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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
● Ustalenia z inwestorem 
● Inwentaryzacja 
● Audyt energetyczny 
● Literatura fachowa z zakresu projektowania termomodernizacji 

podstawa prawna 
● Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 106, 

poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 
● Inne obowiązujące normy i przepisy szczegółowe 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji 
budynku szkoły podstawowej im. Jana Ledwocha wraz z salą sportową w Irządzach 
(Irządze 126, 42-446 Irządze dz.nr:430/4) 
Celem opracowania jest ograniczenie kosztów ogrzewania, ograniczenie emisji CO2 do 
atmosfery oraz poprawa stanu technicznego budynku i walorów estetycznych. 

Zakres opracowania obejmuje:  
● ocieplenie ścian zewnętrznych  
● ocieplenie i izolacja ścian fundamentowych całego kompleksu (łącznie z gimnazjum) 
● ocieplenie stropów  
● remont schodów i daszków zewnętrznych 
● wymianę okien i drzwi zewnętrznych  
● remont instalacji c.o. w budynku 

Projekt nie przewiduje żadnych zmian w projekcie zagospodarowania terenu. 

Projekt nie obejmuje zakresem opracowania termomodernizacji ścian zewnętrznych i 
stropów gimnazjum i łącznika między gimnazjum a salą sportową - budynki są ocieplone i 
termomodernizacja nie jest wymagana  

3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY 
Nie przewiduje się zmian. Wszystkie budynki oraz ich pomieszczenia pozostają bez zmian. 
Nie przewiduje się zmian również w zakresie zagospodarowania terenu - wszystkie wejścia 
i obsługa komunikacyjna budynku bez zmian. 

4. STAN ISTNIEJĄCY  
Obiekt składa się z czterech połączonych ze sobą budynków tworzących kompleks szkolny 
wraz z salą gimnastyczną. Budynki powstawały kolejno na przestrzeni ostatnich niemal stu 
lat. Kompleks tworzy układ wzajemnie skomunikowanych brył z wewnętrznym 
dziedzińcem. Całość zasilana jest w ciepło z istniejącej kotłowni z piecami na olej zasilany 
ze zbiorników zabudowanych wewnątrz budynku. Układ c.o. oparty na grzejnikach 
podokiennych. 

Budynek szkoły podstawowej  (A) -  “stara część”:  
● został wybudowany w drugiej połowie lat 20-tych XX w. 
● oddany do użytkowania w 1929 r. i pełni swoją funkcję aż do dzisiaj 
● na planie zbliżonym do prostokąta o wymiarach ok. 17.5m / 31.5m z umiejscowionym 

centralnie w ścianie podłużnej wejściem głównym oraz półkolem podestu klatki schodowej 
na przeciwległej ścianie zewnętrznej 

● zbudowany w technologii tradycyjnej  
● częściowo podpiwniczony 
● z dwoma kondygnacjami naziemnymi 
● przykryty dachem czterospadowym w konstrukcji drewnianej z wydzielonym poddaszem 

użytkowym 
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● istniejące okna drewniane skrzynkowe częściowo wymienione na okna PCV ze szkleniem 
zespolonym 

● drzwi główne wejściowe aluminiowe ze szkleniem zespolonym 
● dodatkowe drzwi drewniane ( w tym dawne wejście do obiektu z pilastrem ) 
● wysokość budynku waha się pomiędzy 15.5 – 16.5m od poziomu otaczającego terenu, w 

zależności od ukształtowania otoczenia. 
● układ budynku trójnawowy równoległy do dłuższego boku prostokąta gdzie korytarz 

zlokalizowano w nawie środkowej, a sale i pomieszczenia umiejscowiono w nawach 
skrajnych. 

dokumentacja fotograficzna: 
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Budynek szkoły podstawowej i przedszkola (A) - “nowa część” 
● został dobudowany do pierwotnego budynku szkoły na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX 

w. 
● inwestycja została zakończona w 1993 r.  
● budynek przedszkola przylega do ściany szczytowej szkoły. 
● zbudowany na planie prostokąta o wymiarach ok. 17.5m / 18.2m,  
● podpiwniczony (suterena) 
● z dwoma kondygnacjami naziemnymi,  
● przykryty dachem trzyspadowym w konstrukcji drewnianej o mniejszym kącie nachylenia i 

niższej kalenicy niż w budynku szkoły.  
● istniejące okna drewniane skrzynkowe częściowo wymienione na okna PCV ze szkleniem 

zespolonym 
● drzwi wejściowe aluminiowe ze szkleniem zespolonym. 
● wysokość budynku wynosi ok. 13m od poziomu otaczającego terenu.  
● część przedszkola posiada osobne wejście oraz jest połączony z budynkiem szkoły ciągiem 

komunikacyjnym poziomym na każdym piętrze.  

dokumentacja fotograficzna: 
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Budynek sali gimnastycznej (C)  
● powstał na przestrzeni 1994-1996r. 
● na rzucie prostokąta ma wymiary ok. 12m / 24m 
● wysokość waha się pomiędzy 6 – 8m. 
● konstrukcja hali jest w technologii mieszanej, żelbetowo – stalowej z wypełnieniem z cegły 

pełnej i pustaka betonowego.  
● budynek jest niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny  
● parterowy o konstrukcji szkieletowej z dachem płaskim o kącie nachylenia ok. 2º.  
● ustrojem nośnym budynku są ramy złożone z żelbetowych słupów, na których oparte 

zostały stalowe wiązary dachowe. 

dokumentacja fotograficzna: 
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Łącznik (B) wraz z zapleczem socjalnym 
● parterowy niepodpiwniczony z dachem płaskim. 
● część socjalna przylega do jednej ze ścian podłużnych hali, następnie przechodzi w łącznik, 

który spina halę z pierwotnym budynkiem szkoły.  
● wykonany w technologii tradycyjnej konstrukcji murowanej z dachem płaskim o kącie 

nachylenia ok. 2º,pokryty papą.  
● dach stanowi stropodach wentylowany oparty na ścianach nośnych i podciągach 

żelbetowych. 

dokumentacja fotograficzna: 
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Budynek gimnazjum (D)   
● został oddany do użytku 1 września 2006r.  
● budynek na planie prostokąta o wymiarach ok. 17.0m / 34.0m,  
● częściowo podpiwniczony (suterena),  
● z dwoma kondygnacjami naziemnymi, przykryty dachem czterospadowym z wydzielonym 

poddaszem użytkowym i facjatami.  
● zbudowany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne wykonano z pustaka 

ceramicznego, ściany fundamentowe z bloczków betonowych posadowionych na 
żelbetowych ławach fundamentowych. Do głównej bryły budynku gimnazjum przylega 
parterowy łącznik, który zapewnia komunikację z łącznikiem sali gimnastycznej.  

● dodatkowo połączono suterenę gimnazjum z sutereną budynku przedszkola za pomocą 
wąskiego łącznika przykrytego dachem płaskim. 

dokumentacja fotograficzna: 
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
● w sąsiedztwie budynku znajdują się zabudowania publiczne i usługowe niskie i 

średniowysokie. 
● teren wraz z obiektem budowlanym przewidzianym do termomodernizacji nie znajduje się 

w strefie ochrony konserwatorskiej ani nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.  

5. PODSTAWOWE PARAMETRY

● powierzchnia zabudowy całego zespołu budynków (z gimnazjum) - 2 520 m2 

● powierzchnia zabudowy opracowywanej części zespołu budynków - 1 752 m2 bez 

gimnazjum) 

● powierzchnia użytkowa opracowywanej części zespołu budynków - 2 799,6 m2 

● kubatura całkowita opracowanego zespołu budynków - 11 932,8 m3


• szkoła podstawowa (budynek A) - 8 319,4 m3

• łącznik (budynek B) - 616,7 m3

• sala gimnastyczna (budynek C) - 2 996,7 m3


● ogrzewana kubatura opracowanego zespołu budynków - 10 186,8 m3 

● wysokość maksymalna - 15,9 m 

● długość całego zespołu budynków - 63,5 m

● szerokość całego zespołu budynków - 56,0 m

● szerokość ścian szczytowych -


• szkoła podstawowa (budynek A) - 17,9 m

• sala sportowa (budynek C) - 22,9 m 

6. TECHNOLOGIA I ZAKRES RZECZOWY ROBÓT DO WYKONANIA 

6.1. BUDYNEK A - SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE 

6.1.1.OCIEPLENIE I ODWODNIENIE ŚCIAN PIWNIC 

kolejność robót:  
A. zabezpieczenie chodników i terenów zielonych przed uszkodzeniami mogącymi powstać w 

wyniku prowadzenia prac ziemnych, 
B. rozbiórka nawierzchni istniejących chodników i opaski wokół budynku, 
C.odsłonięcie ścian zlokalizowanych poniżej gruntu do poziomu ław fundamentowych, 
D.wykonanie robót konserwacyjnych - wypełnienie zaprawą braków w ścianach, 
E. wykonanie warstwy wyrównawczej dla montażu płyt styropianu, 
F. wykonanie izolacji pionowej z dwuskładnikowej bitumicznej masy powłokowej do poziomu 

ław fundamentowych z wywinięciem izolacji na ławę, 
G. zamocowanie płyt styropianu ekstrudowanego gr.13 cm,  λ = 0,035 W/m2K wzdłuż całego 

obwodu budynku, 
H. zabezpieczenie płyt styropianowych zewnętrzną folią kubełkową, 
I. położenie wzdłuż linii fundamentów peszla melioracyjnego , 
J. zasypanie wykopów gruntem drenującym - żwirem grubo-ziarnistym, 
K. wykończenie pasów ścian w przyziemiu (od poziomu gruntu do poziomu 0,00) płytkami 

klinkierowymi odpornymi na warunki atmosferyczne, 
L. wzdłuż elewacji północnej i południowej szkoły podstawowej i łącznika - odtworzenie 

obrzeży betonowych i ponowne ułożenie fragmentów chodników, 
M. wzdłuż ścian piwnicy elewacji wschodniej (zgodnie z rysunkiem ST1) - wykonanie chodnika 

technicznego z betonowej kostki brukowej kładzionej na 15 cm podsypki piaskowej i 
ustabilizowanie powierzchni mechanicznie wibratorem powierzchniowym. 

uwaga: 
● wszystkie   prace   związane   z   odkryciem fundamentów   należy wykonywać   ze   

szczególną   ostrożnością,   prace   podzielić   na   etapy,   nie   odkrywać jednej płaszczyzny   
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fundamentów   na   odcinku   dłuższym   niż   1.5m.   Nie   naruszać struktury  gruntu 
poniżej poziomu posadowienia budynku, 

● w czasie prowadzenia prac ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na przyłącza 
dochodzące do budynku: kanalizacji sanitarnej, wodociągowe, energetyczne, gazowe i 
telefoniczne. 

6.1.2.WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA WZDŁUŻ ELEWACJI ZACHODNIEJ (zgodnie z   
rysunkiem ST1) 
kolejność robót: 

A.zdemontowanie istniejącego pokrycia chodnika, 
B.zdjęcie istniejącego podkładu pod płytami chodnikowymi, 
C.pogłębienie koryta do głębokości 41cm poniżej gruntu, 
D.wykonanie obrzeży betonowych - krawężniki betonowe 6x20x100cm osadzane na zaprawie 

betonowej 
E. wypełnienie koryta podbudową o grubości 20cm z kruszywa łamanego frakcji 0/63  i 

utwardzenie mechaniczne warstwy, 
F. wypełnienie koryta podbudową o grubości 10cm z kruszywa łamanego frakcji 0/31.5  i 

utwardzenie mechaniczne warstwy, 
G.ułożenie betonowej kostki brukowej 20x10x8cm na 3cm podsypki cementowo-piaskowej 1:4 
H.ustabilizowanie nawierzchni wibratorem powierzchniowym 

6.1.3.OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 

kolejność robót: 
A.oczyszczenie podłoża, wykonanie prac konserwacyjnych - uzupełnienie zaprawą ubytków w 

murze, 
B. rozebranie obróbek blacharskich rynien i rur spustowych oraz odgromów, 
C.skucie istniejących gzymsów ceglanych do lica ściany, 
D.wykonanie warstwy wyrównawczej - pod montaż płyt wełny mineralnej, 
E.sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża,  

jednokrotne gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość. 
F. przygotowanie zaprawy klejącej, 
G.przycięcie i przyklejenie płyt wełny mineralnej, 
H.wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastykowych w ilości 5 szt. na 1 m2 powierzchni 

ocieplanej ( w narożach ścian – zagęścić ilość kołków), 
I. montaż styropianowych kształtek elewacyjnych zgodnie z rysunkami, 
J. montaż płyt twardej wełny mineralnej min. λ = 0,038 W/m2K o gr. 15cm, 
K.montaż - nowego okucia z blachy stalowej nad cokołem, gzymsem nad parterem i gzymsem 

nad pierwszym piętrem, 
L. tynk mineralny wykonać metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, wraz 

z przygotowaniem podłoża i ręcznie wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z 
gotowej suchej mieszanki, 

M.naniesienie zaprawy na podłoże packą stalową. 
N.nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packą z tworzywa sztucznego.  
O.osłanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub nadmiernym 

nasłonecznieniem za pomocą folii lub gęstej siatki,  
P. wykonanie otworów rewizyjnych dla instalacji odgromowej, 
Q.naprawa istniejących elementów okapu, dokręcenie desek do krokwi pod montaż nowych 

rynien,  
R.montaż nowego okapnika rynnowego z kołnierzem wchodzącym pod istniejące poszycie 

dachowe, 
S. zamontowanie nowych elementów okucia dachowego, orynnowania dachowego i rur 

spustowych ze  stali ocynkowanej,  
T. zaizolowanie miejsc styku okucia ze ścianą i dachem uszczelniaczem dekarskim. 

uwaga: 
● na rysunkach elewacji pokazano kolorystykę. 
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6.1.4.OCIEPLENIE STROPU NAD I PIĘTREM - Pomieszczenia poddasza 

kolejność robót: 
A.oczyszczenie podłoża oraz przestrzeni miedzy stropem a powierzchnią dachu, 
B.usunięcie pozostałej wierzchniej warstwy desek drewnianych, 
C.usunięcie istniejącej warstwy polepy, 
D.oczyszczenie podłoża z gwoździ i szpilek, 
E. oczyszczenie stropu nad pomieszczeniami poddasza - wymiana zniszczonych elementów 

stropu, 
F. konserwacja elementów konstrukcji stropu, 
G.ocieplenie stropu między pomieszczeniami poddasza a dachu płytami z wełny mineralnej 

min. λ = 0,040 o gr. 20 cm, 
H.wykonanie prac konserwacyjnych - uzupełnienie zaprawą ubytków w ścianach poddasza, 
I. wykonanie warstwy wyrównawczej pod montaż płyt twardej wełny mineralnej, 
J. wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastykowych w ilości 5 szt. na 1 m2 powierzchni 

ocieplanej ( w narożach ścian – zagęścić ilość kołków), 
K.montaż płyt twardej wełny mineralnej min. λ = 0,038 W/m2K o gr. 15 cm, 
L. naprawa środkowej warstwy (pod polepą) desek drewnianych, 
M.konserwacja istniejącej więźby dachowej, wymiana zniszczonych elementów więźby na 

nowe, 
N.dobicie do istniejących legarów h=8 cm, nowych legarów h=12, 
O.wypełnienie przestrzeni między legarami wełną mineralną min. λ = 0,040 o gr. 20 cm, 
P. montaż wierzchniej warstwy - podłogi z płyt OSB o gr.2,5 cm, 
Q.konserwacja pionów kominowych - uzupełnienie tynków na ścianach kominów, 

osiatkowanie ścian kominów i wykończenie ich powierzchni tynkiem silikatowym, 

6.1.5.OCIEPLENIE STROPU NAD I PIĘTREM - klatka schodowa 

kolejność robót: 
A.wykonanie otworów w ścianach pod montaż podłużnych elementów konstrukcyjnych - 

drewnianych łat 10x10 cm 
B.zamocowanie do ścian drewnianych łat 
C.montaż poprzecznych elementów drewnianych - 8 szt. łat drewnianych 5x10 cm 
D.zamocowanie od spodu konstrukcji płyt g-k gr. 1,25 cm 
E. wypełnienie przestrzeni między łatami płyt z wełny mineralnej λ = 0,040 o gr. 20 cm  
F. zatynkowanie krawędzi między mocowanymi płytami g-k i połączeń między ścianami klatki 

schodowej a płytami g-k 
G.pomalowanie nowego sufitu białą farbą akrylową 

6.2. BUDYNEK B - ŁĄCZNIK 

6.2.1.OCIEPLENIE I ODWODNIENIE PIONOWYCH ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 

kolejność robót:  
A. zabezpieczenie chodników i terenów zielonych przed uszkodzeniami mogącymi powstać w 

wyniku prowadzenia prac ziemnych, 
B. rozbiórka nawierzchni istniejących chodników i opaski wokół budynku, 
C.odsłonięcie ścian zlokalizowanych poniżej gruntu do poziomu ław fundamentowych, 
D.wykonanie robót konserwacyjnych - wypełnienie zaprawą braków w ścianach, 
E. wykonanie warstwy wyrównawczej pod montaż płyt styropianu, 
F. wykonanie izolacji pionowej z dwuskładnikowej bitumicznej masy powłokowej do poziomu 

ław fundamentowych z wywinięciem izolacji na ławę, 
G. zamocowanie płyt styropianu ekstrudowanego gr.13 cm,  λ = 0,035 W/m2K wzdłuż całego 

obwodu budynku, 
H. zabezpieczenie płyt styropianowych zewnętrzną folią kubełkową, 
I. położenie wzdłuż linii fundamentów peszla melioracyjnego, 
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J. zasypanie wykopów gruntem drenującym - żwirem grubo-ziarnistym, 
K. pas ściany w przyziemiu (od poziomu gruntu do poziomu 0,00) planuje się wykończyć 

płytkami klinkierowymi odpornymi na warunki atmosferyczne, 
L. osłonięcie ocieplenia folią kubełkową i zasypanie wykopów gruntem drenującym 

odtworzenie obrzeży betonowych i ponowne ułożenie fragmentów chodników, 

uwaga: 
● wszystkie   prace   związane   z   odkryciem fundamentów   należy wykonywać   ze   

szczególną   ostrożnością,   prace   podzielić   na   etapy,   nie   odkrywać jednej płaszczyzny   
fundamentów   na   odcinku   dłuższym   niż   1.5m.   Nie   naruszać struktury  gruntu 
poniżej poziomu posadowienia budynku, 

● w czasie prowadzenia prac ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na przyłącza 
dochodzące do budynku: kanalizacji sanitarnej, wodociągowe, energetyczne, gazowe i 
telefoniczne, 

6.2.2.OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 

kolejność robót: 
A.usunięcie istniejącego tynku, 
B.oczyszczenie podłoża, wykonanie prac konserwacyjnych - uzupełnienie zaprawą ubytków w 

murze, 
C.rozebranie obróbek blacharskich rynien i rur spustowych, 
D.wykonanie warstwy wyrównawczej - pod montaż płyt wełny mineralnej, 
E.sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża,  

jednokrotne gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość, 
F. przygotowanie zaprawy klejącej, 
G.przycięcie i przyklejenie płyt wełny mineralnej, 
H.wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastykowych w ilości 5 szt. na 1 m2 powierzchni 

ocieplanej ( w narożach ścian – zagęścić ilość kołków), 
I. montaż płyt twardej wełny mineralnej min. λ = 0,038 W/m2K o gr. 15 cm, 
J. tynk mineralny wykonać metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, wraz 

z przygotowaniem podłoża i ręcznie wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z 
gotowej suchej mieszanki, 

K.montaż - okucia z blachy stalowej nad cokołem, gzymsem nad parterem i gzymsem nad 
pierwszym piętrem, 

L. naniesienie zaprawy na podłoże packą stalową, 
M. nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packą z tworzywa sztucznego, 
N. osłanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub nadmiernym 

nasłonecznieniem za pomocą folii lub gęstej siatki, 
O. wykonanie otworów rewizyjnych dla instalacji odgromowej, 
P.  montaż orynnowania dachowego i rur spustowych ze  stali ocynkowanej, 

uwaga: 
● na rysunkach elewacji pokazano kolorystykę. 

6.2.3.OCIEPLENIE DACHU 

kolejność robót: 
A.oczyszczenie powierzchni wierzchniej:  

a. blachę trapezowa należy wytrawić preparatem czyszczącym a następnie umyć 
ciśnieniowo 

b. papę należy oczyścić ręcznie wszystkie luźne elementy poszycia a następnie umyć 
ciśnieniowo 

B.montaż obróbek blacharskich i orynnowania 
C.natrysk piany termoizolacyjnej warstwami - max. co 1 cm do osiągnięcia żądanej grubości (8 

cm) 
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D.malowanie warstwy izolacji wierzchniej silikonowej zabezpieczającej przed wpływem 
czynników zewnętrznych na pokrycie dachu - natryskowo lub wałkiem 

6.3. BUDYNEK C - SALA SPORTOWA 

6.3.1.OCIEPLENIE I ODWODNIENIE PIONOWYCH ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 

kolejność robót: 
A.zabezpieczenie chodników i terenów zielonych przed uszkodzeniami mogącymi powstać w 

wyniku prowadzenia prac ziemnych, 
B. rozbiórka nawierzchni istniejących chodników i opaski wokół budynku, 
C.odsłonięcie ścian zlokalizowanych poniżej gruntu do poziomu ław fundamentowych, 
D.wykonanie robót konserwacyjnych - wypełnienie zaprawą braków w ścianach, 
E. wykonanie izolacji pionowej z dwuskładnikowej bitumicznej masy powłokowej do poziomu 

ław fundamentowych z wywinięciem izolacji na ławę, 
F. zamocowanie płyt styropianu ekstrudowanego gr.13 cm,  λ = 0,035 W/m2K wzdłuż całego 

obwodu budynku, 
G.zabezpieczenie płyt styropianowych zewnętrzną folią kubełkową, 
H.położenie wzdłuż linii fundamentów peszla melioracyjnego, 
I. zasypanie wykopów gruntem drenującym - żwirem grubo-ziarnistym, 
J. pas ściany w przyziemiu (od poziomu gruntu do poziomu 0,00) planuje się wykończyć 

płytkami klinkierowymi odpornymi na warunki atmosferyczne, 
K.osłonięcie ocieplenia folią kubełkową i zasypanie wykopów gruntem drenującym 

odtworzenie obrzeży betonowych i ponowne ułożenie fragmentów chodników, 

uwaga: 
● wszystkie   prace   związane   z   odkryciem fundamentów   należy wykonywać   ze   

szczególną   ostrożnością,   prace   podzielić   na   etapy,   nie   odkrywać jednej płaszczyzny   
fundamentów   na   odcinku   dłuższym   niż   1.5m.   Nie   naruszać struktury  gruntu 
poniżej poziomu posadowienia budynku, 

● w czasie prowadzenia prac ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na przyłącza 
dochodzące do budynku: kanalizacji sanitarnej, wodociągowe, energetyczne, gazowe i 
telefoniczne. 

6.3.2.OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 

kolejność robót: 
A.usunięcie istniejącego tynku, 
B.usunięcie istniejącej warstwy styropianu gr. 5cm, 
C.oczyszczenie podłoża, wykonanie prac konserwacyjnych - uzupełnienie zaprawą ubytków w 

murze, 
D.rozebranie obróbek blacharskich rynien i rur spustowych, 
E. wykonanie warstwy wyrównawczej - pod montaż płyt wełny mineralnej, 
F. sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża,  

jednokrotne gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość. 
G.przygotowanie zaprawy klejącej, 
H.przycięcie i przyklejenie płyt wełny mineralnej, 
I. wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastykowych w ilości 5 szt. na 1 m2 powierzchni 

ocieplanej ( w narożach ścian – zagęścić ilość kołków), 
J. montaż płyt twardej wełny mineralnej λ = 0,038 W/m2K o gr. 15 cm, 
K. tynk mineralny wykonać metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, wraz 

z przygotowaniem podłoża i ręcznie wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z 
gotowej suchej mieszanki, 

L. naniesienie zaprawy na podłoże packą stalową, 
M.montaż okucia dachowego z blachy stalowej, 
N.nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packą z tworzywa sztucznego, 
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O.osłanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub nadmiernym 
nasłonecznieniem za pomocą folii lub gęstej siatki, 

P. wykonanie otworów rewizyjnych dla instalacji odgromowej, 
Q.montaż orynnowania dachowego i rur spustowych ze  stali ocynkowanej, 

uwaga: 
● na rysunkach elewacji pokazano kolorystykę. 

6.3.3.OCIEPLENIE DACHU 

kolejność robót: 
A.oczyszczenie powierzchni wierzchniej:  

a. blachę trapezowa należy wytrawić preparatem czyszczącym a następnie umyć 
ciśnieniowo 

b. papę należy oczyścić ręcznie wszystkie luźne elementy poszycia a następnie umyć 
ciśnieniowo 

B.montaż obróbek blacharskich i orynnowania 
C.natrysk piany termoizolacyjnej warstwami - max. co 1 cm do osiągnięcia żądanej grubości (8 

cm) 
D.malowanie warstwy izolacji wierzchniej silikonowej zabezpieczającej przed wpływem 

czynników zewnętrznych na pokrycie dachu - natryskowo lub wałkiem 

6.4. BUDYNEK D - GIMNAZJUM 

6.4.1.OCIEPLENIE I ODWODNIENIE ŚCIAN PIWNIC I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 

kolejność robót: 
A.zabezpieczenie chodników i terenów zielonych przed uszkodzeniami mogącymi powstać w 

wyniku prowadzenia prac ziemnych, 
B. rozbiórka nawierzchni istniejących chodników i opaski wokół budynku, 
C.odsłonięcie ścian zlokalizowanych poniżej gruntu do poziomu ław fundamentowych, 
D.usunięcie istniejącego tynku, 
E. usunięcie istniejącej warstwy styropianu gr. 5 cm, 
F. wykonanie robót konserwacyjnych - wypełnienie zaprawą braków w ścianach, 
G.wykonanie izolacji pionowej z dwuskładnikowej bitumicznej masy powłokowej do poziomu 

ław fundamentowych z wywinięciem izolacji na ławę, 
H.zamocowanie płyt styropianu ekstrudowanego gr.13 cm,  λ = 0,035 W/m2K wzdłuż całego 

obwodu budynku, 
I. zabezpieczenie płyt styropianowych zewnętrzną folią kubełkową, 
J. położenie wzdłuż linii fundamentów peszla melioracyjnego, 
K.zasypanie wykopu żwirem grubo-ziarnistym, 
L. pas ściany w przyziemiu (od poziomu gruntu do poziomu 0,00) planuje się wykończyć 

płytkami klinkierowymi odpornymi na warunki atmosferyczne, 
M.osłonięcie ocieplenia folią kubełkową i zasypanie wykopów gruntem drenującym 

odtworzenie obrzeży betonowych i ponowne ułożenie fragmentów chodników, 
N.montaż - okucia z blachy stalowej nad cokołem, 

uwaga: 
● wszystkie   prace   związane   z   odkryciem fundamentów   należy wykonywać   ze   

szczególną   ostrożnością,   prace   podzielić   na   etapy,   nie   odkrywać jednej płaszczyzny   
fundamentów   na   odcinku   dłuższym   niż   1.5m.   Nie   naruszać struktury  gruntu 
poniżej poziomu posadowienia budynku, 

● w czasie prowadzenia prac ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na przyłącza 
dochodzące do budynku: kanalizacji sanitarnej, wodociągowe, energetyczne, gazowe i 
telefoniczne. 
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6.5. WYMIANA WSZYSTKICH DREWNIANYCH OKIEN I DRZWI  
(ZGODNIE Z ZESTAWIENIAMI PB-Z01, PB-Z02, PB-Z03). 

● okna PCV z szybą podwójną o współczynniku U=1,1 W/m2K i nawiewnikami 
higrosterowalnymi, oraz drzwi zewnętrzne aluminiowe o współczynniku U nie większym 
niż 1,3 W/m2K, 

kolejność robót:  
A. demontaż ościeżnic, 
B. demontaż starych parapetów, 
C. obsadzenie ościeżnicy wraz mocowaniem i z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem  
D. zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją, 
E. montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,  
F. wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany , 
G. oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu, 
H. malowanie ościeży wewnętrznych farbą emulsyjną po obsadzeniu okien i drzwi 

uwaga: 
● na rysunkach elewacji pokazano kolorystykę. 
● dokładne wymiary i dane techniczne na rys. zestawienia stolarki 

6.6. WYMIANA DRZWI NA PODDASZU  
POMIĘDZY POWIERZCHNIĄ OGRZEWANĄ I NIEOGRZEWANĄ 

● drzwi stalowe ocynkowane z wypełnieniem PIR lub podobnym o współczynniku U nie 
większym niż 1,3 W/m2K, 

kolejność robót:  
A. demontaż istniejących ościeżnic, 
B. obsadzenie ościeżnicy wraz mocowaniem i z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem, 
C. zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją, 
D. wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany, 
E. oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu, 

uwaga: 
● dokładne wymiary i dane techniczne na rys. zestawienia stolarki 

6.7. MONTAŻ RUSZTOWAŃ 
Niezbędne ze względu na wysokość prowadzonych prac termomodernizacyjnych 
wynikających z audytu energetycznego  

kolejność robót:  
A. wyrównanie terenu  
B. montaż i usztywnienie rusztowań.  
C. montaż pionów komunikacyjnych.  
D. zawieszenie drabinek.  
E. montaż poręczy ochronnych i desek krawężnikowych.  
F. wykonanie otworów i kołków drewnianych, obsadzenie haków i zamocowanie rusztowań, 
G. wykonanie uziemienia rusztowań, 
H. odebranie i dopuszczenie do pracy rusztowań, 
I. demontaż rusztowań, 
J. uporządkowanie terenu budowy.  

6.8. WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
Prace termomodernizacyje wymagają częściowych wyburzeń lub demontaży części 
budynków i ich wyposażenia.   
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kolejność robót: 
A. realizować z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa: 
B. roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 z dnia 
10.04.1972., poz. 93), Rozporządzeniem  MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie 
warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nieużytkowanych, 
zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. z 1995 r. nr. 10 poz.47), 
oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

C. teren, na którym będzie się odbywać rozbiórka obiektu należy ogrodzić i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi i tablicą informacyjną. 

D. przed przystąpieniem do prac upewnić się że dopływ prądu i wody jest odcięty 
E. usuwanie jednego elementu nie powinno wywołać nieprzewidzianego spadania lub 

zwalania innego elementu.  
F. należy systematycznie usuwać gruz i materiały budowlane z terenu rozbiórki w szczelnych 

workach.

	  

6.9. REMONT INSTALACJI C.O.  

● projektuje się centralne ogrzewanie w budynku szkoły podstawowej oraz sali sportowej 
bez ingerencji w kotłownię. 

● rozdzielacz centralnego ogrzewania zasilany jest z kotłowni z istniejących 3 kotłów z 
palnikiem olejowym, pracujących w kaskadzie .  

● w budynkach Szkoły Podstawowej oraz budynku sali sportowej zaprojektowano 
ogrzewanie wodne w postaci grzejników stalowych płytowych.  

● w pomieszczeniach przewidziano grzejniki z podejściem dolnym.  
● instalacja zostanie wykonana z rur i kształtek zaprasowywanych i zaciskanych, z wkładką 

aluminiową. 
● główne rozprowadzenie instalacji będzie w korytarzach pod stropem.  
● piony i podejścia do grzejników będą wykonane w bruzdach w ścianie.  
● przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą obejm dwuśrubowych.  
● rury prowadzone pod stropem w pomieszczeniach ogólnodostępnych dla dzieci, należy 

zabudować systemem G-K. 

uwaga: 
dokładne wytyczne dotyczące instalacji C.O. znajdują się w  projekcie budowlanym 
instalacji sanitarnych  

6.10. PRACE PORZĄDKOWE DOOKOŁA BUDYNKÓW 
● ponowne ułożenie posadzek chodnikowych   
● doprowadzenie terenów zielonych do stanu sprzed termomodernizacji 
● wywóz gruzu, utylizacja materiału pochodzącego z rozbiórek wraz z opłatą za utylizację. 

7. WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ 
Budynek pozostaje bez zmian pod względem układu funkcjonalnego, komunikacyjnego 
oraz wyposażenia PPOZ i systemów oświetlenia awaryjnego i sygnalizacji PPOZ. 
Zastosowany system ocieplenia ścian zewnętrznych wełna mineralną, styropianem lub 
styrodurem jest klasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia przy działaniu ognia od 
strony elewacji. 

8. DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Nie przewiduje się zmian 

9. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO NATURALNE I JEGO 
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE  
Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanych robót na środowisko, a w 
szczególności zwiększenia hałasu, generacji drgań, emisji promieniowania,itp. 
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● Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków: bez 
zmian 

● Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych: bez zmian 
● Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów: bez zmian 
● Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania: bez zmian 
● Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne - inwestycja nie wpłynie w sposób negatywny na 
istniejący drzewostan, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. 

● budynek nie jest siedliskiem ptaków i nie zagraża żadnym siedliskom ptaków i innych 
zwierząt. 

10.WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz.1126) 

DANE DO STRONY TYTUŁOWEJ: 
nazwa i adres obiektu budowlanego:  
Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha w Irządzach, Irządze 126, 42-446 Irządze, dz.nr:
430/4 
inwestor:  
GMINA IRZĄDZE, Irządze 124, 42-446 Irządze 
projekt:  
KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALĄ 
SPORTOWĄ W IRZĄDZACH 

CZĘŚĆ OPISOWA: 
● Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 
● Zakres robót obejmuje: prace termomodernizacyjne - ocieplenia ścian, dachu, wymianę 

okien i drzwi oraz remont instalacji c.o. 
● Prace realizowane będą w 1 etapie.  
● Istniejące obiekty budowlane podlegające adaptacji lub rozbiórce 
● Istniejące ściany zewnętrzne, stropy i dachy, oraz okna i drzwi oraz pomieszczenie kotłowni 

wraz z wyposażeniem oraz urządzenia grzejne w poszczególnych pomieszczeniach wraz z 
instalacja transmitującą ciepło. 

● Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

● Inwestycja nie dotyczy zagospodarowania terenu.  
● Jedynie prace termomodernizacyjne prowadzone na rusztowaniach elewacyjnych wymagają 

ogrodzenia terenu i zabezpieczenia przed upadającymi elementami siatkami ochronnymi.  

Cały teren należy oznakować. 
● Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
● Listę możliwych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych należy 

ustalić na podstawie informacji przekazanych inwestorowi przez wykonawcę robót w 
● porozumieniu z rzeczoznawcami uprawnionymi do uzgadniania i opiniowania projektów 

budowlanych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz w zakresie Zabezpieczeń 
Przeciwpożarowych. 

● Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych 
● Plac budowy należy oznakować przez umieszczenie tablicy informacyjnej budowy, 

oznakowanie wjazdów i wyjazdów z terenu budowy oraz dokonanie oznaczeń miejsc 
niebezpiecznych zgodnie, z §83 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
dnia 26.09.1997 r. 

● Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

● W szczególności w planie „BIOZ” należy określić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.: 
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• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 
• konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 
• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby 
● Opracowanie winno uwzględniać wymogi zawarte w Rozdziale 6 „Prace szczególnie 

niebezpieczne” Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. wraz 
z późniejszymi zmianami zawartymi w Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dania 11.06.2002r. 

● Miejsce przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 

● Wydzielenie miejsc składowania ustalić należy na podstawie opracowanego projektu 
zagospodarowania placu budowy i organizacji robót budowlanych przedstawionego przez 
wykonawcę. Składowanie i transport materiałów winien być prowadzony na terenie 
budowy zgodnie z przepisami zawartymi w Rozdziale 4 – Transport wewnętrzny i 
magazynowanie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. 
wraz z późniejszymi zmianami zawartymi w Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dania 11.06.2002 r. 

● Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania 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 

● Należy ustalić na podstawie opracowanego projektu zagospodarowania placu budowy i 
organizacji robót budowlanych przedstawionego inwestorowi przez wykonawcę robót w 
porozumieniu z rzeczoznawcami uprawnionymi do uzgadniania i opiniowania projektów 
budowlanych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz w zakresie Zabezpieczeń 
Przeciwpożarowych z uwzględnieniem informacji zawartych w pkt. 3, 4, 5, 7 informacji do 
planu „BIOZ” 

● Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 
prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

● Zaświadczenia odbioru, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowę, uzgodnienia, 
● świadectwa prób, badań itp., będą przechowywane w segregatorze na terenie budowy. 

Miejsce i lokalizację pomieszczenia należy ustalić na podstawie  opracowanego projektu 
zagospodarowania placu budowy i organizacji robót budowlanych przedstawionego przez 
wykonawcę. 
uwagi 

● Podczas prowadzenia prac należy bezwzględnie przestrzegać ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. wraz z późniejszymi zmianami zawartymi w Rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dania 11.06.2002 r. wszystkie prace należy prowadzić 
stosowanie do wymogów prawa budowlanego, oraz przepisów w zakresie bezpieczeństwa 
pożarowego zgodnie z Art. 18 pkt.1, ust. 3 Ustawy „Prawo Budowlane” kierownik budowy 
przed rozpoczęciem prac winien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany 
planem „BIOZ” zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 
sierpnia 2002r. 

11. UWAGI KOŃCOWE 

● W razie wątpliwości lub pojawienia się nieprzewidzianych projektem okoliczności należy 
kontaktować się z jednostką projektową.  

● Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia 
różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady 
zawarte w projekcie. 

● Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić czy materiały dostarczone na budowę 
odpowiadają ustaleniom projektowym i wymaganiom technicznym oraz odpowiadają 
zamawianej kolorystyce. 

● Miejsce prowadzenia robót powinno być ogrodzone i oznakowane. 
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● Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na budowie muszą być 
przeszkoleni i znać przepisy BHP i p.poż. 

● Zaświadczenia odbioru, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowę, uzgodnienia, 
świadectwa prób, badań itp., będą przechowywane w segregatorze na terenie obiektu. 

● W pomieszczeniach socjalnych należy przewidzieć apteczkę z lekami pierwszej pomocy. 
● Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu 

stosowania w budownictwie (zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane). Świadectwa 
dopuszczenia materiałów i wyrobów należy zachować do kontroli do końcowego odbioru 
robót. 

● Niniejszą dokumentację należy traktować łącznie z projektami wykonawczymi - części 
opisowe oraz rysunki zestawcze. 

● Przed dokonaniem zakupu materiałów potwierdzić ważność aprobaty technicznej. 
● Dla uniknięcia niezgodności wymiary wszystkich elementów przed wbudowaniem należy 

obowiązkowo sprawdzić w miejscu montażu. 
● W przypadku jakichkolwiek rozbieżności stanu bieżącego budowy i projektowanego należy 

wezwać projektanta. 
● Wszelkie odstępstwa od projektu wynikające z zastosowania innych materiałów, rozwiązań 

konstrukcyjnych lub technologii, należy uzgodnić z projektantem w ramach nadzoru 
autorskiego. Uzgodnienie powinno posiadać akceptację projektanta oraz nadzoru 
technicznego z wpisem do Dziennika Budowy. 

● Wszystkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta. 
● Do realizacji przystąpić należy jedynie z kompletem dokumentacji. 

arch. Jakub Gałęski  
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12. ZAŁĄCZNIKI 
A. UPRAWNIENIA, IZBY

STUDIO PROJEKTOWE JAKUB GAŁĘSKI  
ul.Poniatowskiego 25  •  43-300 Bielsko-Biała  •  +48 531615370  •  kuba.galeski@gmail.com  •  www.galeski.com.pl  �21

mailto:kuba.galeski@gmail.com
http://www.galeski.com.pl

	PODSTAWA OPRACOWANIA
	PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
	PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY
	STAN ISTNIEJĄCY
	PODSTAWOWE PARAMETRY
	TECHNOLOGIA I ZAKRES RZECZOWY ROBÓT DO WYKONANIA
	BUDYNEK A - SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE
	BUDYNEK B - ŁĄCZNIK
	BUDYNEK C - SALA SPORTOWA
	BUDYNEK D - GIMNAZJUM
	WYMIANA WSZYSTKICH DREWNIANYCH OKIEN I DRZWI
	WYMIANA DRZWI NA PODDASZU
	MONTAŻ RUSZTOWAŃ
	WYBURZENIA I DEMONTAŻE
	REMONT INSTALACJI C.O.
	PRACE PORZĄDKOWE DOOKOŁA BUDYNKÓW
	WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ
	DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
	WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO NATURALNE I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE
	WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
	UWAGI KOŃCOWE
	ZAŁĄCZNIKI

