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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Oświadczenie projektantów
Zaświadczenia o uzyskanych uprawnieniach oraz przynależności do Izb projektantów
Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500
WYPIS  Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY  OPATÓW  (Uchwała  Rady  Gminy  Opatów  Nr  42/XIV/2011  z  dnia 
22.09.2011r.;  Dziennik  Urzędowy  Woj.  Śląskiego  nr  279  z  dnia  25.11.2011r., 
poz.4698).

I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTU BUDOWLANEGO

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- część opisowa
rys. Z_1          Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

III. CZĘŚĆ  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

OPIS TECHNICZNY
CZĘŚĆ RYSUNKOWA

rys. A_0 Rzut piwnic skala 1: 75
rys. A_1 Rzut parteru skala 1: 75
rys. A_2 Rzut piętra skala 1: 75
rys. A_3 Rzut dachu skala 1:100
rys. A_4 Przekroje pionowe -A-A,B-B skala 1: 75
rys. A_5 Elewacje skala 1:100
rys. A_6 Schody zewnętrzne, pochylnia skala 1: 50
rys. A_7 Zsyp na węgiel skala 1: 50
rys. A_8 Schody wewnętrzne skala 1: 50
rys. A_9 Wykaz stolarki skala 1: 50
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Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAMY
że   niniejszy  projekt  PROJEKT  BUDOWLANO-  WYKONAWCZY  ZMIANY  SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA Zespołu Szkół w Waleńczowie przy ul. Częstochowskiej 8 (nr ewid.działki 
268/10, 702 obręb Waleńczów) NA BUDYNEK MIESZKALNY spełniający warunki określone 
w  art.  37  ust.2  Ustawy  z  dnia  9.czerwca  2011r  o  wsparciu  rodziny  i  systemie  pieczy 
zastępczej
został  sporządzony   zgodnie   z   obowiązującymi   przepisami   oraz  zasadami  wiedzy 
technicznej, jest kompletny i  spełnia  warunki  celu,  któremu  ma  służyć.

___________________________________________________________________
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PROJEKTANT: mgr inż. arch. Agnieszka KASPRZYK

upr.nr 49/DSOKK/2012
DS-1544-3B7B-3618-928B-E774
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PROJEKTANT : mgr inż. Krzysztof  ZYSKOWSKI
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BRANŻA    SANITARNA
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Andrzej BORKOWSKI

upr. nr SLK/1453/PWOS/06
SLK/IS/4545/07

___________________________________________________________________
BRANŻA    ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT  mgr inż. Łukasz TRZEPIZUR

UPR. BUD. NR  SLK/5283/POOE/14
NR EWID. ŚOIIB  SLK/IE/8769/14
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OPIS TECHNICZNY

I. DANE OGÓLNE:

INWESTOR: POWIAT KŁOBUCKI 
reprezentowany przez:
ZARZĄD POWIATU KŁOBUCKIEGO   z siedzibą w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY zmiany sposobu 
użytkowania Zespołu Szkół w Waleńczowie na BUDYNEK 
MIESZKALNY spełniający warunki określone w art. 37 ust.2 Ustawy z 
dnia 9.czerwca 2011r o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępcze

ADRES INWESTYCJI: Waleńczów ul. Częstochowska 8
 (nr ewid.działki 268/10, 702 obręb Waleńczów)

1. CEL OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu 
użytkowania  Zespołu  Szkół  w  Waleńczowie  na  BUDYNEK  MIESZKALNY 
spełniający warunki określone w art. 37 ust.2 Ustawy z dnia 9.czerwca 2011r o 
wsparciu  rodziny i  systemie  pieczy zastępcze,  a  w konsekwencji  wykonanie 
robót na podstawie projektu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
• Umowa z Zamawiającym nr  2/IR/16  z dn. 22.01.2016r 
• WYPIS   Z  MIEJSCOWEGO  PLANU  ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  GMINY OPATÓW  (Uchwała  Rady  Gminy  Opatów  Nr 
42/XIV/2011 z dnia 22.09.2011r.; Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 279 z 
dnia 25.11.2011r., poz.4698). - pismo nr I.P..6727.4.2016 z dnia 22.01.2016r.
• Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 z 
marca 2016r
• Inwentaryzacja  istniejącego  obiektu  wraz  z  opinia  techniczną  będąca 
elementem opracowania
• Koncepcja  zmiany  sposobu  użytkowania  zaakceptowana  przez 
Zamawiającego
• Aktualnie obowiązujące polskie normy i przepisy budowlane

Opis  techniczny  sporządzono  w  oparciu  o  ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA 
INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego, i zgodnie z kolejnością przyjętą w rozporządzeniu.
Opracowania branżowe zawarte w osobnych tomach stanowią integralną część 
projektu służącego uzyskaniu pozwolenia na budowę.
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - część opisowa.
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji  jest  zmiana  sposobu  użytkowania  budynku  Zespołu 
Szkół  w  Waleńczowie  przy  ul.  Częstochowskiej  8  na  budynek  mieszkalny 
spełniający warunki określone w art. 37 ust.2 Ustawy z dnia 9.czerwca 2011r o 
wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu.
Istniejący stan zagospodarowania terenu opisano w inwentaryzacji  obiektu –
opracowanie z lutego 2016r( tom I opracowania).
W ulicy Sienkiewicza usytuowany jest Hydrant nadziemny Ø80mm w odległości 
45m  od  zachodniego  narożnika  budynku.  Z  protokołu  badania  hydrantu  z 
15.02.2016r wynika, że instalacja hydrantowa spełnia wymogi normowe.`

3. Projektowany stan zagospodarowania terenu
Zagospodarowanie terenu w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku 
byłej szkoły na budynek mieszkalny nie zmieni się w zasadniczy sposób.
Bryła  budynku  pozostaje  bez  zmian.  Zmieni  się  w  niewielkim  stopniu 
ukształtowanie  komunikacji  w  strefie  wejścia  głównego,  w  strefie  wejścia 
tylnego oraz od strony południowo-wschodniej- w strefie planowanego zsypu 
na opał do piwnicy.
Istniejące schody przy wejściu głównym są w złym stanie technicznym i nie 
spełniają wymogów warunków technicznych. Strefa wejścia głównego zostanie 
przebudowana poprzez rozebranie istniejących schodów,  wykonanie  nowych 
oraz wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych.
Pochylnia  dla  niepełnosprawnych  zostanie  usytuowana  wzdłuż  ściany 
północno-zachodniej  i  połączona z płytą spocznikową wejścia głównego i ze 
schodami  frontowymi.  Lokalizacja  pochylni  jest  podyktowana  korzystniejszą, 
(mniejszą) różnicą poziomów terenu początku i końca pochylni.
Z  uwagi  na  przepisy  pożarowe  zostanie  wykonane  nowe  wyjście  tylne  „B” 
(ewakuacyjne) o prawidłowych wymiarach, bezpośrednio na poziom terenu.
Nowe elementy zewnętrzne (schody, pochylnia, zmiana wyjścia tylnego i zsyp 
na  opał-pochylnia)  wymuszają  korektę  istniejącej  komunikacji  zewnętrznej. 
Zostanie rozebrana część istniejącej nawierzchni chodników i przebudowana w 
dostosowaniu  do  nowych  rzędnych;  ponadto  projektuje  się  nowe  ciągi 
komunikacji  zewnętrznej,  utwardzonej  kostką  brukowa  umożliwiające 
komunikację wokół budynku.
Strefę  wejścia  na  działkę  poprzez  furtkę  w  ogrodzeniu  frontowym  należy 
udrożnić dla ruchu pieszego. Aktualnie furtka nie funkcjonuje, jest pozarastana 
przez krzewy i bluszcze.
W  związku  z  nieszczelnością  istniejącego  zbiornika  ścieków  zostanie 
zaprojektowany  nowy  zbiornik  na  nieczystości  ciekłe,  obsługujący  tylko 
przedmiotowy  budynek  mieszkalny.  Zostanie  on  usytuowany  przy  granicy 
działki  z  bliźniaczym  zbiornikiem  obsługującym  drugi  budynek  Starostwa 
Powiatowego  usytuowany  na  działce  nr  268/14(drugi  zbiornik  jest  poza 
zakresem opracowania).
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4. Parametry wymiarowe budynku

długość (wzdłuż ulicy Częstochowskiej)  -15,44m
szerokość (prostopadle do ulicy) – 11,38 – 13,16m
wysokość maksymalna (ściana frontowa) – h =8,0m
Główne wejścia do budynku (bez zmian); poziom  +-0.00 = 258,98 m.n.p.m. 
wyniesionego względem przyległego od strony frontowej terenu o ok.1,20m.
WEJŚCIA DO BUDYNKU 
Wejście  główne  „A” pozostaje  bez  zmian  od  strony  północno-wschodniej 
poprzez projektowane, nowe schody i pochylnię dla niepełnosprawnych.
Wejście tylne „B” (ewakuacyjne)- zostaje przeniesione na ścianę północno-
zachodnią od klatki schodowej. Poziom przyległego chodnika w strefie wejścia.
(-0.68m). Wewnętrzny spocznik zostanie obniżony o 0,15m(-0,65m).
Wejście „C” do kotłowni z poziomu przyległego terenu pozostaje bez zmian.
Zsyp „D” do składu opału w ścianie południowo-wschodniej; aktualnie opał do 
kotłowni (miał i węgiel luzem) wrzucane są do składu przez okienko piwniczne. 
Projektuje  się  powiększenie  okienka,  wykonanie  studzienki  zsypowej 
zewnętrznej,  przylegającej  do  ściany  w  miejscu  istniejącego  utwardzonego 
podjazdu.
OGRODZENIE  TERENU-  ogrodzenie  terenu  pozostaje  bez  zmian;  Należy 
sprawdzić  sprawność  działania  furki  wejściowej  od  strony  ulicy 
Częstochowskiej; Przeprowadzić konserwację furki i usunąć elementy (krzaki i 
zarośla) uniemożliwiające jej funkcjonowanie. Wjazd bramowy pozostaje bez 
zmian.

5. Projektowane uzbrojenie terenu
Planuje się wykonanie nowego przyłącza sanitarnego do nowego szczelnego, 
wybieralnego zbiornika ścieków. Projektowane przyłącze i zbiornik znajdują się 
w części sanitarnej opracowania.

6. Przeznaczenie terenu wg wypisu z planu miejscowego
Załącznik  graficzny  do  wypisu  z  MIEJSCOWEGO  PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO  GMINY  OPATÓW  (uchwała 
rady gminy opatów nr 42/xiv/2011 z dnia 22.09.2011r.; dziennik urzędowy woj.  
śląskiego nr 279 z dnia 25.11.2011r., poz.4698). - pismo nr i.p..6727.4.2016 z 
dnia 22.01.2016r. określa przedmiotowy teren jako 1U. Część opisowa wypisu 
określa w pkt  1.1. przeznaczenie podstawowe jako – usługi podstawowe.
Treść wypisu z planu jest załącznikiem niniejszego opracowania.

7. Obszar oddziaływania obiektu
Zakres oddziaływania obiektu obejmuje przedmiotowa działkę(277/13) ,  oraz
z  uwagi  na  usytuowanie  budynku  w  granicy  także  działkę  278/3  obr.  419 
-SKORKI. (podstawa- ROZPORZĄDZENIE MINISTRTA  INFRASTRUKTURY 
z 12.04.202 z późniejszymi zmianami -w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).
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III. CZĘŚĆ  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1. OPIS OGÓLNY BUDYNKU  i  ZAKRESU ZMIAN
Opis ogólny stanu istniejącego budynku byłej szkoły wraz z jego oceną zawarty jest 
w pierwszym tomie opracowania- inwentaryzacja obiektu.
Nowa  funkcja  obiektu  t.j.  całodobowa  placówka  opiekuńczo-wychowawcza  ma 
zapewnić 14 miejsc dla stałego pobytu i codziennego funkcjonowania dzieci w wieku 
powyżej 7 roku życia oraz osób które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy 
zastępczej.
Zgodnie z treścią  §18 ust.3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia  22  grudnia  2011r  w  sprawie  instytucjonalnej  pieczy  zastępczej  placówka 
opiekuńczo-wychowawcza  oraz  regionalna  placówka  opiekuńczo-terapeutyczna 
zapewnia dzieciom:
1)  pokoje  mieszkalne  nie  większe  niż  5-osobowe,  właściwie  oświetlone,  o  
powierzchni zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne
korzystanie z wyposażenia;
2)  łazienki  z miejscem do prania  i  suszenia  rzeczy  osobistych  i  toalety,  w  ilości  
umożliwiającej korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność, i zgodność z 
zasadami higieny;
3) miejsce do nauki;
4)  miejsce  do  przygotowywania  posiłków,  zapewniające  odpowiednie  warunki  do  
przechowywania i obróbki żywności;
5) wspólną przestrzeń mieszkalną, w której można spożywać posiłki, stanowiącą  
miejsce spotkań i wypoczynku.
Biorąc pod uwagę powyższe wytyczne przedmiotowy obiekt należy dostosować do 
wymogów w/w rozporządzenia  poprzez wykonanie  nowego  podziału  pomieszczeń 
oraz odpowiednie jego uzbrojenie i wyposażenie.
Z  uwagi  na  zmianę  funkcji  zmniejszają  się  obciążenia  użytkowe  stropów  z  
2.0kN/m2  do  1,5kN/m2  co  w  konsekwencji  wpływa  na  bezpieczeństwo  
konstrukcji. Eliminuje to konieczność wzmacniania konstrukcji stropów. 
Dla  nowej  funkcji  zostanie  zaadaptowana  z  niewielkimi  zmianami  instalacja 
centralnego ogrzewania.
Instalacja sanitarna z uwagi na swój wiek i materiał (rury żeliwne kielichowe) oraz na 
zmianę układu pomieszczeń zostanie całkowicie przebudowana. Poziomy sanitarne 
biegnące w piwnicy i piony obsługujące parter i piętro  należy rozebrać i wykonać w 
dla nowego układu z rur PCV. Analogiczna sytuacja dotyczy instalacji wodociągowej 
dla wody ciepłej  i  zimnej.  Zwiększenie zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową 
powoduje  konieczność  wymiany  zbiornika  ĆWU  na  większy.  Do  układu  należy 
włączyć  baterie  słoneczne  do  podgrzewania  ĆWU.  Baterie  usytuować  na  dachu 
budynku.
Instalacja elektryczna również ulegnie całkowitej przebudowie.
Projekty  części  sanitarnej  i  elektrycznej  jako  oddzielne  tomy  opracowania  są 
elementem składowym dokumentacji projektowej.

Poniżej  zostanie  opisany  w  sposób  skrótowy  zakres  prac  mający  na  celu 
przystosowanie budynku dla nowej funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
Zakres prac na poszczególnych poziomach;
Poziom piwnicy:

• usunięcie  zbędnego  wyposażenia  i  palnych  okładzin  ściennych,  adaptacja 
dwóch pomieszczeń na pralnie i suszarnie.

• Montaż drzwi p.poż w pomieszczeniach piwnicznych
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• skrócenie  biegu  schodowego  do  piwnicy  z  uwagi  na  obniżenie  płyty 

spocznikowej  z poziomu (-0,52  na poziom -0,65).
• Między  pomieszczeniami  kotłowni  i  składu  opału  montaż  drzwi  EI60;  w 

pomieszczeniu  składu  opału  powiększenie  otworu  wsypowego  i  wykonanie 
zewnętrznej  części  zsypu  umożliwiającej  bezpośredni  rozładunek  opału  z 
wywrotki do piwnicy.

Poziom parteru:
• wykonanie  nowego  podziału  pomieszczeń  poprzez  wyburzenie  części 

istniejących ścianek działowych i wymurowanie nowych
• wykonanie nowego węzła sanitarnego i kuchni
• wykonanie  nowego  wyjścia  ewakuacyjnego  w  ścianie  zewnętrznej  oraz 

przerobienie schodów w strefie tego wejścia „B”.
• wydzielenie wiatrołapu  oraz wydzielenie komunikacji wewnętrznej (schodów) 

przegrodami o odpowiedniej odporności ogniowej
• wykonanie dodatkowych kanałów wentylacyjnych
• wymiana okładzin i posadzek
• roboty tynkarskie i malarskie 

Poziom piętra:
• wykonanie  nowego  podziału  pomieszczeń  poprzez  wyburzenie  części 

istniejących ścianek działowych i wymurowanie nowych
• wykonanie nowych węzłów sanitarnych 
• wydzielenie  klatki  schodowej  przegrodami  o  odpowiedniej  odporności 

ogniowej
• wymiana okładzin i posadzek
• roboty tynkarskie i malarskie 

Poziom dachu:
• likwidacja  wyłazu na dachowego z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych  i 

izolacyjnych
• wykonanie  klapy dymowej  z funkcją  wyłazu nad klatką  schodową i  całego 

układu oddymiania
• uzupełnienie  trzonów  kominowych-dobudowa  nad  dachem  dla 

projektowanych przewodów wentylacyjnych
• montaż  wentylatora  wyciągowego  oraz  nasad  kominowych  wymuszających 

ciąg wentylacyjny 
• montaż baterii słonecznych (cz. sanitarna)

2. WYKAZ POMIESZCZEŃ i WYPOSAŻENIE
Wykaz pomieszczeń przedstawiono na rzutach piwnic, parteru i piętra. W tabelach 
podano nazwy pomieszczeń, powierzchnie oraz rodzaj wykładziny.
Dane powierzchniowe:
• Szerokość budynku -11.37 – 13,16m.
• Długość budynku 15,44m.
• Wysokość budynku od terenu. - 7,10-8,0m
• Powierzchnia zabudowy - 182,44 m2

• Powierzchnia piwnic 114,69 m2
• Powierzchnia parteru 122,45 m2
• powierzchnia piętra 124,84 m2
• Powierzchnia (piwnice+parter+piętro) 361,98 m2

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

• Kubatura - 1630.0 m3
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Wyposażenie pomieszczeń
Łazienkę  na  parterze  (ogólnodostępna  i  dla  niepełnosprawnych)wyposażyć  w 
odpowiednią  umywalkę  i  wc  wraz  z  uchwytami  dla  niepełnosprawnych.  Ponadto 
zamontować  w  posadzce  koryto  odpływowe  (łazienkowe)  dla  natrysku  i  baterię 
natryskową.
W łazienkach górnych (chłopców i dziewcząt) zamontować umywalki, wc i natryski z 
brodzikami  natryskowymi  głębokimi  i  z  kabinami  natryskowymi.  Ponadto  wykonać 
podejścia dla zamontowania pralek automatycznych.
Kuchnia- zmywarka do zabudowy, zlew dwukomorowy z ociekaczem i baterią (na 
szafce) płyta indukcyjna z piekarnikiem (na szafce) , duża lodówka (70x60x185cm), 
szafki dolne i górne, blat roboczy na całej szerokości kuchni pod oknami, stolik 4-ro 
osobowy z krzesłami, szafa na produkty suche, kuchenka mikrofalowa;
Jadalnia  –  stół  na  14  osób  (90x410cm)  z  krzesłami  tapicerowanymi,  szafki  na 
naczynia i sztućce oraz inne wyposażenie jadalni;
Pomieszczenie  porządkowe-  zlew niski  z baterią  nad zlewem,  szafka  na środki 
czystości
Pokój wypoczynkowy- kanapa wypoczynkowa, stolik niski przy kanapie, telewizor 
montowany na ścianie(52”), szafka pod telewizorem radio z odtwarzaczem cd;
Hol  na  parterze –  szafa  na  obuwie  zewnętrzne(stała)  podzielona  na  16części; 
200x40x280cm,  z  półkami  metalowymi  na  buty;  stół  do  pink-ponga,  składany  na 
kółkach
Pokoje sypialne- 2, 3, i 4-ro osobowe; łóżka piętrowe i pojedyncze (90x200cm);dla 
każdego  dziecka:-  szafka  dolna  (60x60x120  i  górna,  wisząca  (60x30x60),  szafa 
ubraniowa (45x60x220); ponadto w każdym pokoju jedno biurko i krzesło obrotowe 
na kółkach;
Pokój terapeutyczny- szafa na dokumenty, szafa na wyposażenie, biurko z trzema 
krzesłami, leżanka 70x180, terapeutyczna.
Pokój  pracowników-  biurko  z  krzesłem  obrotowym,  pojedyncze  krzesło 
tapicerowane,  dwie  szafy  na  ubrania  (45x60x220),  dwie  szafy  na  dokumenty 
(60x45x220);
W PIWNICY
Pralnia -wyposażona w dwie duże pralki, i duży zlew do zamaczania.
Suszarnia – wyposażona w sznurki  do suszenia i  przestawne metalowe suszarki 
oraz deskę do prasowania z żelazkiem i szafę na bieliznę pościelową;

3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE i WYKOŃCZENIOWE BUDYNKU
Zmiana  sposobu  użytkowania  budynku  szkoły  na  placówkę  opiekuńczo-
wychowawczą dotyczy głównie zmiany funkcji pomieszczeń parteru i piętra. 
W  części  podpiwniczonej  usytuowana jest  kotłownia  i  składu opału  które   należy 
dostosować do aktualnych przepisów i wymagań Zamawiającego.  
PIWNICA- wejście przez kotłownię-”C”
Między kotłownią a składem opału zamontowane są drzwi metalowe nie posiadające 
klasy odporności  ogniowej.  Ze względu na niewielką  wysokość kotłowni  w strefie 
projektowanych drzwi należy obniżyć lokalnie posadzkę o 30cm aby była możliwość 
zamontowania  typowych drzwi  (90/200-EI60).  Ściana między kotłownią a składem 
opału  o gr.  42cm wykonana  jest  z cegły  pełnej  z obustronnym tynkiem i  spełnia 
wymogi oddzielenia pożarowego (REI120).
W składzie opału zaleca się wykonanie niepalnej (segmentowej) ścianki oddzielającej 
opał od wejścia. (np. z paneli stalowych).
Ściany kotłowni  obłożyć  płytkami  ceramicznymi  (kolor  jasno  szary)  po  uprzednim 
przygotowaniu i wyrównaniu powierzchni ścian. Posadzę kotłowni obłożyć płytkami 

_________________________________________________________________________________________________________________________
PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA Zespołu Szkół w Waleńczowie

przy ul. Częstochowskiej 8 (nr ewid.działki 268/10, 702 obręb Waleńczów)NA BUDYNEK MIESZKALNY 
spełniający warunki określone w art. 37 ust.2 Ustawy z dnia 9.czerwca 2011r o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej

mailto:zysk2@o2.pl


FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ZYSK II”
mgr inż. Bożena ZYSKOWSKA

42-233 Kuźnica Kiedrzyńska, ul. Zawodzie 5
e-mail : zysk2@o2.pl kom.603 601 293

______________________________________________________________________________10
ceramicznymi  ciemno  szary  gres.  Posadzkę  wyprofilować  ze  spadkiem  0,5%  w 
kierunku studzienki schładzającej.
Dla  usprawnienia  dostawy opału projektuje  się powiększenie  istniejącego  okienka 
służącego do jego podawania. Nad powiększonym otworem należy wykonać nowe 
nadproże z prefabrykowanych belek żelbetowych (4L19/300); dwie belki zamontować 
od  strony  wewnętrznej  oraz  dwie  od  strony  zewnętrznej  po  zdemontowaniu 
ocieplenia).
PIWNICA- wejście  od klatki schodowej „B”
W  części  piwnicy  dostępnej  od  strony  klatki  schodowej  projektuje  się  pralnie  i 
suszarnie.  Posadzki  w  pralni  i  suszarni  wykonać  z  płytek  ceramicznych  gres. 
Dopuszcza  się  pozostawienie  istniejących  posadzek  ceramicznych  po  ocenie  ich 
przydatności do dalszej eksploatacji.
W pomieszczeniu pralni należy wykonać okładzinę ścian płytkami ceramicznymi do 
pełnej  wysokości  pomieszczenia,  po uprzednim przygotowaniu  podłoża.  Ściany w 
suszarni oraz sufity w suszarni i pralni po reperacji tynków i przygotowaniu podłoża 
malować farbami emulsyjnymi. W jasnych kolorach.
Przed wykonaniem robót malarskich i okładzinowych wykonać instalacje elektryczną i 
sanitarną (wg projektów branżowych).
Pozostałe  pomieszczenia  piwniczne  oraz  komunikacja  w  piwnicy  nie  będą 
adaptowane dla  planowanej  nowej  funkcji  obiektu.  Ze ścian należy zdemontować 
okładziny drewniane  (boazerie),  powierzchnie  ścian przygotować  do pomalowania 
farbami emulsyjnymi.
Pomieszczenia  piwniczne  oraz  pralnię  i  suszarnie  należy  wydzielić  drzwiami  o 
odporności ogniowej EI30.
POMIESZCZENIA  PARTERU-wyburzenie  ścianek  w  obrębie  łazienek;  wykucie 
otworów na projektowane drzwi  i  zamurowanie  otworów w miejscu likwidowanych 
drzwi;  Projektowane  ścianki  działowe  o  gr.12cm  z  bloczków YTONG  na  kleju  z 
obustronnym tynkiem. W miejscu ustawiania ścianek, po wytrasowaniu ich przebiegu 
należy usunąć wszystkie warstwy posadzkowe- do konstrukcji stropu;
Ściankę między kuchnią a jadalnią wykonać z płyt  G-K na konstrukcji  metalowej; 
słupki o wys. 100mm(gr. ścianki 125mm); W ściance należy zabudować podwójne 
drzwi  rozsuwane  w  kasecie  o  świetle  przejścia  1780mm(np  system  drzwi  firmy 
eklisse) lub analogiczny.
Parter  to  strefa  ogólnodostępna  (wiatrołap  hol  główny),  wc  pomieszczenie 
porządkowe, pokój 2-osobowy oraz pomieszczenia dla wspólnego pobytu: kuchnia, 
jadalnia i pokój wypoczynkowy.
Wiatrołap- wydzielić  ścianką  murowaną o gr.12cm (YTONG na kleju);obustronny 
tynk  i  malowanie;W  wiatrołapie  zamontować  wewnętrzne  ,  przeszklone  drzwi 
aluminowe.
Hol główny- wydzielony od klatki schodowej ścianką REI60 i drzwiami EI30; ściany 
malowane  farbami  zmywalnymi,  posadzka  z  płytek  ceramicznych;  W  holu 
zamontować stałą szafę na obuwie zewnętrzne.
WC ogólnodostępne i  dla niepełnosprawnych-  wyburzenie istniejących ścianek 
wewnętrznych, zamurowanie otworów (YTONG na kleju; rozkucie otworu dla drzwi; 
okładziny ścian z płytek ceramicznych na kleju po uprzednim przygotowaniu podłoża; 
posadzka  z płytek  ceramicznych  na  kleju;  w strefie  natrysku  należy  wykonać  na 
posadzce i na ścianach izolację z folii  w płynie; przed tynkami i płytkami wykonać 
podejścia  instalacyjne;muszla  ustępowa  na  stelażu  GEBERIT;  odpływ  w  strefie 
natrysku – listwa pod-posadzkowa;uchwyty dla niepełnosprawnych;
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Kuchnia  – ścianka oddzielająca kuchnię od jadalni  gr.12cm (YTONG na kleju); w 
ściance otwór na drzwi rozsuwane (160x200cm); ściany kuchni  obłożone płytkami 
ceramicznymi do wys. 2.0m;posadzka z płytek ceramicznych;
Jadalnia – ściany malowane farbami zmywalnymi , posadzka z płytek ceramicznych.
Pomieszczenie-porządkowe-  okładziny  ścian  do  wys.2.0m  -płytki  ceramiczne; 
posadzki płytki ceramiczne;
Pokój  wypoczynkowy,  Pokój-5-  ściany  i  sufit  malowane  farbami  zmywalnymi; 
posadzki  PCV(spawane  z  cokołami)  na  odpowiednio  przygotowanym  podłożu; 
alternatywnie można zamontować posadzki winylowe (WINEO) klejone do podłoża. 
POMIESZCZENIA  PIĘTRA-  wyburzenie  jednej  ścianki,  wykucie  otworów  na 
projektowane  drzwi  i  zamurowanie  otworów  w  miejscu  likwidowanych  drzwi; 
Projektowane  ścianki  działowe  o  gr.12cm  z  bloczków  YTONG  na  kleju  z 
obustronnym tynkiem.
Piętro składa się z komunikacji , łazienek oraz pokoi sypialnych, pokoju pracowników 
i pokoju terapeutycznego.
Korytarz-  wydzielony od klatki  schodowej  ścianką szklaną o odporności  ogniowej 
REI60 i drzwiami EI30; ściany i sufit malowane, posadzka płytki ceramiczne.
Łazienki- Ściany do wys. 2.0m wyłożone płytkami ceramicznymi, posadzki z płytek 
ceramicznych;muszle ustępowe na stelażach GEBERIT.
Pokoje –  ściany  i  sufity  malowane,  posadzki  z  wykładziny  PCV  z  cokołami 
spawanymi; alternatywnie można zamontować posadzki winylowe (WINEO) klejone 
do podłoża.
KLATKA SCHODOWA
Klatka schodowa wydzielona przegrodami opisanymi powyżej.
Schody  z  poziomu  parteru  na  piętro  posiadają  odpowiednie  wymiary  (szerokość 
biegu i wymiary spocznika), zgodne z warunkami technicznymi; okładzina schodów z 
lastryka  szlifowanego  jest  w dobrym  stanie  technicznym  i  nie  wymaga  reperacji. 
Poręcze o odpowiednich wymiarach ze stali nierdzewnej.
Dolna część klatki schodowej (wejście”B”) nie posiada odpowiednich wymiarów- zbyt 
małe światło przejścia między pierwszym stopniem a górną belką (1,74m).
Konieczne jest  obniżenie  spocznika  wejściowego o 13cm;  i  przesunięcie  dolnego 
biegu  o  0,50m.  Dolny spocznik  należy całkowicie  rozkuć  wraz  z krótkim  biegiem 
prowadzącym na poziom +-0.00;
Nowa  płyta  spocznikowa  o  gr.  15cm  z  betonu  C25/30(B30)  zbrojona  prętami 
Ø12(AIII) co 12cm; pręty rozdzielcze  Ø12 co 20cm. 
Podczas  wyburzenia  schodów  należy  pozostawić  istniejące  pręty  zbrojeniowe 
schodów do powiązania z nowymi wkładkami zbrojeniowymi.
Dolny  spocznik  oraz  nowy,  krótki  bieg  obłożyć  płytkami  ceramicznymi  (gres)  o 
kolorze zbliżonym do okładziny schodów lastriko.
W  strefie  zejścia  do  piwnicy  zamontować  ażurową  bramkę  otwieraną, 
zabezpieczającą  przed dostępem niepowołanych osób do piwnicy.
DRZWI WEJŚCIOWE - EWAKUACYJNE – WYJŚCIE „B”
Istniejące drzwi (poziom -0.52) o zbyt małym świetle przejścia należy zdemontować a 
w  miejscu  drzwi  zamontować  okno  do  napowietrzania  sprzężone  automatyką  z 
otwieraniem klapy dymowej. Okno od zewnątrz zabezpieczyć stałą krata metalową.
Nowe drzwi aluminiowe o świetle przejścia 1,20m i pełnym przeszkleniu zamontować 
w środku krótkiej ściany południowo-zachodniej. W tym celu należy osadzić w ścianie 
belki  nadprożowe prefabrykowane (4L19/180);  dwie  belki  od strony wewnętrznej  i 
dwie  od strony zewnętrznej  (po zdemontowaniu  ocieplenia);  Otwór  na drzwi  oraz 
montaż drzwi zaleca się wykonać po obniżeniu spocznika wejściowego.
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ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ
Klatka  schodowa  wydzielona  ściankami  i  drzwiami  o  odpowiedniej  odporności 
ogniowej(wg opisu powyżej).
Aktualnie  wyjście  na  dach  odbywa  się  przez  niewielki  wyłaz  dachowy  w 
pomieszczeniu na piętrze. Ponieważ wyłaz jest zbyt mały a konieczne jest wykonanie 
klapy  dymowej  co  się  wiąże  z  wykonanie  otworu  w stropodachu,  przyjęto  klapę 
spełniająca funkcję oddymiania oraz wyłazu dachowego.
Otwór w stropie i dachu należy wykonać po uprzednim wykonaniu rusztu stalowego z 
C140, pod sufitem klatki .Ceowniki mocować do belki żelbetowej  na kołki chemiczne 
fi16 ,  z drugiej  strony osadzić na zaprawę ,  cementowa w gniazdach wykutych w 
ścianie. Wykonany otwór w stropie obrobić płytą g-k (wodoodporną). Sufit w strefie 
klapy obniżyć do poziomu przyległej belki żelbetowej.
Dobór parametrów klapy:
powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowe - AK= 16,84m2

5% powierzchni  rzutu  poziomego  wynosi:  -  AK5%=0,84m2  (minimalna  powierzchnia 
czynna  oddymiania).
Przyjęto oddymiającą typu: Mercor MCR  PROLIGHT Plus  typ E 100/130; 
o powierzchni czynnej Acz= 0,92m2; 
powierzchnia geometryczna AG (1,0x1,30m)= 1,30m2

podstawa o wysokości 500mm; dwa siłowniki (pobór prądu dla klasy SL550- 2x1,3A).
Zapewnienie dostatecznego dopływu powietrza:
Wymagana wielkość otworu dopowietrzającego:
AG+30%AG= 1,30+0,39= 1,69m2

Okno o wymiarach 0.85x2.00=1,70m2

Dopowietrzanie  klatki  schodowej  przyjęto  przez automatyczne (sprzężone z klapą 
dymową) otwarcie okna o świetle 85x200cm
Okno  spełnia   wymaganą  wielkość  niezbędną  do  zapewnienia  dostatecznego 
dopływu powietrza do klatki schodowej.
Z  uwagi  na  charakter  obiektu  okno  napowietrzające  należy  zabezpieczyć  od 
zewnątrz stałą krata metalową (podobną do istniejących krat w pomieszczeniach na 
parterze). 
Klatka schodowa zostanie wyposażona w następujące elementy:

• klapa oddymiająca  typu Mercor MCR  PROLIGHT Plus  typ E 100/130 bez 
owiewek i dyszy kierującej;  klapa wyposażona w dwa siłowniki  elektryczne 
24V)

• centrala sterująca
• rezerwowe źródło zasilania
• 3x przyciski  oddymiania(lokalizacja na każdej kondygnacji  przy biegu klatki 

schodowej
• 3xczujka dymu (1szt na każdą kondygnację)
• napęd do drzwi
• elektrorygiel  przy  oknie  dopowietrzającym  (24V)  sprzężony  z  systemem 

napędu okna i zwalniającego blokadę z chwilą podania napięcia
STOLARKA OKIENNA  I DRZWIOWA
Stolarka okienna w całym budynku była wymieniona przy okazji termomodernizacji 
obiektu. Zamontowano okna PCV dwuszybowe.(brak parametrów okien). W związku 
z wentylacja grawitacyjną pomieszczeń zaleca się montaż nawiewników okiennych 
(higrosterowanych)  dla  uzyskania  odpowiedniej  krotności  wymiany  powietrza. 
Nawiewniki  o  przepływie  miń.  25m3/h  montować  w  górnej  ramie  okiennej.  Na 
rysunkach  elewacji  zaznaczono  okna  w  których  należy  zamontować  nawiewniki 
powietrza.
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Drzwi wewnętrzne w całości do wymiany(nie spełniają warunków wymiarowych). Do 
pomieszczeń mieszkalnych należy zastosować drzwi płytowe, wewnątrz lokalowe z 
ościeżnicami opaskowymi. W górnej części drzwi okienko z szybą; Do łazienek drzwi 
z otworami  dla wentylacji  powietrza(w skrzydle  lub pod skrzydłem).  Drzwi  między 
kuchnią a jadalnią -rozsuwane , dwuskrzydłowe w kasecie chowanej w ścianie.
Drzwi  wewnętrzne  p.pożarowe-  na  drodze  ewakuacyjnej  drzwi  o  odporności 
ogniowej EI30
W piwnicy drzwi oddzielające pomieszczenia piwniczne-EI30-pełne, metalowe).
Między składem opału a kotłownią drzwi pełne, metalowe- EI60.
Wszystkie drzwi pożarowe zamontować z samozamykaczami.
TRZONY KOMINOWE - WENTYLACJA
Wykorzystuje się do wentylacji pomieszczeń istniejące trzony murowane. Z uwagi na 
zmianę układu pomieszczeń ilość kanałów wentylacyjnych dla nowego podziału jest 
niewystarczająca;  projektuje  się  dodatkowe  piony  wentylacyjne  z  kształtek 
wentylacyjnych  betonowych  (np.  SHIEDEL)  o  wymiarach  12x17cm.  W  miejscach 
usytuowania , dodatkowych  kanałów należy wykonać przekucia przez stropy oraz 
bruzdy pionowe w ścianie środkowej. 
Kanały wentylacyjne opisano na rzutach, przyporządkowując je do poszczególnych 
pomieszczeń.
Odcinki  poziome  wentylacji  należy  wykonać  z  blachy  ocynkowanej  o  gr.1mm, 
prowadząc  je  pod  stropami  i  okładając  je  wełną  mineralną  twardą  o  gr.  2cm  i 
obudowując  płytami  g-k  na  ruszcie  metalowym.  Na  wlotach  kanałów  poziomych 
zamontować  wentylatory  ścienne  uruchamiane  z  niezależnego  (oznaczonego) 
wyłącznika usytuowanego przy wyłącznikach światłą.
Na części kanałów należy zamontować nasady kominowe (TURBOWENT-TULIPAN) 
wspomagające ciąg kominowy i zwiększające przepływ powietrza.
Na  kanałach  wentylacyjnych  obsługujących  pokój  wypoczynkowy(1.3)  należy 
zamontować  (na  kominie)   hybrydowy  wentylator   dachowy  (MAG-200EC),  na 
podstawie dachowej obejmującej 3 kanały.
Skład opału wentylować  kanałem typu „Z” o wym. 15x20cm biegnącym pionowo od 
stropu n. piwnica(otwór w stropie) do stropu n. parterem w narożniku pomieszczenia 
nr1.5;  wylot  kanału  na  wys.  2,95m(wierzch  kanału);  na  wylocie(w  licu  ściany) 
zamontować kratkę wywiewną z siatką zabezpieczająca.

4. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE  ZEWNĘTRZNE
Głównymi  elementami  zewnętrznymi  są  schody  oraz  pochylnia  w  strefie  wejścia 
głównego i część zewnętrzna zsypu opału. Daszek nad wejściem „B”
Istniejące  schody znajdują  się  w stanie  wyczerpania  technicznego,  nie  posiadają 
także odpowiednich wymiarów.  W  związku ze zmianą funkcji  i  zmniejszeniem się 
ilości przyszłych użytkowników obiektu oraz potrzebą udostępnienia obiektu dla osób 
niepełnosprawnych  strefa  wejścia  zostanie  przebudowana.  Po  rozebraniu 
istniejących  schodów  należy  wykonać  nowe,  żelbetowe  z  poszerzoną  płytą 
spocznikową, łączącą schody z pochylnią dla niepełnosprawnych(wg rys. A_6)
Schody(Sch.ż.)  wykonać  jako  płytę  żelbetową(C25/30),  zbrojoną  konstrukcyjnie 
dołem  prętami Ø12(AIII) co 15cm; pręty rozdzielcze fi12 co 25cm. Schody oprzeć na 
gruncie  za pośrednictwem  Fsch.  (fundament  schodów)  oraz  na belce  żelbetowej 
poprzecznej(Bż1).Fsch. Zbroić podwójnie prętami fi12 co 15cm.
Schody połączone monolitycznie z płytą spocznikową (Pł.sp.) opartą na na belkach 
żelbetowych (Bż1, Bż2).Płytę o gr. 15cm wykonać ze spadkiem na zewnątrz górnej 
pow. 0,8%. Zbrojenie podłużne prętami Ø12(AIII) co 12cm; na podporach dodatkowo 
Ø12  co  24cm;  Wspornik  płyty  zbroić  górą  Ø12(AIII)  co  12cm;  pręty  rozdzielcze 
Ø12(AIII) co 25cm
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Belki  (Bż1, Bż2) o przekroju 25x30cm wsparte na ścianie piwnicznej (w wykutych 
gniazdach) i połączone monolitycznie ze słupami (Sż1); belki zbroić podłużnie dołem 
i góra po 4Ø12(AIII), strzemiona fi6(A0) co 15cm;
Słupy żelbetowe Sż1 (25x25cm) zbroić podłużnie 8fi12(AIII),  strzemiona fi6(A0) co 
20cm.  Słupy  oprzeć  na  stopach  fundamentowych  Sf1(65x65x35cm)  zbrojonych 
dołem i góra siatkami o oczkach 15x15cm z prętów Ø12(AIII);
Płyta  spocznikowa(Pł.sp.)  połączona  jest  monolitycznie  z  pochylnią  dla 
niepełnosprawnych(Pł.poch.) Pochylnia zaprojektowana jako płyta żelbetowa (beton-
C25/30(B30))  zbrojona  podłużnie  prętami  Ø12(AIII)co  12cm.  Na  podporach 
dodatkowo pręty Ø12(AIII) co 12cm; pręty rozdzielcze Ø12(AIII) co 25c m. Płyta o 
nachyleniu  6%,  szerokości  całkowitej  1,5m  i  długości  9,0m;  Grubość  płyty 
15cm.Krawężniki  boczne  o  wys.10cm  wylać  monolitycznie  z  płytą.  Pochylnię 
wykonać  jako  płytę  dwuprzęsłową,  opartą   w  strefie  początkowej  na  Śż1(ściana 
żelbetowa  1),  w  środku  rozpiętości  na  Śż2  w  końcówce  na  Śż3 (w  poziomie 
spocznika wejściowego).
Ścianka żelbetowa Śż1(30x150cm)zbrojona podwójnie prętami Ø12(AIII) co 12cm.
Ścianki  Śż2  i  Śż3  (25x150cm)  zbrojone  jw.  ścianki  oprzeć  na  stopach 
fundamentowych  (Sf2)  60x170x35cm  zbrojonych  dołem  i  górą  po  4Ø12(AIII), 
strzemiona Ø6(A0) co 20cm
Wszystkie elementy żelbetowe poniżej terenu zaizolować środkami bitumicznymi na 
zimno.(2x Abizol).
Powierzchnię  komunikacyjną  (płyta  spocznikowa,  schody  i  pochylnia  dla 
niepełnosprawnych)  należy  pokryć  nawierzchnią  z  żywic  syntetycznych  do 
zastosowań  zewnętrznych(system  o  żwirowej  chropowatej  powierzchni),  na 
odpowiednio przygotowanym podłożu.
Płytę spocznikową, schody i pochylnię należy wyposażyć w zabezpieczające poręcze 
i barierki ochronne. Elementy wykonać ze stali  ocynkowanej  ogniowo i malowanej 
proszkowo na kolor RAL8011 lub 8002). 
Elementy metalowe montować do podłoża przy użyciu kotew chemicznych (żywica 
epoksydowa).
Powierzchnie  betonowe  pionowe  (,  słupy,  płyta  żelbetowa  od  spodu)  malować 
farbami do betonu.
Przestrzeń pod schodami, płytą spocznikową utwardzić kostką betonowa (gr.6cm) na 
lekkim  podłożu   tłuczniowym  i  na  podsypce  piaskowej.  Utwardzenie  należy 
wyprofilować dowiązując je do opaski wokół budynku i komunikacji pieszej, w sposób 
umożliwiający  odprowadzenie  wody  opadowej  poza  ciągi  piesze.  Przestrzeń  pod 
pochylnią  wydzielić  opornikami  betonowymi  (rabatką)  i  wypełnić  warstwą  tłucznia 
(10-15cm) na przekładce z geowłókniny.
ZSYP NA OPAŁ
Od  strony  zewnętrznej  projektuje  się  zewnętrzną  część  zsypu  o  wymiarach 
wewnętrznych 1,20x2,50m;  Ścianki o gr.  20cm z betonu zbrojonego C25/30(B30), 
osadzić w gruncie  na głębokość miń.  1.0m.  Górna powierzchnia ze spadkiem na 
zewnątrz  5o;  Wysunięta  ponad  teren  w najniższym  miejscu  na  80cm;  Przekrycie 
zsypu  wykonać  z  blachy  aluminiowej  ryflowanej  mocowanej  do  ramy stalowej;  z 
uwagi na duże wymiary klapę otwieraną wykonać z 2 części;  od wewnątrz należy 
wykonać  element  umożliwiający  zamknięcie  (zabezpieczenie  przed  dostępem  z 
zewnątrz.
Ścianki zsypu zbroić  pionowo prętami 2fi12(AIII) co 12cm; poziomo 2fi1`2 co20cm
Zwieńczenie obwodowe 4fi12, strzemiona fi6co15cm;
W górnej powierzchni ścianki zatopić ramkę z ceownika C65, stanowiącego ramkę 
odprowadzającą wodę opadową.
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W miejscu murku żelbetowego rozebrać istniejąca kostkę betonową, a po wykonaniu 
elementu odtworzyć nawierzchnię z kostki. Powierzchnię pochylni zsypu (betonową ) 
należy obłożyć blachą stalową gr. 10mm, zwiększająca poślizg wrzucanego opału.

DASZEK NAD WEJŚCIEM „B”
Nad wyjściem ewakuacyjnym projektuje się lekki daszek łukowy o konstrukcji stalowej 
pokryty  płytą  z  poliwęglanu.  Elementy  nośne  z  profilu  stalowego  ZK40x40x4 
zakotwione  w  murze  (kotwy  chemiczne)  Do  nich  należy  przykręcić  łukowe  rygle 
(ZK40x20x2). Od wierzchu zamocować płytę z poliwęglanu o gr. 10mm

5. INSTALACJE WEWNĘTRZNE
Istniejące  instalacje:  elektryczna  ,  sanitarna  i  wodociągowa  kwalifikują  się  do 
całkowitej  wymiany.  Należy  usunąć  wszystkie  rury  kanalizacyjne  i  odłączyć  od 
istniejącego zbiornika ścieków.
Instalacja  centralnego  ogrzewania  po  niewielkich  przeróbkach  polegających  na 
przesunięciu grzejników może nadal funkcjonować.
Instalacje odgromowa należy rozbudować o elementy zabezpieczające układ baterii 
solarnych na dachu (wg cz elektrycznej) 
Wszystkie  instalacje  należy  wykonać  wg  opracowań  branżowych,  będących 
elementem składowym dokumentacji projektowej.(cz. elektryczna i sanitarna).

6. Charakterystyka  energetyczna  obiektu  budowlanego  (bilans  mocy urządzeń,  
parametry sprawności energetycznej, itd.).- w cz. sanitarnej

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
do  Projektu  Budowlanego  ZMIANY  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  Zespołu  Szkół  w  
Waleńczowie NA BUDYNEK MIESZKALNY spełniający warunki określone w art.  37  
ust.2 Ustawy z dnia 9.czerwca 2011r o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej

• Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji
Obiekt o powierzchni zabudowy 182,44m², oraz o powierzchni użytkowej  361,98m².
Budynek  dwukondygnacyjny  o  wysokości  8,00m  z  pełnym  podpiwniczeniem 
zaklasyfikowany do grupy niskich.

• Odległość od obiektów sąsiadujących
Obiekt wolno stojący posadowiony w odległości ponad 10.0m od granic działki oraz w 
odległości 22,0m od najbliższego budynku na działce sąsiedniej.

• Parametry pożarowe występujących substancji palnych
W  obiekcie  nie  będą  stosowane  i  przetwarzane  substancje  łatwopalne  i  pożarowo 
niebezpieczne  oraz  łatwopalne  materiały  wykończenia  wnętrz  i  wystroju  dróg 
ewakuacyjnych ( obiekt ZL )

• Przewidywana wielkość obciążenia ogniowego
Dla obiektów zaklasyfikowanych do kategorii zagrożenia ludzi nie określa się wielkości 
gęstości odciążenia ogniowego.
W  obiekcie  nie  będą  występowały  pomieszczenia  techniczne  i  magazynowe  o 
powierzchni przekraczającej 200m² i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 
500 MJ/m².

• Kategoria zagrożenia ludzi.
Budynek przeznaczony na funkcję  budynku mieszkalnego(zamioeszkania zbiorowego 
dla 14 osób)  spełniający warunki określone w art. 37 ust.2 Ustawy z dnia 9.czerwca 
2011r o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępcze, Obiekt zaklasyfikowany jest do 
kategorii zagrożenia ludzi ZL V. 

• Ocena zagrożenia wybuchem
W obiekcie nie będą występowały pomieszczenia i przestrzenie zagrożone wybuchem.

• Podział na strefy pożarowe
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Obiekt  podzielony jest na strefy, które obejmują poszczególne kondygnacje.
Kondygnacje  połączone są poprzez klatkę  schodową obudowaną ścianami  o klasie 
odporności ogniowej REI 60, zamykana drzwiami i klasie odporności ogniowej EI 30 i 
wyposażoną w klapę oddymiającą.
Klasa odporności ogniowej pomiędzy kondygnacjami spełnia wymagania REI 120 dla 
stropu  nad  piwnicą  oraz  REI60  dla  stropu  nad  piętrem.  
przepusty instalacyjne przechodzące przez stropy powinny być zabezpieczone do klasy 
odporności ogniowej EI120 dla stropu nad piwnicą oraz EI 60 dla stropu nad parterem.

• KLASA  ODPORNOŚCI  POŻAROWEJ  BUDYNKU.  ODPORNOŚĆ  OGNIOWA 
ELEMENTÓW BUDOWLANYCH.
Budynek w klasie „C” odporności pożarowej budynku - wymagana klasa dla budynków 
ZL V do dwóch kondygnacji.
Poszczególne  elementy  konstrukcji  charakteryzują  się  następującymi  klasami 
odporności ogniowej elementu:
główna konstrukcja nośna –  o klasie odporności ogniowej R60 
stropy – o klasie odporności ogniowej REI60
ściany wewnętrzne – EI 15 
ściany zewnętrzne – EI 30
ściany wewnętrzne stanowiące obudowę klatki schodowej REI60, drzwi EI 30
przekrycie dachu E15
Wszystkie  zastosowane  materiały  powinny  być  nie  rozprzestrzeniające  ognia  i 
posiadać aktualne aprobaty i dopuszczenia.
W części podpiwniczonej zlokalizowane jest  pomieszczenie kotłowni na opał stały z 
wejściem z zewnątrz budynku. Kotłownia wydzielona jest ścianami i stropem o klasie 
odporności ogniowej REI 60.
Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 40mm w stropach i ścianach, dla których 
wymagana jest klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60   powinny być 
wykonane w klasie odporności ogniowej tych elementów. 
Szczegóły  zabezpieczenia  przejść  instalacyjnych  należy  określić  w  projektach 
branżowych gdzie znajdować się będą szczegółowe rozwiązania.
Skład opału wydzielony ścianami REI120 i drzwiami EI60

• WARUNKI EWAKUACJI
Na  poziomie  parteru  zaprojektowano  2  wyjścia  ewakuacyjne  o  szerokościach  nie 
mniejszych niż 120cm.
Wyjścia  z pomieszczeń prowadzą na poziome drogi  ewakuacyjne  o szerokości  nie 
mniejszej  niż  140cm.   Z  kondygnacji  piętra  wyjścia  prowadzą do klatki  schodowej 
obudowanej ścianami REI60, zamykanej drzwiami EI 30 i wyposażonej w urządzenia 
do usuwania dymu ( klapa odymiająca ). Wyjście z klatki o szerokości 120cm prowadzi 
na  zewnątrz  budynku.  Szerokość  biegów klatek  schodowych  wynoszą  120cm  ,  a 
spoczników nie mniej niż 150cm.
Długość dojść ewakuacyjnych nie przekracza 10m.

• URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE
Wyposażenie obiektu stanowią następujące instalacje i urządzenia przeciwpożarowe:
• oświetlenie ewakuacyjne zapewniające oświetlenie dróg ewakuacyjnych o natężeniu 
1 lx na osi drogi ewakuacyjnej oraz w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego 
i w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy o natężeniu 5 lx  oraz przy każdych 
drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego
• urządzenia piorunochronne
• przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, 
z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest 
niezbędne podczas pożaru,
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• klapa oddymiająca z funkcją  wyłazu dachowego w klatce schodowej  uruchamiana 
przez urządzenia wykrywania dymu w klatce schodowej.
Szczegóły rozwiązań technicznych określone zostaną w opracowaniach i projektach 
branżowych.

• WYPOSAŻENIE W PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY
Obiekt należy wyposażyć w gaśnice przenośne ( A,B,C ) o ilości środka gaśniczego 2 
kg (lub 3 dm³ ) na każde 100m².
Ilość  i  miejsca  usytuowania  sprzętu  należy  określić  w  Instrukcji  Bezpieczeństwa 
Pożarowego  –  odrębne  opracowanie,  którą  należy  opracować  przed  oddaniem 
budynku do eksploatacji.
Stanowiska ze sprzętem gaśniczym oraz usytuowanie przeciwpożarowego wyłącznika 
prądu należy oznakować zgodnie z PN -92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki 
bezpieczeństwa; PN-92/N-01256.02 Znaki Bezpieczeństwa. Ewakuacja; PN-N-01256-
5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i 
drogach pożarowych

• ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA
Woda do celów przeciwpożarowych w wymaganej  ilość 20 l/sek.  zapewniona jest  z 
hydrantu DN 80 o wydajności nominalnej 10 dm³/s przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa 
na istniejącej obwodowej sieci wodociągowej w ulicy Sienkiewicza. Najbliższy hydrant 
zlokalizowany jest w odległości 48m od budynku.

• DROGI POŻAROWE
Dojazd dla jednostek straży pożarnej zapewniony jest  jezdnią ulicy Częstochowskiej 
oraz ulicy Sienkiewicza 
Wyjścia z budynku połączone będą z drogą pożarową dojściami o szerokości nie 
mniejszej niż1,5m i długości nie większej niż 30m.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

 Zespołu Szkół w Waleńczowie przy ul. Częstochowskiej 8
(nr ewid.działki 268/10, 702 obręb Waleńczów)

 NA BUDYNEK MIESZKALNY 
spełniający warunki określone w art. 37 ust.2 Ustawy z dnia 9.czerwca 2011r o 

wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej
KATEGORIA OBIEKTU XI  lub XIII
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ZARZĄD POWIATU KŁOBUCKIEGO   z siedzibą w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13

ADRES INWSTYCJI : 42-151 WALEŃCZÓW, ul. Częstochowska 8
(dz. nr ew. 268/10, 702, obręb Waleńczów)

PROJEKTANT : mgr inż. Krzysztof  ZYSKOWSKI
Upr. UAN-VIII-83861/117/89
SLK/BO/1388/02
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CZĘŚĆ OPISOWA

A. PODSTAWA OPRACOWANIA
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji 
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia 
( Dz.U. Nr 120, pozycja 1126).
• Art.. 20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 
106, pozycja 1126 z późniejszymi zmianami).

B. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zakres  projektowanej  inwestycji  zgodnie  z  WYPISEM   Z  MIEJSCOWEGO  PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OPATÓW (Uchwała Rady Gminy Opatów Nr 
42/XIV/2011 z dnia  22.09.2011r.;  Dziennik  Urzędowy Woj.  Śląskiego  nr  279 z dnia 25.11.2011r., 
poz.4698).
obejmuje   zmianę  sposobu  użytkowania  budynku  Zespołu  Szkół  w  Waleńczowie  przy  ul. 
Częstochowskiej 8 na budynek mieszkalny spełniający warunki określone w art. 37 ust.2 Ustawy z dnia 
9.czerwca 2011r o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Istniejący  obiekt  nie  ulegnie  zmianie  w  zakresie  parametrów wymiarowych.  Planowane  są  prace 
wewnętrzne  polegające  na  przebudowaniu  układu  funkcjonalnego(przebudowa  ścianek 
wewnętrznych), wydzieleniu drogi ewakuacyjnej(klatka schodowa) z wyjściem ewakuacyjnym „B”
Na zewnątrz zostanie przebudowana strefa wejścia głównego poprzez wykonanie nowych schodów i 
pochylni  dla niepełnosprawnych oraz związana z tym przebudowa komunikacji  zewnętrznej(opaski 
okapowe, chodniki).
Planowane jest  także  wykonanie  nowego zbiornika  wybieralnego na  nieczystości  ciekłe  i  odcinka 
kanalizacji sanitarnej od budynku do zbiornika.
Wykaz istniejących obiektów budowlanych – zgodnie z opisem w projekcie zagospodarowania.
C. WSKAZANIE  ELEMENTÓW  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI  LUB  TERENU,  KTÓRE 
MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI (2 ust.3 pkt.3)
Zmiana  sposobu  użytkowania  budynku  szkoły  na  funkcję  mieszkalną  prowadzona  będzie  na 
wydzielonej ogrodzeniem działce, do której dostęp jest z ul. Częstochowskie.
Budynek użytkowy położony na sąsiedniej działce funkcjonuje we wspólnej przestrzeni zabezpieczonej 
wspólnym ogrodzeniem. 
W  przypadku  konieczności  funkcjonowania  tego  budynku  w  okresie  prowadzenia  robót,  należy 
wydzielić bezpiecznie przestrzeń wokół budynku szkoły , umożliwiając prowadzenie prac oraz wydzielić 
komunikację wewnętrzną umożliwiającą niezależne funkcjonowanie drugiego budynku.
Sąsiadujący budynek uzbrojony jest  w media  ze wspólnych przyłączy (energia  elektryczna,  woda, 
ścieki  i  instalacja  centralnego  ogrzewania).  stąd  konieczność  zabezpieczenia  mediów  dla 
funkcjonowania tego obiektu.
D. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 
REALIZACJI  ROBÓT BUDOWLANYCH,  OKREŚLAJĄCE SKALĘ I  RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ 
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA ( 2 UST. 3 PKT 4 )
Zakłada  się  realizację  zadania  w  jednym etapie.  Dlatego  należy wydzielić  i  oznakować  tablicami 
informacyjnymi strefę budowy.
Należy wyznaczyć miejsce składania materiałów budowlanych
-Roboty fundamentowe 
Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu wykopów fundamentowych pod schody i 
pochylnię w pobliżu istniejącego budynku, ze szczególnym uwzględnieniem istniejącego uzbrojenia 
(przyłącze c.o.  do drugiego budynku,  kanalizacja  sanitarna,  energia  elektryczna-przyłącze kablowe 
ziemią do drugiego budynku), przyłącze wody.
Przed  wprowadzeniem  sprzętu  mechanicznego(koparek)  wykonać  ręczne  przekopy  kontrolne 
umożliwiające bezpieczną lokalizacje uzbrojenia.
Teren wykopu zabezpieczyć i  oznakować taśmą kolorową oraz zapewnić możliwość korzystania z 
pozostałej części terenu dla potrzeb prowadzonych robót.
- Prace  betoniarskie i murarskie
Przy pracach murarskich i przy pozostałych pracach związanych z przedmiotową budową powinny być 
zatrudnione  wyłącznie  osoby posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  zawodowe  i  aktualne  badania 
lekarskie dopuszczające do wykonywania odpowiednich prac.
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Prace na wysokości  powinny być prowadzone przy użyciu odpowiednich atestowanych rusztowań i 
pomostów a robotnicy powinni mieć stosowny sprzęt i zabezpieczenia.
- Sprawdzenie stanu oznakowań strefy zagrożenia.
- Przeprowadzenie instruktażu bezpiecznych metod pracy.
- Dopilnowanie usunięcia narzędzi i materiałów po skończonej pracy.
- Pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzającym zagrożenia.
Przy  obsłudze  urządzeń  transportu  zmechanizowanego  mogą  być  zatrudnione  tylko  osoby  o 
kwalifikacjach właściwych do obsługi określonego urządzenia.
Plac  budowy  powinien  być  zaopatrzony  w  podstawowe  urządzenia  gaśnicze  w  postaci  gaśnic 
proszkowych, koców p.poż., piasku, szpadli.
Drogi ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na teren otwartej przestrzeni powinny być drożne, nie 
zablokowane żadnymi urządzeniami czy materiałami budowlanymi.
E.  WSKAZANIE  SPOSOBU  PROWADZENIA  INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW  PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH ( 2 ust. 3 pkt. 5)
Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu 
treści , które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Osób które nie przyswoiły 
sobie przedmiotowych wiadomości w stopniu dostatecznym  nie należy dopuszczać do pracy.
Wszyscy  pracownicy  zatrudnieni  na  budowie  powinni  posiadać  dokument  stwierdzający  aktualne 
szkolenia  BHP  oraz  aktualne  badania  lekarskie  dopuszczające  pracownika  do  wykonywania 
określonych prac budowlanych zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych kierownik  budowy powinien przeprowadzić  dodatkowe 
szkolenie całej załogi odnośnie specyfiki konkretnej budowy, sprzętu, który będzie użyty, ewentualnych 
zagrożeń i niebezpieczeństw, wymogów i ograniczeń.
F.  WSKAZANIE  ŚRODKÓW  TECHNICZNYCH  I  ORGANIZACYJNYCH,  ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYM  Z WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH  W 
STREFACH  SZCZEGÓLNEGO  ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB  W  ICH  SĄSIEDZTWIE,  W  TYM 
ZAPEWNIAJĄCYCH  BEZPIECZNĄ  I  SPRAWNĄ  KOMUNIKACJĘ,  UMOŻLIWIAJĄCĄ  SZYBKĄ 
EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ ( 2 ust. 3 pkt. 6)
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  budowlanych  należy  wykonać  wszystkie  niezbędne 
zabezpieczenia:
• Oznakowanie i ogrodzenie terenu
• Zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu
• Zainstalowanie niezbędnych urządzeń
Przy prowadzeniu prac budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich obowiązujących 
przepisów BHP zawartych w:
• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeń-
stwa i  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (  Dz.  U.  Nr 47, pozycja 401 z dn. 
19.03.2003r.)
• Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( Dz. U. Z 2000r. Nr106, poz.1126 z 
późniejszymi zmianami) i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządze-
nia ochronne i zabezpieczające.
W celu  zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia należy przed przystąpieniem do  robót  budowlanych 
opracować   "plan   bezpieczeństwa  i   ochrony  zdrowia"   uwzględniając  rozporządzenie  Ministra 
Infrastruktury   z   dnia  06  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy podczas 
wykonywania  robót  budowlanych   (Dz.U.  Nr 47, poz. 401) uwzględniając  roboty  objęte  niniejszym 
projektem.
W/wym.  plan  sporządza  "kierownik  budowy" w oparciu  o rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z 
dnia 23 czerwca 2003  r. w  sprawie informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia  oraz 
planu  bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia   (Dz.U.  Nr 120, poz. 1126).

Częstochowa marzec 2016r
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WYTYCZNE  DOTYCZACE  ZAKRESU  ROBÓT  W  BUDYNKU  SZKOŁY  w 
WALEŃCZOWIE  W  ZWIĄZKU  ZE  ZMIANĄ  SOPOSOBU  UŻYTKOWANIA  NA 
BUDYNEK MIESZKALNY-opieki zastępczej

PIWNICA:
demontaż drzwi do pom. 0.4 oraz drzwi metalowych do składu opału
demontaż 100% boazerii ze strefy piwnicy i schodów 
usunięcie instalacji kanalizacyjnej (żeliwo) i wodnej (rurki stalowe i PCV)
usunięcie starych wykładzin pcv z pom.P3
zeskrobanie i zmycie starych farb ze ścian i sufitów
przygotowanie powierzchni ścian i sufitów z poszpachlowaniem pow. tynku
malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów 2x
obniżenie lokalne posadzki w kotłowni (w strefie drzwi do składu opału) i odtworzenie 

posadzki wraz ze schodami
ułożenie posadzki z płytek gres w pom. P3  i kotłowni
ułożenie glazury na ścianach kotłowni
wykonanie cokołów w pomieszczeniach po demontażu boazerii
montaż drzwi p.poż. EI60 oraz EI30
powiększenie okienka zsypowego (wraz z wykonaniem  nadproża)
wykonanie ścianki segmentowej  z profili  stalowych (wygrodzenie składu)-wg rys.  i 

opisu
PARTER i PIĘTRO
• demontaż wszystkich wewnętrznych drzwi i ościeży (do odzysku)
• demontaż armatury sanitarnej oraz instalacji kanalizacyjnej i wodnej
• demontaż instalacji elektrycznej z oświetleniem
• rozbiórka ścianek wewnętrznych (wg arch)
• wykucie otworów na drzwi w istniejących ścianach wewnętrznych z wykonaniem 

nadproży L19
• rozbiórka schodów wewnętrznych(tylne wejście) 
• wykonanie nowych schodów i spocznika
• montaż ścianek wydzielających komunikację 
• wykonanie  nowych  ścianek  działowych  z  bloczków  YTONG  i  płyt  G-

K(kuchnia/jadalnia)
• demontaż istniejących wykładzin pcv oraz części posadzek z płytek ceramicznych
• pozostawienie płytek istniejących nadających się do użycia
• skucie cokołów betonowych oraz z płytek ceramicznych w niezbędnym zakresie
• zeskrobanie i zmycie starych farb ze ścian i sufitów
• przygotowanie powierzchni ścian i sufitów  z poszpachlowaniem pow. tynku
• malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów 2x
• przekucia w stropach i wykucie bruzd dla kanałów wentylacyjnych betonowych
• wykonanie kanałów z kształtek betonowych z omurowaniem trzonów na dachu
• uzupełnienie  czapek  kominowych  oraz  obrobienie  pow.  bocznych  trzonów 

kominowych
• montaż  klapy  dymowej  z  kompletnym  osprzętem,  sprzężonym  z  oknem 

napowietrzającym
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• montaż  elementów  wewnętrznych  (z  blachy)  wentylacji  grawitacyjnej  (kanały 

wentylacyjne), wraz z obudową wełna i płytami g-k na ruszcie metalowym
• montaż nasad kominowych -turbowent, wspomagających ciąg wentylacyjny oraz 

wentylatora dachowego (hybrydowego) na podstawie dachowej 
• montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej
• montaż nawiewników powietrza w oknach(parter i piętro)
• demontaż  tylnych  drzwi  wejściowych  oraz  montaż  w  tym  miejscu  okna 

napowietrzającego
ROBOTY ZEWNĘTRZNE:
• rozkucie i usunięcie zewnętrznych schodów w strefie wejścia głównego
• rozebranie kostki betonowej w strefie schodów i projektowanych elementów 

zewnętrznych
• wykonanie nowych schodów zewnętrznych, pochylni i płyty spocznikowej wraz 

z poręczami i nawierzchnią z żywicy epoksydowej
• uzupełnienie izolacji przyziemia i wyprawy elewacyjnej w strefie rozebranych 

schodów zewnętrznych
• wykonanie części zewnętrznej zsypu  do opału wraz z klapą 
• odtworzenie zdemontowanych ciągów komunikacyjnych, korekta nawierzchni 

na połączeniu istniejących i projektowanych ciągów komunikacyjnych 
• wykonanie  nowych  ciągów   komunikacyjnych  (kostka  gr.6cm)  na  lekkiej 

podbudowie z tłucznia i na podsypce cem.-piaskowej
• poszerzenie dojazdu (poza istniejący ciąg komunikacyjny) do zsypu opału i 

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (8cm) na podbudowie z tłucznia (dla 
ruchu średniego)

• usunięcie kolidujących krzewów kosmetyka i konserwacja roślin zw strefie budynku
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