkich ścianach zewnętrznych budynku za wyjątkiem 

prywatnej części mieszkalnej. 

Należy użyć tynku cementowo – wapiennego zewnętrznego. 
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Klasa wykonania III 

Dane techniczne tynku: 

- wytrzymałość na ściskanie (28dni) - >2,5N/mm 

- wytrzymałość na rozciąganie przy ściskaniu (28dni) - >1N/mm 

- wielkość ziarna 0-1mm 

- reakcja na ogień A wg PN-EN 998-1 

 

Podłoże powinno być suche, nieprzemarznięte, odpylone, hydrofobowe, wolne od 

wykwitów, nośne. 

Należy wykonać obrzutkę wstępną. W przypadku niewypełnionych fug, gdy grubość tynku 

przekracza 25mm, zalecane jest położenie 2 warstw tynku metodą „mokre na mokre”. 

Postępować zgodnie z obowiązującymi zasadami sztuki budowlanej. Przestrzegać ściśle 

zaleceń stosowania.  

Po wyschnięciu tynków (czas wg zaleceń producenta) można nałożyć farbę. 

2.4.2 MALOWANIE ELEWACJI 

Do malowania elewacji należy użyć farby elewacyjnej silikonowej o następujących 

parametrach: 

- odporna na zabrudzenia, 

- hydrofobowa i paroprzepuszczalna, 

- posiada składniki chroniące przed rozwojem grzybów i glonów, 

- matowa, 

- trwała 

- niska nasiąkliwość 

- Nasiąkliwość: Wd < 0,045 kg/(m2xh0,5) 

- pH: ok. 8,5 

 

Podłoże powinno być suche, stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z 

warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz 

tłuszczów.  

Podłoże należy zagruntować, chyba że producent zaleca inaczej. 

Malowaną powierzchnię należy chronić, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, 

działaniem wiatru i opadów atmosferycznych zarówno w trakcie prac, jak i w okresie 

wysychania preparatu oraz farby. Aby uniknąć różnic w odcieniach, należy na jedną 

powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. 

Należy przestrzegać zaleceń i wytycznych producenta farby. 

 

 Kolor zbliżony do RAL 1005 

 

Farba powinna posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne. 

2.5 Odwodnienie budynku: 

Obecnie budynek świetlicy nie posiada odwodnienia. Woda z dachu odprowadzana jest 

rynnami  bezpośrednio pod mury budynku. Najbardziej ekonomiczną wersją zabezpieczenia 

murów będzie odprowadzenie wód opadowych systemem korytek betonowych. 

Odwodnienie polega na wykonaniu "opaski" z koryt betonowych po obwodzie budynku, 

które zbiorą i odprowadzą wodę od budynku do projektowanej studzienki chłonnej. 

Proponuje się korytka betonowe z betonu wibrowanego C 25/30 o wymiarach 60/90/25cm. 
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Przed wejściami do budynku należy korytka przekryć krata stalową ocynkowaną ogniowo. 

Od podwórza należy miejscowo ułożyć kostkę lub płyty chodnikowe przy nowo 

projektowanym kominie. Odwodnienie tego typu będzie najbardziej ekonomiczne dla tego 

budynku. 

 

 

Zdjęcie: Przykładowe korytko odprowadzające wodę: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korytka układać na podbudowie żwirowej zagęszczonej mechanicznie. Spadki wg. projektu. 

Aby sprawdzić prawidłowość montażu odwodnienia należy: 

 sprawdzić, czy korytka odwadniające są ułożone prostoliniowo 

 sprawdzić spadki odwodnienia z dokładnością do 0,2% 

 sprawdzić szczelność spoin poprzez wykonanie próby wodnej 

Przestrzenie pomiędzy korytkami a ścianą należy wyłożyć kostką chodnikową lub płykami 

chodnikowymi.  

 

Zdjęcie: Przykładowa płytka chodnikowa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wody opadowe należy odprowadzić do projektowanej studzienki chłonnej z kręgów 

betonowych o średnicy 1200mm. W celu wykonania studni należy przeprowadzić badania 

geotechniczne. Wstępnie przyjęto studnię o głębokości 4m. Należy jednak potwierdzić to 

rozpoznaniem geotechnicznym 
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2.6 Ogrzewanie budynku: 

Świetlica nie posiada ogrzewania. Możliwość dogrzania pomieszczeń zaproponowano 

poprzez użycie dodatkowych grzejników elektrycznych. Lokalizację proponowanych 

grzejników przedstawia poniższa tabela: 

 

 

 

 

Uwaga!  

Zastosowanie tych grzejników nie zastąpi normalnego ogrzewania.  Propozycję 

przygotowano na prośbę inwestora. Należy nadmienić, iż zastosowanie ogrzewania 

elektrycznego wiąże się z modernizacją instalacji elektrycznej. 

 

Kuchnia (pom. 6) dogrzewane może być poprzez kuchnię węglową. 

 

Przykładowy grzejnik. 

 
 

Kolor grzejnika –biały 

Posiada możliwość zakresu regulowania temperatury 

Posiada stelaż/listwy montażowe 

Obudowa metalowa 

Wbudowany bezpiecznik temperaturowy 

Przewód elektryczny zakończony wtyczką 

 

Wymiary – (wys./szer./gr.) w zależności od mocy grzejnika Dopuszcza się stosowanie 

przybliżonych wymiarów, jednak wysokość grzejnika nie może być większa niż 550cm. 

 

Grzejniki należy zamontować w miejscach wskazanych na rzutach budynku. 

Pomieszczenie Moc grzejnika 

1 - Sala główna 
2000 W 

2 - Komunikacja 

5 - Klatka schodowa 1250 W 

10 - Sala spotkań 2000 W 

11 - Zaplecze kuchni 2000 W 

1.2 - Sala główna 4x 2000 W 

1.3 - Scena 2000 W  
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Montaż, odległość od ściany, odległość od podłogi, uchwyty mocujące bądź stelaże 

ścienne wg wytycznych producenta. 

 

2.7 Osprzęt elektryczny 

 

W pom. sali głównej i na scenie zamontować oprawy świetlówkowe - szt. 8  

o następujących parametrach technicznych: 

  napięcie zasilania 230V, 

 długość oprawy ok. 155cm, 

 oprawa kloszowa na 2 świetlówki liniowe 36W, 

 statecznik indukcyjny z kompensacją mocy biernej, 

 klosz z tworzywa PMMA. 
 

Proponowane oprawy świetlówkowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na poddaszu zamontować trzy lampy "szczelne warsztatowe" energooszczędne o 

następujących parametrach technicznych: 

 napięcie zasilania 230V, 

 materiał obudowy: stal nierdzewna, 

 kolor biały, 

 średnica oprawy : 220 do 350mm, 

 klosz matowy z PMMA, 

 źródło światła 1x2GX13 60W lub o analogicznych parametrach i porównywalnej 

mocy. 

 

 

 

 

 płaska podstawa profilowana z blachy 

stalowej, malowana proszkowo na biało, 

 białe, zatrzaskowe boczki z poliwęglanu 

dostosowane do kształtu podstawy i klosza, 

 klosz mleczny z polimetakrylanu metylu 

mocowany na jednostronnym zawiasie, 

 kompletny osprzęt elektryczny zamocowany do 

podstawy oprawy, 

 oprawa ze statecznikiem magnetycznym,  

z kompensacją mocy biernej. 
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Proponowana lampa:7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Napraw rys i pęknięć 

Wszelkie pęknięcia ścian na zewnątrz i wewnątrz budynku (pionowe i poziome) należy 

naprawić. W pęknięciach wyciąć lub wyfrezować szczeliny. wycięte szczeliny przedmuchać 

strumieniem powietrza a następnie spłukać wodą. Używając pistoletu do wyciskania zaprawy 

wcisnąć w szczelinę specjalną zaprawę wypełniającą w dwóch warstwach. Zaprawę 

docisnąć do szczeliny używając kielni lub ręcznej  packi metalowej. Wykonaną spoinę 

zafugować i pozostawić do tynkowania, zaleca sie stosowanie spoin i technologii 

renomowanych producentów 

Zdjęcie: przykładowa rysa- stan istniejący 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace szczegółowe polegają na: 

 skuciu fragmentów istniejącego tynku (pasy szerokości ok 1m), 

 wypełnieniu szczelin spękań środkiem do napraw spękań (jak wyżej) i podmurowanie 

ścian 

 wtopienie siatki antyrysowej z tworzywa sztucznego (obu stronne) w miejscach 

uprzednio skutego tynku i napraw murarskich, 

  wykonanie tynku cementowo wapiennego klasy IV na siatkach antyrysowych,  

  prace malarskie polegające na ścian i sufitów farbą lateksową po uprzednim 

przygotowaniu podłoża 
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Do naprawy zaleca sie stosować żywice lub zaprawy iniekcyjne. Najlepiej materiały o 

parametrach: 

 Temperatura stosowania: od -25°C do +70°C (suche warunki) 

 Dobra przyczepność bez gruntowania do drewna, gipsu, betonu, zapraw, aluminium, 

itp.  

 Może być malowany  

 Dobre właściwości nanoszenia  

 Nieznaczne wydzielanie zapachu 

Podłoże musi być czyste, zwarte, suche, jednorodne, równe, wolne od smarów i olejów, 

odkurzone i odpylone. Stare powłoki, mleczko cementowe i słabo przylegające cząstki 

należy usunąć. 

 

2.9 Naprawa dachu i stropu 

 

2.9.1 FORMA ARCHITEKTONICZNA  

Forma architektoniczna i funkcja obiektu nie ulega zmianie. Uzgodniono z inwestorem 

pokrycie dachówką zakładkową ceramiczną. Projektowany remont nie zmienia 

dostosowania obiektów do krajobrazu i otaczającej zabudowy. 

 

2.9.2 DACH I WIĘŹBA DACHOWA 

Naprawa dachu polega na wymianie istniejącego zniszczonego pokrycia na dachówkę 

zakładkową oraz częściową wymianę i wzmocnienie istniejącej więźby. Naprawa dachu 

wiąże się także z naprawą stropu nad salą główną świetlicy. 

Wymiana pokrycia dachu winna być wykonana w jednym kompletnym systemie dachowym 

gwarantującym wymaganą trwałość, szczelność i bezpieczeństwo. Remont dachu polega 

na wymianie uszkodzonych elementów więźby dachowej i pokrycia dachowego z 

całkowitym ołatowaniem. W projekcie zakładamy wymianę istniejącego pokrycia na nową 

dachówkę zakładkową. Okna połaciowe typu "wole oko" nad częścią świetlicy należy 

zachować w istniejącym kształcie. 

 

Prace remontowe powinny  być prowadzone pod nadzorem. W przypadkach stwierdzenia 

zniszczenia biologicznego lub mechanicznego elementu konstrukcyjnego należy go 

wymienić na nowy. Jednocześnie celem niniejszego opracowania nie są opinie, analizy i 

ekspertyzy techniczne dotyczące konstrukcji budynku. 

 

Pokrycie dachu wraz z łatami uznano jako elementy zwietrzałe popękane, porażone 

biologicznie i zakwalifikowano je do wymiany wraz z obróbkami i wyrobami blacharskimi. 

Kominy częściowo na poddaszu i ponad dachem kwalifikują się do przemurowania i 

otynkowania. Zaleca się stosowanie dachówki sprawdzonych producentów, którzy udzielają 

min 30 letniej gwarancji. 
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2.9.3 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WIĘŹBY DACHOWEJ: 

 
Fot.1 Belka stropowa 

 
Fot.2 Słup 
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Fot.3 Płatew stropowa (nadciąg) 

 

 
Fot. 4 Krokiew  
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Fot 5. Słup 
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2.9.4 POKRYCIE DACHU 

Pokrycie z dachówki ceramicznej zakładkowej 

Foto. Proponowana dachówka zakładkowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapotrzebowanie 

dachówek [szt./m²] od 9,0 

Długość krycia [cm] ok. 39,2 - 41,4 

Średnia długość krycia 

[cm] ok. 40,3 

Szerokość krycia [cm] ok. 26,9 

Wymiary [cm] 47,7 x 31,0 

Ciężar [kg/szt.] ok. 4,0 

Ciężar [kg/m²] od 36,0 

Ilość [szt./ paleta] 210 

Ilość [szt./paczka] 5 

Minimalny zalecany kąt 

nachylenia połaci 

dachowej [°] 

15*  

*przy zastosowaniu membrany 

dachowej 

 

 Wymiary dachówki zakładkowej: 
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 Schemat układania dachówek: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wykonanie kalenicy 
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 Wykonanie okapu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymogi prawidłowości wykonania pokrycia 

- rozmieszczenia styków, szwów prostopadle do okapu 

- wielkość zakładów 

- zamocowanie dachówek do łat  

- szczelność pokrycia 

- wentylację pokrycia 

-dylatację pokrycia 

Materiały powinny mieć aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności i deklarację 

producenta.  

 Membrana 
Należy zastosować membranę systemową zależną od parametrów dachówki a w 

szczególności charakterystycznego dla wybranego producenta dachówki nachylenia 

dopuszczalnego. Membrana o powinna spełniać parametry: 

Gramatura: 150 g/m² 

Współczynnik Sd: 0.02 

Ilość warstw: 3 

Stabilizacja przeciw UV: 3 m-ce 

Przewiewanie: 0.022 [ m3/(m2*h*50Pa) ] 

Możliwość stosowania na dachu z pełnym deskowaniem: TAK 

Odporność na działanie temperatury: od -40°C do +120°C 

Wodoszczelność: klasa W1 

Odporność ogniowa: klasa E 

Wytrzymałość na rozerwanie: 300/190 N/5cm 

Odporność na rozdarcie gwoździem: 195/250 N 

Materiał: polimer polipropylenowy PP 
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Wybór typu membrany powinien być potwierdzony danymi od wybranego producenta w 

zakresie dopuszczalnego nachylenia połaci dachu. 

Kontrłaty wys. min 2,5cm należy przybić na krokwiach na membranie 

 

 Łaty 
Projektuje się łaty o przekroju 50x60mm. Łaty należy zaimpregnować preparatem grzybiczym i 

owadobójczym oraz ognioochronnym. Do przybicia łat należy stosować gwoździe 

cynkowane okrągłe 40x100mm.  

Impregnat do więźby dachowej powinien: 

 być dedykowany do zabezpieczania więźby dachowej przed grzybami domowymi 

oraz owadami - technicznymi szkodnikami drewna, 

 zawierać miedziowe składniki aktywne, które w utrwalają się w drewnie  

 po wyschnięciu impregnat powinien utrwalić się w drewnie i być odporny na 

zwietrzenie i wymywanie.  

 nie podnosić palności drewna 

 nie powodować korozji stali 

 Obróbki blacharskie 
Należy wykonać obróbki blacharskie okapów, koszy, ścianek szczytowych, kominów, 

przewodów wentylacyjnych, okien dachowych, kominów i innych. Obróbki blacharskie z 

blachy gr. 0,7 mm galwanicznie ocynkowanej z obustronną powłoką w kolorze 

czerwonobrązowym 

 Dylatacje 
Należy zapewnić prawidłowe dylatacje wszystkich elementów oraz wentylację pokrycia 

dachowego.  

 

2.9.5 RYNNY 

Projektuje sie nowe rynny o średnicy min 150mm i rury spustowe średnicy min 120mm ze stali 

ocynkowanej. Spadki do ok 2% 

Rynny, rury spustowe i haki montażowe. 

Rynny i inne elementy – stalowe z blachy obustronnie ocynkowanej. 

Średnica rynny 150mm. Średnica rury spustowej 120mm. Gatunek stali Dx51D. Grubość blachy 

min 0.60mm. 

 
Rynna stalowa ocynkowana   

Uchwyt hakowy ocynkowany 
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Łącznik rynny z rurą Rynna spustowa ocynkowana 

 

2.9.6 INSTALACJA ODGROMOWA: 

Dach należy wyposażyć  w instalację odgromową. Po pracach należy wykonać sprawdzenie 

ciągłości galwanicznej oraz pomiary rezystancji uziemienia. Należy wykona protokół badań 

urządzenia piorunochronnego. 

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 

urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 

remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje 

wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji odgromowej, powinny być 

zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i 

technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa będzie pracować, oraz sam rodzaj 

instalacji. 

 

Montaż sztucznych zwodów odgromowych na budynku: 

a. zwody poziome. 

Sztuczne zwody odgromowe należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich 

wsporników. Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy 

mocować do powierzchni bitumicznych lub folii membranowych na wspornikach 

wulkanizowanych do podłoża. Zwody prowadzone na blasze powinny być mocowane 

trwale za pomocą wsporników nitowanych lub mocowanych blachowkrętami z gumową 

uszczelką. 

 

b. zwody pionowe. 

Zwody pionowe wykonane będą z prętów stopu aluminium AlMgSi o średnicach zgodnych z 

Tab. 6 normy PN-EN 62305 –3. Zwody pionowe będą mocowane na chronionych 

urządzeniach w sposób zapewniający galwaniczne połączenie z nimi. 

 

c. przewody odprowadzające. 

Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku w 

rurach BE 32 mocowanych na uchwytach typu U. Rury wraz z drutem należy ułożyć przed 

remontem elewacji. Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej 

trasie pomiędzy zwodem, a złączem kontrolnym. Połączenia przewodów odprowadzających 

z uziomami sztucznymi należy wykonać przy pomocy złączy kontrolnych zabudowanych w 

żeliwnej skrzynce. 
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d. uziomy. 

Uziomy pionowe wbijać młotem udarowym posiadającym właściwą końcówkę 

dopasowaną do głowicy uziomu. Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozją 

powłokami nie przewodzącymi. Połączenie zaciskami pomiędzy prętem uziomu, a innymi 

przewodami można osłonić taśmą antykorozyjną. Z uziomów będzie wyprowadzony przez 

przepust do wnętrza budynku, drut miedziany o średnicy 8 mm w celu wyrównania 

potencjałów wewnątrz obiektu. Należy dążyć do tego, aby wszystkie uziomy posiadały 

zbliżone wartości rezystancji uziemienia. 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i 

pomiary. 

Zakres podstawowych prób obejmuje: 

- pomiary rezystancji uziemień na złączach kontrolnych 

- pomiar ciągłości przewodów odprowadzających. 

Instalację wykonać z użyciem elementów nie wymagających stosowania 

bitumicznych środków konserwujących 

 

2.10 Poddasze nieużytkowe 

Ze względów bezpieczeństwa na poddaszu należy wykonać ściankę ogniową i wyprowadzić 

ją 40 cm ponad wysokości połaci dachu. W ściance należy zamontować drzwi 

przeciwpożarowe o szerokości min 1,20 x 2,10 m umożliwiające w nagłych przypadkach 

dostęp na poddasze. Drzwi powinny posiadać odpowiednie aprobaty techniczne oraz 

certyfikaty.  

Poddasze to nie będzie nigdy służyć i nie nadaje sie do użytkowania. Naprawie na poddaszu 

podlega drewniana podłoga, którą w całości należy wykonać z nowego materiału - deski 

drewniane, okorowane grubości min 25 mm. Należy używać drewna sosnowego 

zaimpregnowanego. Z uwagi na istniejący sposób zabudowy nie jest możliwe dotarcie do 

przestrzeni pod podłogą. Nie można jednoznacznie określić wielkości, uszkodzeń elementów 

drewnianych i sposobu ich podparcia. W trakcie naprawy trzeba dokonać dodatkowej 

inspekcji po zdjęciu podłogi. 

 

 

 

Uwaga!  

Poddasze trzeba bezwzględnie uprzątnąć. Sytuacja zastana podczas wizji lokalnej jest 

niedopuszczalna. Możliwy pożar zagraża nie tylko części, w której jest świetlica ale także 

części mieszkalnej. 

 

2.10.1 NAPRAWA STROPU NA PODDASZU  

Sposób zabudowy stropu uniemożliwia ocenę wszystkich zakrytych belek stropowych. W 

trakcie inwentaryzacji stwierdzono znaczne ugięcie stropu - około 18cm.  

W projekcie naprawy zakładamy wymianę elementów których nośność jest przekroczona na 

nowe. Istniejącą izolację stropu (polepa/ gruz itp.) należy wymienić na wełnę mineralną 

niepalną gr. 16mm zabezpieczoną dwiema warstwami folii paroszczelnej. Na poniższym 

rysunku pokazano szkic ugięcia sufitu na piętrze. W trakcie wymiany elementów drewnianych 

należy bezwzględnie usunąć ugięcie (ugięcie stropu nad salą główną oraz ugięcie linii 

kalenicy) 
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 folia paroszczelna powinna spełniać wymagania 
 
Pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi a izolacją z wełny mineralnej należy zastosować 

szczelną paroizolację, która ogranicza napływ pary wodnej do materiału termoizolacyjnego 

od strony wnętrza. 

Folia paroizolacyjna  

PE gr.0,2mm ;  

opór dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g  

wodochłonność < 1% ; 

przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1,0m w czasie 24h - 

niedopuszczalne przesiąkanie ; 

klasyfikacja ogniowa :  

wyrób trudno zapalny B2, i nierozprzestrzeniający ognia ; 

 

 wełna mineralna powinna spełniać wymogi 
 

Wełna mineralna niepalna klasa A1; 1_= 0,035 W/(m K). 

Wełna przeznaczona do układana na stropie powinna być odpowiednio oznaczona. Na 

opakowaniu lub etykiecie musi być umieszczona informacja zawierająca  

nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikująca, 

 nazwa lub znak identyfikujący oraz adres producenta lub autoryzowanego przedsta-

wiciela, 

 rok produkcji( ostatnie dwie cyfry), 

 zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia, 

 klasa reakcji na ogień, 

 deklarowany opór cieplny, 

 deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła, 

 wymiary nominalne : grubość, długość, szerokość, 

 kod oznaczenia, liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu. 
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Szkic ugięcia sufitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.2 ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH 

Nowe elementy więźby dachowej oraz podłogi na poddaszu wykonać z drewna klasy min 

C30 impregnowanego metodą próżniowo ciśnieniową podnoszącą odporność na owady, 

grzyby oraz zwiększając ognioodporność.  

Elementy więźby które pozostają bez zmian należy zabezpieczyć równoważnym 

impregnatem do drewna 

 

Środek do impregnacji drewna powinien spełniać wymagania: 

 

 bezchromowy, solny środek ochrony na bazie nieorganicznych związków miedzi i boru 

oraz organicznych składników skutecznie zabezpieczających drewno przed grzybami 

rozkładającymi drewno, w tym sprawcami rozkładu szarego, oraz przeciwko owadom 

niszczącym drewno 

 po utrwaleniu w drewnie środek trudny do wymycia, odporny na wpływy 

atmosferyczne, obojętny dla roślin. 

 preparat bezpieczny dla środowiska 

 

Preparat powinien posiadać atesty: 

 Państwowego Zakładu Higieny 

 Instytutu Techniki budowlanej 

 Instytutu Technologii Drewna 

 

Poniżej podano elementy stropu które wymagają wymiany. 
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3 Obliczenia statyczne dla stanu istniejącego: 
 
Przekroje elementów drewnianych więźby oraz stropu zmniejszono  o 1,5cm po obwodzie ze 

względu na wiek oraz zniszczenie elementów drewnianych. 

Przyjęto obciążenia: 

- wartość charakterystyczna , pokrycie dachówka ceramiczna wg normy PN-82/B-02001 

q=0,95 kN/m2 

- wartość charakterystyczna , obciążenie śniegiem Sk=0,64 kN/m2 

(wg normy PN-80/B-02010/Az1) 

- wartość charakterystyczna, obciążenie wiatrem 

Wariant 1:  Połać nawietrzna Qk= -0,08  kN/m2 

  Połać zawietrzna Qk= -0,23 kN/m2 

Wariant 1:  Połać nawietrzna Qk= - 0,2 kN/m2 

  Połać zawietrzna Qk= -0,23 kN/m2 

(wg normy PN-77/B-02011 i jej zmiany Az1:lipiec 2009) 

- wartość charakterystyczna, obciążenie warstwami stropu: 2,07 kN/m2 

- wartość charakterystyczna, obciążenie zmienne 0,5 kN/m2  (wg normy PN-82/B-02003) 

 

 Model obliczeniowy: 
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3.1 Elementy więźby i stropu wymagające naprawy 

 Wiązar 1 
przekroczenia dla prętów 4 16 8 14 19 

 

 
 

 Wiązar 2  
przekroczenia dla prętów  35 46 38 34 
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 Wiązar 3 
przekroczenia dla prętów  17 6 

 

 
 

 

 Wiązar 4 
przekroczenia dla prętów  51 62 54 50 58 
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 Wiązar 5 
przekroczenia dla prętów  66do68 70 74do80K2 

 

 
 

 Wiązar 6 
przekroczenia dla prętów  90 
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 Wiązar 7 
przekroczenia dla prętów  90 

 

 
 

 Wiązar 8 
przekroczenia dla prętów  114 118 126 115 122 124 128 106 116 
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 Wiązar 9 
przekroczenia dla prętów  142 131 138 

 

 
 

 Wiązar 10 
147 
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 Wiązar 11 
przekroczenia dla prętów  163 170 174 

 

 
 

 

 Wiązar 12 
179 190 182 188 192 
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 Ramy główne 
przekroczenia dla prętów : 

27 28 177 144 139 132 195 194 193 176 172 171 164 160 159 14 16 80 76 124 128 192 188 

 

 
 

 Widok konstrukcji więźby 
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 Widok konstrukcji więźby nad częścią dobudowaną: 
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3.1.1 TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘŹBY DO WYMIANY: 

 
Kolorem czerwonym zaznaczono elementy które należy wymienić na nowe  

 

Pręt    Profil Materiał Lay  Laz Wytężenie Przypadek 

181  Pręt krokiew drewniany_181   krok 11/11,5 C24 14.96 15.65 0.08 26 KOMB19 

5   krok 11/11,5 C24 14.96 15.65 0.09 24 KOMB17 

177   krok 11/11,5 C24 14.91 15.59 0.09 28 KOMB21 

2   krok 11/11,5 C24 14.91 15.59 0.11 28 KOMB21 

85  Pręt krokiew drewniany_85   krok 11/11,5 C24 14.96 15.65 0.14 26 KOMB19 

101  Pręt krokiew drewniany_101   krok 11/11,5 C24 14.96 15.65 0.15 24 KOMB17 

21  Pręt krokiew drewniany_21   krok 11/11,5 C24 14.96 15.65 0.15 26 KOMB19 

149  Pręt krokiew drewniany_149   krok 11/11,5 C24 14.96 15.65 0.15 24 KOMB17 

165  Pręt krokiew drewniany_165   krok 11/11,5 C24 14.96 15.65 0.15 26 KOMB19 

69  Pręt krokiew drewniany_69   krok 11/11,5 C24 14.96 15.65 0.16 24 KOMB17 

117  Pręt krokiew drewniany_117   krok 11/11,5 C24 14.96 15.65 0.16 24 KOMB17 

133  Pręt krokiew drewniany_133   krok 11/11,5 C24 14.96 15.65 0.16 26 KOMB19 

53  Pręt krokiew drewniany_53   krok 11/11,5 C24 14.96 15.65 0.16 24 KOMB17 

81   krok 11/11,5 C24 14.91 15.59 0.16 28 KOMB21 

37  Pręt krokiew drewniany_37   krok 11/11,5 C24 14.96 15.65 0.16 24 KOMB17 

97   krok 11/11,5 C24 14.91 15.59 0.17 28 KOMB21 

1   krok 11/11,5 C24 14.91 15.59 0.17 28 KOMB21 

145   krok 11/11,5 C24 14.91 15.59 0.17 28 KOMB21 

161   krok 11/11,5 C24 14.91 15.59 0.18 28 KOMB21 

198  Pręt zastrzał_198   podplat 14,5/20 C24 50.75 70.00 0.18 26 KOMB19 

65   krok 11/11,5 C24 14.91 15.59 0.18 28 KOMB21 

113   krok 11/11,5 C24 14.91 15.59 0.18 28 KOMB21 

201  Pręt zastrzał_201   podplat 14,5/20 C24 50.75 70.00 0.19 28 KOMB21 

129   krok 11/11,5 C24 14.91 15.59 0.19 28 KOMB21 

49   krok 11/11,5 C24 14.91 15.59 0.19 28 KOMB21 

33   krok 11/11,5 C24 14.91 15.59 0.19 28 KOMB21 

189  Pręt krokiew drewniany_189   krok 11/11,5 C24 59.55 62.25 0.30 26 KOMB19 

15   krok 11/11,5 C24 59.55 62.25 0.33 26 KOMB19 

91  Pręt nadciąg_91   plat strop C24 14.42 15.70 0.33 26 KOMB19 

36  Pręt nadciąg_36   plat strop C24 14.42 15.70 0.36 28 KOMB21 

183  Pręt krokiew drewniany_183   krok 11/11,5 C24 59.34 62.03 0.37 28 KOMB21 

140  Pręt platew drewniany_140   plat polac C24 19.10 26.17 0.38 28 KOMB21 

175  Pręt platew drewniany_175   plat polac C24 19.10 26.17 0.39 26 KOMB19 

9   krok 11/11,5 C24 59.34 62.03 0.40 28 KOMB21 

237  Pręt zastrzał_237   zastrz 14,5/19 C24 82.03 107.49 0.45 26 KOMB19 

239  Pręt zastrzał_239   zastrz 14,5/19 C24 82.03 107.49 0.46 28 KOMB21 

93  Pręt krokiew drewniany_93   krok 11/11,5 C24 59.55 62.25 0.46 26 KOMB19 

109  Pręt krokiew drewniany_109   krok 11/11,5 C24 59.55 62.25 0.47 26 KOMB19 

125  Pręt krokiew drewniany_125   krok 11/11,5 C24 59.55 62.25 0.49 26 KOMB19 
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77  Pręt krokiew drewniany_77   krok 11/11,5 C24 59.55 62.25 0.49 26 KOMB19 

236  Pręt zastrzał_236   zastrz 14,5/19 C24 86.17 112.91 0.49 26 KOMB19 

238  Pręt zastrzał_238   zastrz 14,5/19 C24 86.17 112.91 0.50 28 KOMB21 

87  Pręt krokiew drewniany_87   krok 11/11,5 C24 59.34 62.03 0.54 28 KOMB21 

186  Pręt drewniany_186   bel stro 13/14,5 C24 210.07 234.31 0.55 26 KOMB19 

103  Pręt krokiew drewniany_103   krok 11/11,5 C24 59.34 62.03 0.56 28 KOMB21 

71  Pręt krokiew drewniany_71   krok 11/11,5 C24 59.34 62.03 0.57 28 KOMB21 

119  Pręt krokiew drewniany_119   krok 11/11,5 C24 59.34 62.03 0.57 28 KOMB21 

173  Pręt krokiew drewniany_173   krok 11/11,5 C24 59.55 62.25 0.58 26 KOMB19 

141  Pręt krokiew drewniany_141   krok 11/11,5 C24 59.55 62.25 0.61 26 KOMB19 

157  Pręt krokiew drewniany_157   krok 11/11,5 C24 59.55 62.25 0.63 26 KOMB19 

61  Pręt krokiew drewniany_61   krok 11/11,5 C24 59.55 62.25 0.64 26 KOMB19 

45  Pręt krokiew drewniany_45   krok 11/11,5 C24 59.55 62.25 0.65 26 KOMB19 

12   bel stro 13/14,5 C24 210.07 234.31 0.66 22 KOMB15 

29  Pręt krokiew drewniany_29   krok 11/11,5 C24 59.55 62.25 0.67 26 KOMB19 

167  Pręt krokiew drewniany_167   krok 11/11,5 C24 59.34 62.03 0.70 28 KOMB21 

135  Pręt krokiew drewniany_135   krok 11/11,5 C24 59.34 62.03 0.71 28 KOMB21 

156  Pręt platew drewniany_156   plat polac C24 19.66 26.94 0.72 24 KOMB17 

95  Pręt nadciąg_95   plat strop C24 16.26 17.71 0.74 26 KOMB19 

55  Pręt krokiew drewniany_55   krok 11/11,5 C24 59.34 62.03 0.76 28 KOMB21 

151  Pręt krokiew drewniany_151   krok 11/11,5 C24 59.34 62.03 0.76 28 KOMB21 

92  Pręt nadciąg_92   plat strop C24 14.28 15.55 0.76 26 KOMB19 

82   krok 11/11,5 C24 33.55 35.08 0.77 26 KOMB19 

86  Pręt krokiew drewniany_86   krok 11/11,5 C24 66.48 69.50 0.77 26 KOMB19 

107  Pręt nadciąg_107   plat strop C24 14.85 16.17 0.78 26 KOMB19 

39  Pręt krokiew drewniany_39   krok 11/11,5 C24 59.34 62.03 0.78 28 KOMB21 

44  Pręt nadciąg_44   plat strop C24 16.26 17.71 0.78 28 KOMB21 

102  Pręt krokiew drewniany_102   krok 11/11,5 C24 66.48 69.50 0.79 26 KOMB19 

43  Pręt nadciąg_43   plat strop C24 14.28 15.55 0.79 28 KOMB21 

98   krok 11/11,5 C24 33.55 35.08 0.79 26 KOMB19 

23  Pręt krokiew drewniany_23   krok 11/11,5 C24 59.34 62.03 0.80 28 KOMB21 

99   krok 11/11,5 C24 33.67 35.20 0.81 28 KOMB21 

64  Pręt nadciąg_64   plat strop C24 17.39 18.94 0.81 26 KOMB19 

180  Pręt zastrzał_180   
rozp 
poprz13,5/20 C24 

71.83 106.41 0.81 26 KOMB19 

110  Pręt krokiew drewniany_110   krok 11/11,5 C24 66.72 69.75 0.81 28 KOMB21 

108  Pręt platew drewniany_108   plat polac C24 22.84 31.31 0.83 24 KOMB17 

7  Pręt zastrzał_7   
rozp 
poprz13,5/20 C24 

71.83 106.41 0.83 26 KOMB19 

84  Pręt nadciąg_84   plat strop C24 12.73 13.86 0.83 26 KOMB19 

52  Pręt nadciąg_52   plat strop C24 14.85 16.17 0.84 28 KOMB21 

83   krok 11/11,5 C24 33.67 35.20 0.85 28 KOMB21 

94  Pręt krokiew drewniany_94   krok 11/11,5 C24 66.72 69.75 0.86 28 KOMB21 

100  Pręt nadciąg_100   plat strop C24 14.28 15.55 0.86 26 KOMB19 

96  Pręt nadciąg_96   plat strop C24 14.56 15.86 0.86 26 KOMB19 
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26  Pręt drewniany_26   bel stro 13/14,5 C24 210.07 234.31 0.87 18 KOMB11 

178   krok 11/11,5 C24 33.55 35.08 0.87 26 KOMB19 

154  Pręt drewniany_154   bel stro 13/14,5 C24 210.07 234.31 0.88 18 KOMB11 

59  Pręt nadciąg_59   plat strop C24 17.25 18.78 0.88 26 KOMB19 

148  Pręt platew drewniany_148   plat polac C24 19.29 26.43 0.88 24 KOMB17 

155  Pręt platew drewniany_155   plat polac C24 18.91 25.92 0.88 24 KOMB17 

143  Pręt platew drewniany_143   plat polac C24 18.91 25.92 0.88 26 KOMB19 

150  Pręt krokiew drewniany_150   krok 11/11,5 C24 66.48 69.50 0.90 26 KOMB19 

31  Pręt nadciąg_31   plat strop C24 17.39 18.94 0.90 28 KOMB21 

158  Pręt krokiew drewniany_158   krok 11/11,5 C24 66.72 69.75 0.91 22 KOMB15 

196  Pręt platew drewniany_196   plat polac C24 19.66 26.94 0.91 28 KOMB21 

32  Pręt nadciąg_32   plat strop C24 12.73 13.86 0.91 28 KOMB21 

166  Pręt krokiew drewniany_166   krok 11/11,5 C24 66.48 69.50 0.91 26 KOMB19 

162   krok 11/11,5 C24 33.55 35.08 0.92 26 KOMB19 

63  Pręt nadciąg_63   plat strop C24 14.00 15.24 0.92 26 KOMB19 

60  Pręt nadciąg_60   plat strop C24 14.70 16.01 0.92 26 KOMB19 

47  Pręt nadciąg_47   plat strop C24 14.56 15.86 0.93 28 KOMB21 

48  Pręt nadciąg_48   plat strop C24 14.28 15.55 0.93 28 KOMB21 

20  Pręt nadciąg_20   plat strop C24 17.25 18.78 0.94 28 KOMB21 

111  Pręt platew drewniany_111   plat polac C24 19.47 26.69 0.94 24 KOMB17 

112  Pręt platew drewniany_112   plat polac C24 18.54 25.40 0.94 24 KOMB17 

146   krok 11/11,5 C24 33.55 35.08 0.95 26 KOMB19 

147   krok 11/11,5 C24 33.67 35.20 0.95 22 KOMB15 

3   krok 11/11,5 C24 33.55 35.08 0.95 26 KOMB19 

163   krok 11/11,5 C24 33.67 35.20 0.96 22 KOMB15 

174  Pręt krokiew drewniany_174   krok 11/11,5 C24 66.72 69.75 0.96 22 KOMB15 

22  Pręt krokiew drewniany_22   krok 11/11,5 C24 66.48 69.50 0.96 26 KOMB19 

170  Pręt drewniany_170   bel stro 13/14,5 C24 210.07 234.31 0.97 18 KOMB11 

139  Pręt platew drewniany_139   plat polac C24 16.85 23.09 0.97 26 KOMB19 

130   krok 11/11,5 C24 33.55 35.08 0.97 26 KOMB19 

30  Pręt krokiew drewniany_30   krok 11/11,5 C24 66.72 69.75 0.97 22 KOMB15 

134  Pręt krokiew drewniany_134   krok 11/11,5 C24 66.48 69.50 0.97 26 KOMB19 

138  Pręt drewniany_138   bel stro 13/14,5 C24 210.07 234.31 0.98 18 KOMB11 

179   krok 11/11,5 C24 33.67 35.20 0.98 22 KOMB15 

28  Pręt nadciąg_28   plat strop C24 14.00 15.24 0.99 28 KOMB21 

27  Pręt nadciąg_27   plat strop C24 14.70 16.01 0.99 28 KOMB21 

58  Pręt drewniany_58   bel stro 13/14,5 C24 210.07 234.31 1.00 18 KOMB11 

42  Pręt drewniany_42   bel stro 13/14,5 C24 210.07 234.31 1.00 18 KOMB11 

17   krok 11/11,5 C24 33.67 35.20 1.01 22 KOMB15 

6   krok 11/11,5 C24 33.55 35.08 1.02 26 KOMB19 

4   krok 11/11,5 C24 33.67 35.20 1.02 22 KOMB15 

46  Pręt krokiew drewniany_46   krok 11/11,5 C24 66.72 69.75 1.03 22 KOMB15 

38  Pręt krokiew drewniany_38   krok 11/11,5 C24 66.48 69.50 1.03 26 KOMB19 

131   krok 11/11,5 C24 33.67 35.20 1.03 22 KOMB15 

35   krok 11/11,5 C24 33.67 35.20 1.04 22 KOMB15 
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34   krok 11/11,5 C24 33.55 35.08 1.04 26 KOMB19 

159  Pręt platew drewniany_159   plat polac C24 22.84 31.31 1.04 28 KOMB21 

142  Pręt krokiew drewniany_142   krok 11/11,5 C24 66.72 69.75 1.05 22 KOMB15 

54  Pręt krokiew drewniany_54   krok 11/11,5 C24 66.48 69.50 1.06 26 KOMB19 

50   krok 11/11,5 C24 33.55 35.08 1.06 26 KOMB19 

116  Pręt zastrzał_116   
rozp 
poprz13,5/20 C24 

71.83 106.41 1.06 26 KOMB19 

144  Pręt platew drewniany_144   plat polac C24 21.53 29.51 1.07 26 KOMB19 

51   krok 11/11,5 C24 33.67 35.20 1.07 22 KOMB15 

106  Pręt drewniany_106   bel stro 13/14,5 C24 210.07 234.31 1.07 18 KOMB11 

62  Pręt krokiew drewniany_62   krok 11/11,5 C24 66.72 69.75 1.08 22 KOMB15 

176  Pręt platew drewniany_176   plat polac C24 18.91 25.92 1.09 28 KOMB21 

90  Pręt drewniany_90   bel stro 13/14,5 C24 210.07 234.31 1.09 18 KOMB11 

182  Pręt krokiew drewniany_182   krok 11/11,5 C24 66.48 69.50 1.10 26 KOMB19 

195  Pręt platew drewniany_195   plat polac C24 18.91 25.92 1.12 28 KOMB21 

194  Pręt platew drewniany_194   plat polac C24 19.29 26.43 1.12 28 KOMB21 

68  Pręt zastrzał_68   
rozp 
poprz13,5/20 C24 

71.83 106.41 1.13 26 KOMB19 

132  Pręt platew drewniany_132   plat polac C24 23.03 31.56 1.14 26 KOMB19 

74  Pręt drewniany_74   bel stro 13/14,5 C24 210.07 234.31 1.14 18 KOMB11 

172  Pręt platew drewniany_172   plat polac C24 16.85 23.09 1.18 28 KOMB21 

8   krok 11/11,5 C24 66.48 69.50 1.19 26 KOMB19 

160  Pręt platew drewniany_160   plat polac C24 19.47 26.69 1.20 28 KOMB21 

164  Pręt platew drewniany_164   plat polac C24 18.54 25.40 1.20 28 KOMB21 

190  Pręt krokiew drewniany_190   krok 11/11,5 C24 66.72 69.75 1.21 22 KOMB15 

114   krok 11/11,5 C24 33.55 35.08 1.25 26 KOMB19 

16   krok 11/11,5 C24 66.72 69.75 1.25 22 KOMB15 

66   krok 11/11,5 C24 33.55 35.08 1.29 26 KOMB19 

122  Pręt drewniany_122   bel stro 13/14,5 C24 210.07 234.31 1.29 18 KOMB11 

115   krok 11/11,5 C24 33.67 35.20 1.29 22 KOMB15 

193  Pręt platew drewniany_193   plat polac C24 21.53 29.51 1.31 28 KOMB21 

67   krok 11/11,5 C24 33.67 35.20 1.33 22 KOMB15 

171  Pręt platew drewniany_171   plat polac C24 23.03 31.56 1.41 28 KOMB21 

118  Pręt krokiew drewniany_118   krok 11/11,5 C24 66.48 69.50 1.51 26 KOMB19 

126  Pręt krokiew drewniany_126   krok 11/11,5 C24 66.72 69.75 1.55 22 KOMB15 

70  Pręt krokiew drewniany_70   krok 11/11,5 C24 66.48 69.50 1.56 26 KOMB19 

78  Pręt krokiew drewniany_78   krok 11/11,5 C24 66.72 69.75 1.61 22 KOMB15 

188  Słup drewniany_188   slup 17/18 C24 37.43 39.63 2.09 26 KOMB19 

192  Słup drewniany_192   slup 17/18 C24 37.43 39.63 2.09 28 KOMB21 

14   slup 17/18 C24 37.43 39.63 2.12 26 KOMB19 

19   slup 17/18 C24 37.43 39.63 2.12 28 KOMB21 

124  Słup drewniany_124   slup 17/18 C24 37.43 39.63 2.76 26 KOMB19 

128  Słup drewniany_128   slup 17/18 C24 37.43 39.63 2.79 28 KOMB21 

76  Słup drewniany_76   slup 17/18 C24 37.43 39.63 2.94 26 KOMB19 

80  Słup drewniany_80   slup 17/18 C24 37.43 39.63 2.96 28 KOMB21 
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Nowe elementy więźby dachowej wykonać z drewna klasy min C30 impregnowanego 

metodą próżniowo ciśnieniową podnoszącą odporność na owady, grzyby oraz zwiększając 

ognioodporność.  

Elementy więźby które pozostają bez zmian należy zabezpieczyć równoważnym 

impregnatem do drewna 

 

 

3.1.2 PRZEKROJE NOWYCH ELEMENTÓW DREWNIANYCH 

 

ELEMENT:    PRZEKRÓJ: 

 

SŁUPY:       24/34cm 

PŁATEW POŚREDNIA:    18/24 cm 

KROKIEW:      12/18 cm 

BELKA STROPOWA:    14/20 cm 

PŁATEW STROPOWA    26/30 cm 

BELKA ROZPOROWA    16/24 cm 

 

KROKWIE WIĄZARY 13-17    14/24 cm  

SŁUPY POD DACHEM KOPERTOWYM   24/34cm 
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3.1.3 ZAKRES PRAC NAPRAWCZYCH 

1.Od strony elewacji frontowej znajdują się "wole oka", które są bardzo w złym stanie. 

Należy je wyremontować z zachowaniem ich istniejącego kształtu.  

2. Demontaż istniejącego uszkodzonego pokrycia dachu; ocena odsłoniętych 

elementów drewnianej więźby dachowej (w przypadku stwierdzenia zniszczenia 

spowodowanego zawilgoceniem dokonać wymiany elementów lub wykonać 

nadbitki-decyzje zostaną podjęte w ramach nadzorów); usunięcie łat i fragmentów 

starego pokrycia dachu, demontaż obróbek blacharskich, orynnowania; 

3. Oczyszczenie mechaniczne elementów drewnianych; impregnacja więźby 

środkiem przeciwgrzybicznym i przeciwpalnym, zgodnie z instrukcją fabryczną; 

4. Wykonanie obróbek blacharskich, pasów nadrynnowych, obróbki wykonać na wzór 

istniejących i zachowaniem szerokości itp.; 

5. Montaż nowych rynien spustowych z blachy powlekanej lub ocynkowanej o 

średnicy 150mm na dachu 

6. Kominy do przemurowania: uzupełnić tynki na kominach, czapki betonowe, skucie 

odparzonych tynków, uzupełnienie i pomalowanie na biało. Czapki uzupełnić 

pomalować środkiem impregnującym do betonu. 

7. Wymianę instalacji odgromowej 

 

3.2 Etapy remontu 

Etapy remontu budynku wykonać wg etapów: 

1 Etap - naprawa dachu, stropu, odwodnienie budynku oraz komin- najpoważniejsza 

naprawa. Z remontem połaci wiąże się naprawa drewnianego stropu nad salą główną oraz 

sceną. Ze względu na rodzaj robót należy je wykonywać w okresie letnim. 

2 Etap -remont parteru  

3 Etap - remont piętra 

4 Etap - remont elewacji budynku 

5 Etap - klatka schodowa zewnętrzna 
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4 Dokumentacja fotograficzna budynku 
 

 Elewacja boczna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elewacja frontowa cz I 
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 Elewacja frontowa cz II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elewacja od strony podwórza 
 

 

 

 

 


