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OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji budynku szkoły   przy ul. Częstochowskiej w Waleńczowie

1. Przedmiot i cel opracowania 
Przedmiotem  opracowania  jest  inwentaryzacja  budynku  Zespołu  Szkół  w 
Waleńczowie przy ul. Częstochowskiej 8 w związku ze zmianą sposobu użytkowania 
obiektu na budynek mieszkalny spełniający warunki określone w art. 37 ust.2 Ustawy 
z  dnia  9.czerwca  2011r  o  wsparciu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej  z 
określeniem jego parametrów powierzchniowych i kubatury oraz oceną aktualnego 
stanu technicznego i możliwością ZSU.

2. Podstawa opracowania 
• umowa z Zamawiającym nr  2/IR/16  z dn. 22.01.2016r 
• szczątkowa dokumentacja udostępniona przez Zamawiającego
• oględziny, pomiary i badania własne autora opracowania
• dokumentacja fotograficzna

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przedmiotowy obiekt usytuowany równolegle do drogi publicznej na działce o nr ewid. 
268/10 k.m. 6. z dojazdem z ul. Częstochowskiej  przez działkę nr 702 stanowiącą 
wewnętrzna komunikację. We frontowym ogrodzeniu usytuowana jest także furka dla 
ruchu pieszego , ale od lat nieużywana. 
Ściana frontowa odległa jest ok. 10m od ogrodzenia oraz ok. 19m od krawędzi drogi.
W minionym okresie obiekt funkcjonował jako Zespół Szkół Rolniczych a obecnie po 
zlikwidowaniu placówki oświatowej stoi nieużytkowany. 
Budynek  o  zwartej  bryle  w  kształcie  prostokąta  (wymiary  13,16x15,44m)  jest 
dwukondygnacyjny  z pełnym podpiwniczeniem.  Posiada wejście  główne od strony 
północno-wschodniej,  poprzez zewnętrzne schody,  oraz drugie  wejście  z poziomu 
terenu  od  strony  południowo-zachodniej.  Dodatkowo  istnieje  niezależne  wejście 
zewnętrzne do kotłowni  połączonej ze składem opału.
Komunikacja wewnętrzna( chodniki i dojazd) utwardzona kostką betonową.
Działka posiada roślinność urządzoną niską(trawniki i krzewy)  oraz  wysoką (drzewa 
iglaste).
Działka 268/10 łączy się bezpośrednio z działkami 268/14, 702 i 704. Wszystkie te 
działki  posiadają  wspólne  ogrodzenie.  Na  działce  268/14  usytuowany  jest  inny 
budynek Starostwa.
Uzbrojenie  działki stanowi  przyłącze  wodociągowe(fi40)  z  sieci  gminnej  w  ul. 
Sienkiewicza (wodomierz znajduje się w piwnicy budynku); przyłącze zasila również 
drugi budynek Starostwa usytuowany na działce sąsiedniej(o nr ewid.działki-268/14), 
Przyłącze  energetyczne-napowietrzne  ze  słupa  usytuowanego  przy  ul. 
Częstochowskiej do skrzynki złączeniowej na północno-zachodniej ścianie budynku. 
Budynek sąsiedni na działce  268/14 również zasilany jest z tego przyłącza.
Ścieki  z  kanalizacji  wewnętrznej  odprowadzane  są  do  wybieralnego, 
wielokomorowego zbiornika ścieków. Zarówno przyłącze wodociągowe jak i sanitarne 
obsługują równocześnie drugi budynek usytuowany na działce sąsiedniej o nr 268/14.
Elementem  uzbrojenia  jest  również  rurociąg  ciepłowniczy  biegnący  między 
budynkami  Nr8  i  Nr4.  Rury  preizolowane  wychodzą  z  budynku  przez  ścianę 
północno- zachodnią.
Działka  nr  704(od  strony  południoweo-wschodniej  przedmiotowego  budynku)  jest 
niezabudowana,  posiada roślinność  niską (trawnik  i  krzewy ozdobne oraz drzewa 
owocowe).
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Woda  opadowa  z  dachu  przedmiotowego  budynku  odprowadzona  jest  rurami 
spustowymi  do podziemnego układu kanalizacji;  mapa do celów projektowych  nie 
rozstrzyga jednoznacznie kierunku i miejsca odprowadzenia wody opadowej.
Teren  w  obrębie  działki  268/10  posiada  niewielki  spadek  w  kierunku   północno 
-wschodnim,  dochodzący  do  kilku  procent.  Różnica  poziomów  terenu  w  obrębie 
budynku wynosi max. 60cm.
W oparciu o pomiary geodezyjne wykonane przez geodetę uprawnionego (mapa do 
celów projektowych)  ustalono  poziom zera  budynku  na rzędnej  ±0,00= 258,98 m 
n.p.m.  Poziom  dotyczy  wejścia  głównego  do  budynku-  spocznik  schodów 
wejściowych.

4. OPIS OGÓLNY BUDYNKU 
Przedmiotowy budynek  jest  obiektem wolno-stojącym  o wymiarach zewnętrznych 
13,16x15x44m i wysokości od terenu od ok. 7,0 – 8,0m.
Główne wejście  (nr1)do budynku usytuowane w ścianie  frontowej  znajduje  się na 
wysokości  ok.  1,20  nad  terenem(rzędna  ±0,00=258,98m  n.p.m.)  i  prowadzi  z 
poziomu  terenu  poprzez  schody  zewnętrzne.  Drugie  wejście  (nr2)  usytuowane 
niemalże  na  poziomie  terenu  (istnieje  niski  spocznik  przed  drzwiami).  Tylne 
wejście(nr2)  prowadzi  bezpośrednio  na  schody  wewnętrzne  na  poziom  parteru  i 
wyżej na piętro oraz do części podpiwniczonej. Trzecie wejście  z terenu prowadzi do 
kotłowni połączonej ze składem opału.
Na poziomie parteru usytuowane są sanitariaty (dziewcząt i chłopców) oraz dwie sale 
zajęć. Pomieszczenia dostępne z holu wejściowego i z korytarza. W końcu korytarza 
umieszczone są dwa niewielkie pomieszczenia (schowki).
Wejście na piętro z holu głównego schodami dwubiegowymi o konstrukcji żelbetowej. 
Na  piętrze  usytuowano  dwie  duże  sale  lekcyjne  i  jedną  mniejszą  sąsiadującą  z 
pokojem  nauczycielskim.  Przy  schodach  usytuowano  kuchnię  wyposażoną  w 
kuchenkę  na  propan  butan.  Wszystkie  pomieszczenia  posiadają  bezpośrednie 
wejścia z korytarza.
Podpiwniczenie dostępne bezpośrednio z wejścia nr2 składa się z kilku pomieszczeń 
pełniących  funkcje  pomocnicze  (m.in.  pom.  higienistki,  szatnia  i  mniejsze otwarte 
pomieszczenia). W jednym z nich (przy schodach) umieszczony jest wodomierz oraz 
główne rury kanalizacji sanitarnej. 
Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej.  Ściany piwnic murowane z cegły i 
kamienia. Ściany nadziemia z cegły i pustaków. Strop nad piwnicą w strefie klatki 
schodowej  żelbetowy,pozostała  część  stropów  nad  piwnicami  i  nad  parterem  to 
stropy gęsto-żebrowe typu DZ.
 

5. OPIS KONSTRUKCJI  BUDYNKÓW
Budynek byłej szkoły- posiada pełne podpiwniczenie i dwie kondygnacje nadziemne
Ściany piwnic murowane z cegły i kamienia; ściany nadziemia z cegły i pustaków.
Układ konstrukcyjny stropów nad piwnicami jest mieszany; rozpiętość w świetle ścian 
wynosi ok. 4,0m.
Stropy nad parterem i nad piętrem(stropodach) w układzie podłużnym o rozpiętości w 
świetle  ścian  5,80  i  4,18m.  W  obiekcie  zastosowano  stropy  gęsto-żebrowe  typu 
DZ(wg informacji użytkownika).
Trzony  kominowe  murowane  z  cegły  ceramicznej  pełnej,  w  grubości  ścian 
konstrukcyjnych.
Wysokość  pomieszczeń  piwnicznych  wynosi  ok.  2,0m,  wysokość  pomieszczeń 
parteru wynosi 2,90-2,98m.
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Pomieszczenia piętra posiadają sufity ukośne, zgodne ze spadkiem stropodachu (ok. 
2%); Wysokość pomieszczeń od strony północno-wschodniej wynosi od 2,85-3,0m, 
wysokość pomieszczeń od strony południowo-zachodniej wynosi od 2,75-2,85m.
Komunikacja  wewnętrzna  –  schody  żelbetowe  pokryte  łastrikiem  szlifowanym.  Z 
poziomu  parteru  (poziom  ±0,00)  na  piętro  dwa  biegi  schodowe  o  odpowiedniej 
wysokości  i  świetle  przejścia.  Wymiary schodów i  spocznika zgodne z warunkami 
technicznymi. Wyjście tylne na poziomie (-0,52m). 
Schody  wejściowe  główne  obłożone  płytkami  ceramicznymi.  Poręcze  metalowe-
malowane.

6. ELEMENTY WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA BUDYNKÓW
W  minionych  latach  budynek  został  ocieplony  styropianem  w  technologii  lekkiej 
mokrej.  Styropian  na ścianach  nadziemia  o gr.  12cm.  Strefę  cokołową ocieplono 
styropianem gr. 5cm. Ścian piwnicznych poniżej przyległego terenu nie ocieplano.  
Stropodach  pełny  (niewentylowany)  o  nachyleniu  ok.  2%-  ocieplony  od  góry 
styropapą,  Styropian  gr.  20cm).  Pokrycie  stropodachu  stanowi  papa  zgrzewalna 
wierzchniego  krycia.  Rynny  i  rury  spustowe  metalowe,  powlekane.  Obróbki 
blacharskie z blachy powlekanej.
Trzony  kominowe  murowane,  wyprowadzone  nad  dach  (ok.  60cm)  zakończone 
czapkami betonowymi. Kominy wykończone siatką i klejem oraz tynkiem akrylowym.
Komin  od  kotłowni  dobudowany  na  zewnątrz(systemowy  z  kształtek  betonowych 
(obudowa) i ceramicznych (przewód kominowy). Komin o średnicy 20cm.
Pomieszczenia w budynku wentylowane są grawitacyjnie , przewodami murowanymi.
Wyłaz  na  dach  z  pomieszczenia  na  piętrze.  Wyłaz  drewniany  o  niewielkim 
prześwicie(47x55cm) przykryty drewnianą klapą pokrytą papą.
Stolarka okienna wymieniona na PCV.  Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, 
parapety wewnętrzne PCV. Drzwi wewnętrzne drewniane z futrynami opaskowymi i 
prostymi  oraz  płycinowe  z  futrynami  metalowymi.  Drzwi  zewnętrzne  w  wejściu 
głównym dwuskrzydłowe (PCV) i w wejściu tylnym (Nr2) – jednoskrzydłowe (PCV). 
Drzwi zewnętrzne do kotłowni metalowe(nieocieplane).
Powierzchnie ścian i sufitów tynkowane i malowane. Dolna część ścian do wys. 1.2-
1.5m  malowana  farbami  olejnymi(lamperia);  ściany  powyżej  lamperii  oraz  sufity 
malowane farbami emulsyjnymi.
Ściany łazienek na parterze obłożone glazurą. Sufity malowane.
Posadzki  parteru  i  piętra  w obrębie  holu  i  komunikacji  oraz okładziny schodów – 
lastrico szlifowane. Posadzki w sanitariatach z płytek ceramicznych. 
W salach zajęć na parterze posadzki z płytek -gres.
Dwie duże sale lekcyjne na piętrze z posadzkami  z płytek-gres.  Pozostałe sale z 
wykładziną PCV(płytki i wykładzina rulonowa).
Poręcze schodów wewnętrznych metalowe, ze stali nierdzewnej.
INSTALACJE:
Budynek jest wyposażony w instalacje wod.-kan., co, i elektryczną.
Piony i  poziomy kanalizacji  sanitarnej  wykonane  są z rur  żeliwnych  kielichowych, 
podejścia z rur PCV.
Instalacja wodociągowa z rur stalowych ocynkowanych oraz z rur polipropylenowych 
zgrzewanych.
Instalacja  centralnego  ogrzewania  z  rur  stalowych  z  grzejnikami  aluminiowymi, 
krakowskimi  (KFA  G500F).  Grzejniki  w  układzie  tradycyjnym  dolnym  z  pionami 
zakończonymi zaworami odpowietrzanymi. Układ c.o. otwarty, zasilany z kotłowni na 
ekogroszek, kocioł produkcji KOTREM Kłobuck o mocy 50kW. Naczynie wzbiorcze w 
pomieszczeniu na piętrze. Kotłownia obsługuje również sąsiedni budynek Starostwa. 
Przyłącze c.o. do sąsiedniego budynku wykonane z rur preizolowanych.
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Ciepła  woda  użytkowa  z  podgrzewacza  pojemnościowego  (ELEKTROMET-120L) 
zasilanego z kotła na ekogroszek.
Woda opadowa z dachu odprowadzona jest za pomocą rynien i rur spustowych do 
kanalizacji deszczowej.
Budynek  posiada  instalację  odgromowa  z  drutu  ocynkowanego;  Zwody  pionowe 
ułożone  są  pod  ociepleniem  w  rurkach  osłonowych  i  połączone  w  puszkach 
złączeniowych na ścianach budynku ze zwodami wychodzącymi z gruntu.
Instalacja elektryczna wewnętrzna z przyłącza napowietrznego na ścianie północno-
zachodniej.  Przewody z przyłącza poprowadzone są pod ociepleniem do skrzynki 
bezpiecznikowej  i  licznikowej  na ścianie jw.  Instalacja wewnętrzna oświetleniowa i 
gniazd wtykowych.
Dane powierzchniowe:
• Szerokość - 11.38 – 13,16m.
• Długość - 15,44m.
• Wysokość od terenu. - 7,10-8,0m
• Powierzchnia zabudowy - 182,44 m2

• Powierzchnia użytkowa(piwnice, parter+piętro)-379,58 m2

• komunikacja (piwnice,parter,piętro)   21,25 m2

• Kubatura - 1630.0 m3

7. OPINIA  TECHNICZNA  WRAZ  Z  OCENĄ  ELEMENTÓW  BUDOWLANYCH,  
INSTALACJI I WYPOSAŻENIA
Ocenę  stanu  technicznego  przedmiotowego  budynku  rozpatruje  się  w kontekście 
planowanej zmiany sposobu użytkowania byłej  szkoły na budynek pełniący funkcję 
całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej zapewniającej 14 miejsc dla dzieci 
oraz osób które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

Budynek  w  minionym  okresie  (kilka  lat  temu)  został  poddany 
termomodernizacji  polegającej  na wymianie stolarki  okiennej  oraz ociepleniu ścian 
zewnętrznych i stropodachu. W zakresie termiki budynek spełnia aktualne wymogi 
warunków technicznych. 
Przy termomodernizacji wymieniono w całości stolarkę okienną drewnianą na okna-
PCV. W stolarce brak nawiewników co wpływa na nieprawidłowe działanie wentylacji 
grawitacyjnej.
Wykonano także remont i modernizację układu centralnego ogrzewania. Wymieniono 
kocioł  i  zamontowano  nowe  grzejniki  aluminiowe  KFA  G500F  wraz  z  zaworami 
termostatycznymi.

Ogólny stan techniczny elementów konstrukcyjnych budynku należy przyjąć 
jako dobry.  Brak wyraźnych symptomów (pęknięć,  zarysowań, nadmiernych ugięć) 
mogących świadczyć o nieprawidłowej pracy konstrukcji.

Tren wokół budynku jest uporządkowany i zagospodarowany. Zieleń niska i 
wysoka urządzona. Komunikacja wewnętrzna-dojazd i chodniki piesze oraz okapowe 
utwardzone kostką betonową. Przy oknach piwnicznych usytuowanych poniżej terenu 
zamontowano  naświetla  piwniczne  z  żywicy  poliestrowej  z  kratami 
zabezpieczającymi.
Wejście  główne na poziom  ±0.00 poprzez schody zewnętrzne które  nie  spełniają 
wymogów  warunków  technicznych  w  zakresie  wymiarów  (długość  i  wysokość 
stopnia).  Ponadto  płytki  okładzinowe  na  stopniach  uległy  w  znacznej  części 
odspojeniu. Schody kwalifikują się do przebudowy.
Wewnętrzna część budynku nosi znamiona zwykłego użytkowania.
Ściany brudne z dużą ilością otworów po kołkach rozporowych. Na części ścian wisi 
jeszcze wyposażenie szkolne (tablice obrazki i.t.p.). 
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Sale lekcyjne i korytarze posiadają posadzki z lastryka i płytek ceramicznych oraz z 
wykładzin PCV. Okładziny z lastryka są częściowo popękane powierzchniowo, poza 
dylatacjami.  Wykładziny PCV zniszczone i częściowo odspojone.
W strefie wejściowej zlikwidowano istniejący wcześniej wiatrołap.(widoczne miejsce 
po rozebraniu ścianki i różnica w poziomie posadzki).
Łazienki na parterze posiadają okładziny ceramiczne na posadzkach i ścianach. Nie 
spełniają  jednak  wymogów  w  zakresie  wymiarów  pomieszczeń,  wielkości  drzwi  i 
wyposażenia.  Kwalifikują  się  do  całkowitego  rozebrania  łącznie  z  wewnętrznym 
podziałem ścianek działowych.
Prawie  wszystkie  pomieszczenia  posiadają  wentylacje  grawitacyjną.  W  kilku 
miejscach jeden kanał wentylacyjny obsługuje dwa sąsiadujące pomieszczenia. 
Drzwi  wewnętrzne wymieniono podczas ostatniego remontu  na drewniane.  Prawie 
żadne  drzwi  nie  spełniają  wymogów  warunków  technicznych.  Podczas  wymiany 
wykonywano drzwi indywidualnie w dostosowaniu do istniejącego otworu w ścianie, 
bez korekty tych otworów.  Drzwi  posiadają  zbyt  małe światło  w zakresie  wymiaru 
poziomego i  pionowego.  Ponadto  posiadają  progi  o wys.  2-4cm.  Wszystkie  drzwi 
kwalifikują się do wymiany.
Wewnętrzny  układ  komunikacji  pionowej,  to  schody  o  konstrukcji  żelbetowej  z 
okładzina z lastryka szlifowanego(na piętro) i z okładziną z płytek ceramicznych do 
piwnicy.
Główne  dwa  biegi  schodów  prowadzące  z  poziomu  (±0.00  na  +3.27)  posiadają 
prawidłowe wymiary stopni (wysokość i długość), odpowiednie światło przejścia oraz 
spocznik  a  także  poręcze  ze  stali  nierdzewnej  spełniające  wymogi  warunków 
technicznych.
Schody z poziomu (-0.52 na  ±0.00) przy wejściu nr2(tylnym) posiadają prawidłowe 
wymiary stopni natomiast niewystarczający prześwit między stopniami a górną belką 
który wynosi 1,74m. Podobna sytuacja występuję w piwnicy gdzie prześwit  między 
stopniem a belka pod schodami wynosi 1,83m.
Z uwagi  na prawidłowe funkcjonowanie  schodów oraz tylnego  wejścia  (zbyt  małe 
światło  przejścia  drzwi)  konieczna  staje  się  przeróbka  tej  strefy.  Należy  obniżyć 
spocznik z poziomu (-0,52 na poziom -0,65) oraz wykonać nowe stopnie z poziomu 
(-0,65 na poziom  ±0.00). Konieczne jest także wykonanie nowego otworu na drzwi 
ewakuacyjne, o prawidłowych wymiarach.
Dostęp  na  dach  odbywa  się  aktualnie  przez  otwór  wyłazowy  w  stropodachu,  w 
pomieszczeniu  kuchni  na  piętrze.  Otwór  o  niewielkich  wymiarach  uniemożliwia 
normalny dostęp na dach a tym samym jego przegląd i konserwację. Podczas prac 
remontowych należy zwiększyć światło  otworu i zamontować systemowy wyłaz na 
dach.
Istniejące  instalacje  wod.-kan  z  uwagi  na  konieczność  przerobienia  węzłów 
sanitarnych  a  także  starą  (żeliwną)  instalację  kanalizacji   kwalifikują  się  do 
demontażu i powtórnego wykonania dla nowego układu pomieszczeń. 
Analogiczna  sytuacja  dotyczy  instalacji  elektrycznej.  Nowy  podział  pomieszczeń  i 
zmieniony układ  wyposażenia  powoduje  konieczność  całkowitej  wymiany instalacji 
elektrycznej  wewnętrznej.  Należy  się  zastanowić  nad  wykorzystaniem  oświetlenia 
zewnętrznego.
Istniejący  układ  instalacji  odgromowej  należy  poddać  diagnostyce  i  w  przypadku 
pozytywnej oceny pozostawić do wykorzystania.
Zmodernizowana  instalacja  centralnego  ogrzewania  jest  w  dobrym  stanie 
technicznym i po niewielkiej korekcie układu grzejników, związanej z nowym układem 
pomieszczeń może być wykorzystana.
Kocioł  centralnego  ogrzewania  obsługuje  aktualnie  zasobnik  CWU  o  pojemności 
120l. Dla zmienionej funkcji zasobnik będzie zbyt mały i należy go zastąpić nowym 
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zbiornikiem,  zasilanym  z  istniejącego  kotła  ze  wspomaganiem  układem  baterii 
słonecznych.
Kanalizacja  sanitarna  budynku  obsługiwana  jest  przez  trzykomorowy,  wybieralny 
zbiornik ścieków. Z informacji uzyskanej przez Zamawiającego wynika , że zbiornik 
może  być  nieszczelny  i  kwalifikuje  się  do wymiany wraz  z przyłączem.  Istniejący 
zbiornik obsługuje również drugi budynek znajdujący się na sąsiedniej działce. Przy 
okazji  zmiany  sposobu  użytkowania  należy  zastanowić  się  nad  stworzeniem 
niezależnych układów odprowadzania ścieków do obu budynków.

8. ORZECZENIE
W związku ze zmianą sposobu użytkowania wykonano dokładną inwentaryzację oraz 
ocenę istniejących elementów  pod kątem nowej  funkcji  i  zgodności  z aktualnymi 
przepisami.
Konstrukcja  budynku  jest  w  dobrym  stanie  i  w  dalszym  ciągu  może  pełnić  
bezpiecznie  swoją  funkcję.  Zmiana  sposobu  użytkowania  szkoły  na  funkcję  
mieszkalną powoduje normowe zmniejszenie obciążenia użytkowego stropów co w  
konsekwencji gwarantuje w dalszym ciągu ich prawidłową pracę
Na  etapie  prac  przygotowawczych,  po  wykonaniu  dokładnej  inwentaryzacji  autor  
opracowania  przedstawił  do akceptacji  Zamawiającemu koncepcję nowego układu 
pomieszczeń  przeanalizowaną  wstępnie  przez  przyszłego  użytkownika  oraz 
skonsultowaną z rzeczoznawcami d.s. higieniczno-sanitarnych i p.poż.
Poniższa  ocena  jest  dostosowana  do  zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  
propozycji  zmiany sposobu użytkowania budynku szkoły na placówkę opiekuńczo-
wychowawczą.
Wnętrze  budynku  należy  dostosować  do  nowej  funkcji  oraz  do  zgodności  z 
warunkami  technicznymi.  Konieczne będzie  usunięcie  części  ścianek działowych  i  
wykonanie  nowego  podziału  pomieszczeń.  W  konsekwencji  zostaną  wymienione  
wszystkie  istniejące  drzwi  wewnętrzne  oraz wykonane  nowe otwory  drzwiowe  w  
projektowanych ściankach działowych.
Przebudowie ulegną węzły sanitarne włącznie z wymianą instalacji  kanalizacyjnej i  
wodociągowej.
Nowy  podział  pomieszczeń  wymusza  wykonanie  nowej  instalacji  elektrycznej  
zasilanej z istniejącego przyłącza.
Wykonano  inwentaryzację  układu  instalacji  centralnego  ogrzewania.  Nowy  układ  
pomieszczeń  umożliwia  wykorzystanie  istniejącej  instalacji  c.o.  z  niewielkimi  
zmianami(przesunięcie kilku grzejników).
Zmiana funkcji szkolnej na mieszkalną spowoduje zwiększenie zapotrzebowania na 
ĆWU.  Wymusza  to  wymianę  zasobnika  ĆWU  na  większy.  Proponuje  się  
wspomaganie układu przez baterie słoneczne.
Konieczne  będzie  przerobienie  komunikacji  od  strony  wejścia  nr2.  Wykonanie  
nowych  drzwi  wejściowych  i  obniżenie  spocznika  schodów  celem  uzyskania  
prawidłowego światła przejścia na komunikacji pionowej wewnętrznej.
W  strefie  wejścia  głównego  należy  przerobić  schody  wejściowe  oraz  wykonać  
pochylnię dla niepełnosprawnych.
Dla usprawnienia  dostawy opału do kotłowni  należy powiększyć  okienko zsypowe  
oraz zaprojektować zsyp zewnętrzny umożliwiający bezpośrednie wysypanie opału ze  
środka transportu do pomieszczenia składu opału.
Ponadto należy powiększyć wyłaz na dach umożliwiający łatwiejsze wyjście dla celów  
konserwacyjnych.
Niniejsze opracowanie stanowi bazę do pracy nad koncepcją i projektem adaptacji  
budynku byłej szkoły na potrzeby całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej.
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Inwestycja jest zasadna z punktu widzenia Zamawiającego. Budynek jest dobrą bazą 
dla  zrealizowania  przedmiotowego  zadania  pod  warunkiem  dostosowania  go  do  
warunków technicznych oraz wymogów zawartych w ustawie o wspieraniu rodziny i  
systemie pieczy zastępczej.
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