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 ZESTAWIENIE RYSUNKÓW  
 

 
Z/1 SYTUACJA           skala 1:500   
 
1/A+K RZUT PRZYZIEMIA       skala 1:50 
1-2/A+K ELEMEMTY KONSTRUKCYJNE DACHU   skala 1:100 
2/A RZUT PRZYZIEMIA WYKOŃCZENIA    skala 1:50 
3/A+K Przekrój AA        skala 1:100 
4/A+K Przekrój BB i CC       skala 1:100 
5/A RZUT DACHU       skala 1:100 
6/A ELEWACJA FRONTOWA - PÓLNOCNA    skala 1:100 
7/A ELEWACJA TYLNA - POŁUDNIOWA    skala 1:100 
8/A ELEWACJA BOCZNE – WSCHODNIA I ZACHODNIA  skala 1:100 
9/A ZESTAWIENIE STOLARKI       
10/A ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ    
 



 

 

OPIS TECHNICZNY ROBÓT BUDOWLANYCH  
1. DANE PODSTAWOWE  

 

1.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 
Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Pokój 
ul. Wojska Polskiego 26 , 46-034 Pokój 

 
1.2. przedmiotowe działki 
 Dz. Nr 209/21, obręb Pokój, gmina Pokój 
 
1.3. Inwestor 
 Gmina Pokój 
 Ul. Sienkiewicza 8  
 46-034 Pokój 
 
1.4. Nazwa jednostki projektowej 
 Nest Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o. o. 
 Ul. Sienkiewicza 87/9, 50-348 Wrocław 
 

1.5. Podstawy merytoryczne opracowania 
- Zlecenie Inwestora 
- wizja lokalna 
- Uzgodnienia z Inwestorem 
- dokumentacja fotograficzna 
- obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego i Warunków Technicznych, normy 

 

1.6. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa robót budowlanych polegających na 

remoncie budynku Remizy OSP w Pokoju.  
Zakres opracowania obejmuje istniejący budynek.  

 

1.7. Cel opracowania 
Celem opracowania jest określenie zakresu prac remontowych oraz sposobu ich wykonania.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2.1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA  TERENU 
 

2.1.1. Określenie granic działki  
 Budynek objęty opracowaniem w całości zlokalizowany jest na działce nr 209/21. Na objętej 
opracowaniem działce znajdują się tereny zielone, podest sceniczny, zabudowania inwentarskie nie 
przylegające do budynku remizy oraz tereny utwardzone. 
Działka nr 209/21 sąsiaduje z działkami: 
Drogową nr 607/272 -  ul. Wojska Polskiego 
Niezabudowaną nr 23 
drogową nr 60 
Niezabudowaną nr 501/21 
Zabudowaną nr 500/21 
Niezabudowaną nr 458/45 
Zabudowaną 406/21 
Niezabudowaną 459/45 
 
2.1.2. Usytuowanie, obrys i układ istniej ących obiektów 

 Na terenie działki nr 209/21 w jej południowej części znajduje się objęty opracowaniem 
budynek Remizy . Dłuższa oś budynku przebiega wzdłuż osi wschód - zachód. Objęty opracowaniem 
budynek znajduje się w całości na terenie działki nr 209/21. W zachodniej części działki znajduje się 
podest sceniczny do którego przylega utwardzenie z betonu. Na wysokości budynku Remizy , przy 
zachodniej granicy działki znajdują się zabudowania gospodarcze. Niezabudowany teren działki 
pokrywają tereny zielone oraz lokalne utwardzenia z nawierzchni betonowej .  
 
2.1.3. Usytuowanie, obrys i układ istniej ących sieci i przył ączy 
 Na terenie działki znajdują się istniejące : 
 - przyłącze kanalizacji sanitarnej 
 - przyłącze wodociągowe 
 - przyłącze elektryczne 
 - przyłącze telekomunikacyjne 
 
2.1.4. Sposób odprowadzania ścieków, usuwanie nieczysto ści 
 Ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej poprzez istniejące i działające przyłącze 
kanalizacyjne 
 
2.1.5. Układ komunikacyjny i dost ępność 

Obsługa komunikacyjna odbywa od strony północnej ul. Wojska Polskiego 
 
2.1.6. Ukształtowanie terenu 
 Teren płaski 
 
2.1.7. Układ zieleni nawierzchnie 

Na terenie działki nr 26/11 rosną pojedyncze drzewa które nie zagrażają istniejącej zabudowie. 
Teren jest ogrodzony i porośnięty trawą. 
 
 
 
 
  

 



 

2.1.8. Bilans istniej ącego zainwestowania w granicach działek. 
 Działka nr 209/21 
 Powierzchnia działki: 3819 m2 
 Powierzchnia zabudowy:  Remiza:   582 m2 
      Pozostałe obiekty: 68 m2 
 
 
2.1.9. Bezpiecze ństwo i dost ępność dla osób niepełnosprawnych lub z dysfunkcjami ruch u 
 W aktualnym stanie, dostęp do budynku osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na 
wózkach inwalidzkich jest zapewniony poza salą bankietową, której posadzka znajduje się na 
poziomie -0,2 przy jednoczesnym braku pochylni.   
 
2.1.10. Elementy bezpiecze ństwa po żarowego 
 
Istniejący budynek remizy jest budynkiem niskim. Ściany dach oraz stropy nie eksploatowanej wieży 
do suszenia węży strażackich nie są ocieplone.  Dojazd pożarowy możliwy jest od strony ul. Wojska 
Polskiego. 
Woda na potrzeby pożarowe zapewniona jest z hydrantu zlokalizowanego w sąsiedztwie wjazdu do 
garażu wozów bojowych. 
W celu zapewnienia spełnienia przepisów ochrony przeciwpożarowej należy zabezpieczyć palne 
elementy konstrukcji budynku do wymaganej klasy odporności pożarowej. 
 
2.1.11. Ochrona Konserwatorska 
 Budynek nie jest objęty ochrona konserwatorską. 
 
2.1.12. Wpływ eksploatacji górniczej na działk ę 
 Budynek nie znajduje się na terenie objętym eksploatacja górniczą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. OPIS ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY   
 

3.1. OPIS STANU  ISTNIEJĄCEGO  
 
3.1.1 Przeznaczenie i program u żytkowy 
Istniejący budynek remizy strażackiej powstał w latach 30 ubiegłego wieku i był później 
rozbudowywany . 
 
Budynek parterowy, niepodpiwniczony, składa się z zespołu pomieszczeń remizy strażackiej oraz 
lokalu  mieszkalnego.  
W obrębie Remizy znajdują się pomieszczenia przeznaczone dla strażaków oraz sprzętu 
strażackiego oraz zespół pomieszczeń związanych salą bankietową. 
Lokal mieszkalny składa się z 2 pokojów, kuchni spiżarni i łazienki, przylega do niego pomieszczenie 
kotłowni dostępne od zewnątrz. 
 
3.1.2. Charakterystyczne parametry budynku 
powierzchnia użytkowa   517,96, m2 

powierzchnia zabudowy   582 m2 

kubatura  brutto     2570 m3 

wysokość budynku   n.p.t                           5,70 m npt, wieża (dach nieogrzewany)- 12,55m npt 
wymiary budynku                                       37,1 x 21,36 m 
 
3.1.2. Usytuowanie obiektu 

Cały budynek zlokalizowany jest na terenie działki nr 209/21 w południowej jej części.  
Odległości do sąsiednich granic:  

z niezabudowaną działką nr 501/21- 1,5m,  
z działką drogową 60 – 19m,  
z działką drogową ul. Wojska Polskiego – 36m. 
z zabudowaną działką nr 500/21 – 1,5m oraz 2,5m 
z niezabudowaną działką 23 – 9,0m 

 
3.1.2.1.Forma architektoniczna i funkcja obiektu 
Budynek ma wielobryłową kompozycję o układzie symetrycznym. 
Składa się z dwóch zorientowanych szczytowo brył mieszczących odpowiednio garaż oraz lokal 
mieszkalny. Bryły te połączone są niższą kubaturą w układzie kalenicowym. 
 
Oś kompozycji stanowi prostopadłościenna wieża zwieńczona proporcjonalnie mniejszą latarnią 
mieszczącą mechanizm wyciągowy dla węży strażackich. Dachy wieży są płaskie. 
 
Pierwotny zespół budynków obejmujący garaż, lokal mieszkalny, pomieszczenia pomocnicze i wieżę 
wzniesiono prawdopodobnie w latach 30 ubiegłego wieku. 
Współcześnie zespół budynków uzupełniono o parterowe dobudówki mieszczące pomieszczenia 
magazynowe remizy, sanitariaty oraz sale bankietową. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zestawienie pomieszczeń: 
 

  Remiza WYKOŃCZENIE POSADZKI pow. m2 

        

1 garaż wozów bojowych posadzka betonowa z powłoką 63,00 

2 magazyn sprzętu bojowego posadzka betonowa z powłoką 24,60 

3 magazyn paliwa posadzka betonowa z powłoką 10,20 

4 sanitariaty płytki ceramiczne 24,38 

5 sala  parkiet drewniany 141,98 

6 przedsionek płytki ceramiczne 5,00 

7 przygotowalnia płytki ceramiczne 28,06 

8 pok. Komendanta płytki gres 28,37 

9 przedsionek płytki gres 7,01 

10 wieża do suszenia węży strażackich płytki gres 11,78 

11 izba regionalna płytki ceramiczne 53,82 

20 wieża +3,32 podłoga drewniana 11,70 

21 wieża + 6,61 podłoga drewniana 11,70 

22 wieża + 9,90 beton 2,40 

    SUMA 424,00 

        

  Mieszkanie     

12 pokój dzienny wykładzina pvc 35,00 

13 łazienka płytki ceramiczne 4,90 

14 pokój   wykładzina pvc 12,58 

15 komunikacja płytki ceramiczne 8,04 

16 kuchnia płytki ceramiczne 12,52 

17 wiatrołap płytki ceramiczne 6,63 

18 kotłownia posadzka betonowa 9,32 

19 spiżarnia posadzka betonowa 4,97 

    SUMA 93,96 

 
RAZEM 517,96 

 
3.1.2.2. Układ konstrukcyjny i funkcjonalny obiektu , ocena stanu technicznego  
Budynek hotelu został wzniesiony w latach 30‘ ubiegłego wieku, później remontowany i 
rozbudowywany. 
Budynek o zróżnicowanym układzie konstrukcyjnym. Kubatury garażu i lokalu użytkowego w układzie 
poprzecznym.  
Garaż posiada bezpośrednie połączenie z pomieszczeniem magazynu sprzętu bojowego. Strop 
garażu współczesny w systemie WPS, dach kryty więźbą drewnianą z płatwią kalenicową opartą na 
stropie za pośrednictwem słupów. Pokrycie na deskowaniu pełnym z blachy trapezowej. 
Elementy konstrukcyjne dachu z widoczną korozja biologiczną.  
 
Część mieszcząca lokal użytkowy w układzie poprzecznym ze stropem drewnianym i poddaszem 
nieużytkowym. 
Dach na deskowaniu pełnym z pokryciem z blachy trapezowej. 
Elementy konstrukcji dachu i stropu z widoczną korozją biologiczną. 
 



 

Część niższa, mieszcząca wieżę, biuro komendanta, przygotowalnie i izbę regionalną. Wejscie do 
Sali bankietowej odbywa się przez izbę regionalną oraz z przez przedsionek przez pomieszczenie 
przygotowalni. Z przedsionka wejściowego zapewniony dostęp do biuro komendanta oraz najniższej 
kondygnacji wieży.  
Konstrukcja w układzie podłużnym kryta stropem belkowym drewnianym na którym opiera się 
konstrukcja drewniana podtrzymująca pokrycie dachowe. 
 
Przybudówka mieszcząca sanitariaty oraz pomieszczenia magazynowe  kryta dachem z płyt WPS 
nad którym wzniesiono stelaż drewniany podtrzymujący pokrycie dachowe z blachy trapezowej. 
Istniejące sanitariaty nie spełniają wymagań określonych przepisami. W szczególności brak jest 
wydzielenia przedsionka i kabin pełnymi ścianami. 
 
Sala bankietowa skomunikowana jest z izba regionalna , pomieszczeniem przygotowalni oraz 
sanitariatami. Poziom posadzki -0,2 co pozwoliło uzyskać zwiększona wysokość pomieszczenia 
jednak wprowadza ograniczenia w zakresie korzystania przez osoby niepełnosprawne ponieważ nie 
zapewniono pochylni ani innych urządzeń ułatwiających dostęp.  
Konstrukcja  w układzie poprzecznym. Konstrukcja dachu z dźwigarów deskowych usztywnionych 
poprzecznie z deskowaniem pełnym połaci. . Pokrycie z blachy trapezowej. 
 
Stolarka okienna i drzwiowa z profili PVC – zużyta eksploatacyjnie. 
 
Bramy garażu wozów bojowych w dobrym stanie. 
 
3.1.2.3. Sposób zapewnienia warunków niezb ędnych do korzystania z obiektu przez osoby 
niepełnosprawne 
 Z uwagi na fakt iż posadzka Sali bankietowej znajduje się na poziomie -0,2 i jest dostępna 
jedynie za pomocą schodów należy rozważyć inne możliwości zapewnienia korzystania z budynku 
przez osoby niepełnosprawne w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich. 
 
3.1.2.4. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urz ądzeń i instalacji technicznych  
 Budynek posiada działające instalacje: 
 - wodociągową (zimna i ciepła) 
 - kanalizacyjna 
 - elektryczną 
 - centralnego ogrzewania 
 - teletechniczną 
Instalacja wodociągowa: woda do budynku doprowadzona jest z miejskiej sieci wodociągowej, 
zapewniającej dostawe wody pitnej. Zawór główny oraz wodomierz znajduje się w pomieszczeniu 
garażu wozów bojowych. 
 Podgrzanie wody ciepłej  następuje w istniejącej kotłowni na paliwo stałe.  
Kanalizacja sanitarna: ścieki odprowadzane są do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej.  
Wody opadowej odprowadzane sa na teren. 
 
Instalacja elektryczna: budynek zasilany z istniejącego przyłącza energetycznego. W budynku istnieje 
instalacja oświetleniowa, gniazd wtykowych, wyrównania potencjału oraz instalacje niskoprądowe. 
 
Instalacja centralnego ogrzewania: ciepło dostarczane jest do budynku z istniejącej kotłowni na 
paliwo stałe.  
 
Wentylacja : istniejąca wentylacja grawitacyjna . 

 



 

 
3.2.1. Charakterystyka konstrukcyjna, materiałowa i  technologiczna 
  
 
A) Warunki posadowienia, fundamenty  
Istniejące fundamenty. Brak oznak nieprawidłowej pracy. Liczne zawilgocenia wskazuja na brak 
izolacji pionowej i poziomej. 
 
B) Ściany  
Ściany zewnętrzne – murowane z cegły pełnej, w częściach dobudowywanych z bloczków i pustaków 
żużlobetonowych, tynki cementowo- wapienne, brak izolacji termicznej. .  
Ściany wewnętrzne– murowane z cegły pełnej.  
 
C) Wykończenie ścian 
Ściany pomieszczeń remizy wykończone malowanym tynkiem cementowo- wapiennym. 
Pomieszczenia sanitariatów posiadają częściowe okładziny ścian i posadzek z płytek ceramicznych. 
Sala bankietowa posiada posadzkę drewnianą, ściany wykończone są malowanym tynkiem 
cementowo- wapiennym oraz boazerią winylową. 
 
Lokal mieszkalny posiada wykończenie ścian za pomoca tynku cementowo- wapiennego, boazeri 
PVC oraz płytek.  
 
D) Kominy 
W budynku istnieją 3 przewody kominowe. Komin 14/20 obsługujący kuchnię na paliwo stałe 
zlokalizowaną w pomieszczeniu przygotowalni. Komin 14/20 obsługujący kocioł CO zlokalizowany w 
kotłowni przylegającej do lokalu mieszkalnego. 
Oba kominy sa drożne i eksploatowane. 
W obrębie lokalu mieszkalnego znajduje się nieczynny przewód kominowy który nie jest 
wyprowadzony ponad połać. 
 
E) Dach 
Konstrukcja dachów budynku jest zróżnicowana. 
Bryły garażu oraz lokalu mieszkalnego posiadają Dachy o konstrukcji drewnianej o ustroju 
płatwiowym.  
Konstrukcja dachu nad garażem składa się z krokwi, płatwi kalenicowej oraz murłat. Konstrukcja 
dachu opiera się częściowo na wykonanym współcześnie stropie WPS. Dach ten jest deskowany i 
posiada pokrycie z blachy trapezowej 
Konstrukcja dachu nad lokalem mieszkalnym składa się z krokwi, płatwi, słupów zastrzałów i mieczy. 
Dach ten jest deskowany i posiada pokrycie z blachy trapezowej. 
 
Dach nad częścią łączącą garaż z częścią mieszkalną opiera się na stropie belkowym drewnianym. 
Jago konstrukcje stanowią krokwie o niewielkim nachyleniu, deskowane i pokryte papą. Nad ta 
konstrukcją w ramach późniejszych remontów wykonano stelaż podtrzymujący pokrycie z blachy 
trapezowej. 
 
Konstrukcje dachu nad sala bankietową stanowią dźwigary deskowe posiadające usztywnienie 
poprzeczne oraz pełne deskowanie. Pokrycie z blachy trapezowej. 
 
Dach nad dobudówką mieszcząca sanitariaty oraz pomieszczenia magazynowe, posiada konstrukcję 
w postaci stropu WPS układanego w spadku krytego papą. W ramach remontów nad tą konstrukcja 
wykonano stelaż drewniany podtrzymujący pokrycie z blachy trapezowej. 



 

 
Dachy i stropodachy posiadają lokalnie izolacja termiczną w postaci wełny mineralnej oraz zasypu z 
żużla paleniskowego, jednak jest ona w złym stanie technicznym wadliwie wykonana i o 
niewystarczającej grubości. 
 
F) Wentylacja 
Pomieszczenia budynku posiadają wentylację grawitacyjną.  
Sala bankietowa posiada wentylację w postaci 3 wentylatorów wywiewnych. W celu zapewnienia jej 
właściwego funkcjonowania należy przewidzieć możliwość nawiewu powietrza świeżego 
 
Garaż wozów bojowych posiada instalację wyciągu spalin  
 
Sanitariaty posiadają jedne przewód wentylacyjny obsługujący całe pomieszczenie mieszczące 
wszystkie kabiny.  Należy zapewnic wymaganą ilość przewodów wentylacyjnych właściwy układ 
pomieszczeń (brak wydzielenia pełna ścianą). 
 
Lokal mieszkalny nie posiada wymaganej wentylacji 
 
G) Stolarka okienna i drzwiowa 
Istniejąca stolarka PVC, drzwi wejściowe z profili Aluminiowych. Bramy garażu wozów bojowych 
segmentowe z napedem. 

 
H) Ogrzewanie budynku 

Źródłem ciepła jest istniejąca kotłownia na paliwo stałe wymagająca modernizacji. Z uwagi na 
brak izolacji termicznej budynku, nie są spełnione wymagania dotyczące ochrony termicznej budynku. 
Należy zatem zaprojektowac i wykonac izolacje termiczną i nowa instalacje CO budynku. 

 
I) Instalacja elektryczna 
Budynek posiada przyłącze EE oraz instalacje elektryczną oświetlenia i gniazd wtykowych w tym 
gniazd 380V. 
Pomieszczenie biura komendanta posiada ponadto instalacje alarmową. 
Instalacja jest wyeksploatowana i wymaga wymiany . 
 
J) Instalacja wodoci ągowo - kanalizacyjna 
Budynek posiada działającą instalacje wodociągowo- kanalizacyjną. Przyłącze wodociągowe znajduje 
się w pomieszczeniu garażu wozów bojowych. 
Wewnętrzne instalacje są wyeksploatowane i wymagają wymiany. 
 
K) Posadzki 
Posadzki garażu wozów bojowych oraz magazynu sprzęto bojowego betonowe z powłoką. 
 
Posadzka Sali bankietowej- parkiet drewniany 
 
Pomieszczenie przygotowalni posiada posadzke oraz fartuch ścienny z płytek ceramicznych, 
komunikacja oraz biuro komendanta posiada posadzke z płytek gres. 
Podłoga pomieszczenia Izby Regionalnej wykończona jest płytkami ceramicznymi. 
Lokal mieszkalny : Posadzki wykończone są wykładzina pvc oraz płytkami ceramicznymi. 
 
 
 



 

4.      Wnioski ko ńcowe 
Budynek w stanie technicznym średnim , konstrukcja drewniana dachów nad garażem i częścią 
mieszkalną – w stanie złym. 
Należy zaprojektować i wykonać prace remontowe w zakresie konstrukcji dachów , pokrycia, izolacji 
poziomej ścian. 
W celu zapewnienia spełnienia wymogów określonych przepisami należy wykonać prawidłową 
wentylacje pomieszczeń. 
Należy zapewnić dostęp osób niepełnosprawnych do pomieszczenia Sali bankietowej. 
Należy doprowadzić do zgodności z przepisami pomieszczenia sanitariatów. 
Z uwagi na zużycie niezbędna jest wymiana instalacji budynku. 
Należy zapewnić wymaganą przepisami ochronę termiczną budynku poprzez wykonanie izolacji 
termicznej ścian oraz dachów i stropodachów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. OPIS ARCHTEKTONICZNO- BUDOWLANY 
 

4.1. ZAKRES OPRACOWANIA 
Zakres opracowania obejmuje cały budynek OSP w miejscowości Pokój. 
Przedmiotem prac jest remont budynku, wymiana pokrycia dachu, podwyższenie właściwości 
termicznych przegród budynku oraz przebudowa części pomieszczeń. 
 
4.1.1. Zmiany w zakresie układu funkcjonalnego 

Zaprojektowano przebudowę istniejących sanitariatów przylegających do Sali bankietowej na 
węzeł sanitarny przeznaczony wyłącznie dla strażaków. W tym celu wydzielono sanitariat z dwoma 
kabinami wc i przedsionkiem z którego dostępna jest łazienka mieszcząca dwa natryski i kabinę WC. 
Sąsiednie pomieszczenie przeznaczono na pom. pomocnicze dostępne z istniejącego magazynu 
sprzętu bojowego. 
 Istniejące pomieszczenie administracyjne przeznaczono na zespół sanitariatów 
ogólnodostępnych z podziałem na WC damskie i męskie oraz sanitariat dla osób niepełnosprawnych. 

W celu zapewnienia dostępności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 
zaprojektowano podest i pochylnię prowadzącą do Sali bankietowej. 
 Pomieszczenia mieszczące obecnie mieszkanie pracownicze, zaadoptowano na funkcje 
związane ze zwiększeniem aktywności mieszkańców, w tym prowadzenie zajęć grupowych i 
indywidualnych. W skład zespołu pomieszczeń wchodzi WC oraz pomieszczenie personelu. 

Funkcja istniejącej kotłowni pozostaje bez zmian. Zmianie ulega źródło ciepła , istniejący 
kocioł na paliwo stałe przeznaczony jest do demontażu i zostanie zastąpiony układem grzewczym i 
przygotowania CWU opartym na pompie ciepła z dolnym źródłem w postaci sond pionowych. 

W pomieszczeniu przygotowalni porcjowane sa posiłki przeznaczone do serwowanie na Sali bankietowej. Posiłki wydawane sa 

przez przedsionek na salę bankietową. Brudne naczynia podawane są przez okno podawcze do zmywalni. Po umyciu, czyste naczynia 

podawane sa przez okno podawcze do przygotowani  

Pomieszczenie przedsionka zaadoptowano na zmywalnię naczyń połączona z pomieszczeniem przygotowalni i salą 

bankietową oknem podawczym o wymiarach 60/60 . Zmywalnię naleŜy wyposaŜyć w zlew jednokomorowy, blat roboczy zlokalizowany 

pod oknem podawczym z Sali bankietowej oraz zmywarko- wyparzarkę.  

 
4.1.1 Zakres prac 
Zakres prac remontowych obejmuje : 

1. Wymianę tynków poprzez skucie istniejących i wykonanie nowych wypraw tynkarskich oraz 
powłok malarskich i okładzin z płytek 

2. Wymianę warstw posadzkowych poprzez skucie istniejących i wykonanie nowych warstw 
posadzkowych i podłogowych 

3. Wymianę uszkodzonych i wyeksploatowanych elementów konstrukcyjnych w budynku w 
szczególności konstrukcji dachów. 

4. Wymianę pokrycia dachowego 
5. Wykonanie izolacji poziomych ścian fundamentowych 
6. Wykonanie projektowanych nowych podziałów pomieszczeń. 
7.  Wykonanie w budynku nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych 

 
3.1.2. Prace remontowe :charakterystyka materiałowa  i technologiczna  
A) Warunki posadowienia, fundamenty  
Istniejące fundamenty. Brak oznak nieprawidłowej pracy.  
Istniejące ściany fundamentowe należy odkopać do h= 0,8 m poniżej poziomu terenu. 
Ściany należy oczyścić, wykonać podkład tynkarski, zaizolować poprzez 3 – krotne malowanie 
emulsją asfaltową.  
Izolacja termiczna w formie styropianu hydrofobizowanego gr 15 cm do gł. 0,8m poniżej poziomu 
terenu. 



 

Izolację zabezpieczyć folia kubełkową, folie kubełkowa zakończyć na poziomie terenu i zabezpieczyć 
listwą wykończeniową. 
 
B) Ściany  
Ściany zewnętrzne – skucie istniejących tynków, wykonanie nowych wypraw i izolacji termicznej, 
wykonanie izolacji poziomej ścian w formie iniekcji. 
Ściany zewnętrzne ocieplić.  
Ocieplenie cokołu w formie styropianu hydrofobizowanego gr 15 cm do wysokości 50 cm nad 
poziomem terenu. Cokół wykończony tynkiem mozaikowym na bazie żywicy akrylowej. 
Ściany powyżej cokołu ocieplić wełną mineralną gr 20 cm, połączenie z cokołem wykończyć listwa 
startową PVC. Powierzchnię ścian wykończyć tynkiem silikonowym na siatce barwionym w masie  
 
Ściany wewnętrzne– skucie tynków, w obrębie ścian nośnych wykonanie iniekcji, wykonanie nowych 
wypraw tynkarskich i osłon. 
 
Projektowane ściany wewnętrzne : płyty GKBI na stelażu stalowym gruntowane i wykończone 
zgodnie z opisem. 
 
C) Wykończenie ścian 
Ściany w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych do wysokości okładzin ceramicznych, tynkować 

tynkiem gipsowym maszynowym , gipsowy maszynowy zacierany na gładko. 
Pozostałe ściany tynkować tynkiem gipsowym maszynowym zacierny na gładko. 
Ściany istniejące – usunąć istniejące warstwy tynkarskie, wykonać gipsowy maszynowy zacierany na 

gładko. 
W pomieszczeniach mieszczących natryski i wanny wykonać izolacje z płynnej folii. Pozostałe 

pomierzchnie gruntować pod okładziny ceramiczne. Powierzchnie bez okładzin ceramicznych 
wykończyć tynkiem gipsowym maszynowym zacieranym na gładko. 

Malowanie ścian  
ściany : farby lateksowe szorowanle, sufity: farby emulsyjne akrylowe. 
W pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu stosować tapetę z włókna szklanego 
 
Okładziny ścian płytkami gress i ceramicznymi wykonywać podłożu zagruntowanym i stabilnym, w 
przypadku ścian murowanych – tynk klasy III. Ściany w strefach mokrych t.j. : natryski, łazienki, 
izolowac folia w płynie. Okładziny ceramiczne i gress układać tak aby spoiny były jak najmniejsze.  
 
Szczegółowy opis wykończeń i lokalizacja na rysunkach. 
 
D) Kominy 
Murowane i stalowe przewody wentylacyjne istniejące. 
Projektowane przewody wentylacyjne z prefabrykowanych kształtek betonowych. 
Odcinki przewodów wentylacyjnych wyprowadzone ponad połać dachową wyposażyć w obróbki 
blacharskie dostosowane do nachylenia i kształtu pokrycia dachowego, tzn . w taki sposób aby 
powyżej wyprowadzeń nie tworzyły się zastoiny. Ściany zewnętrzne przewodów wykończyć blachą 
stalową ocynkowaną i malowana proszkowo w kolorze pokrycia dachowego. 
 
E) Dach 
W związku ze złym stanem istniejącego pokrycia oraz części konstrukcji dachu i stropów 
zaprojektowano wymianę konstrukcji na nową wraz z wymiana pokrycia na płytę warstwową. 
Konstrukcja drewnianą dachów nad częścią środkową, garażem wozów bojowych oraz prawym 
skrzydłem należy rozebrać i wymienić na konstrukcję drewnianą z dźwigarów deskowych zgodnie z 
rysunkami konstrukcji. 



 

Strop nad garażem wozów bojowych do pozostawienia 
Strop nad sanitariatami i częścią socjalną remizy do pozostawiania – należy wymienić pokrycie oraz 
wykonać izolacje termiczną. 
Dachy wierzy – wykonać nową izolację w postaci systemowej izolacji z termozgrzewalnej papy 
podkładowej oraz papy wierzchniego krycia.  
 
Konstrukcja dachu sali bankietowej jest w dobrym stanie i pozostaje. Należy wykonać nowe porycie i 
izolację termiczną.  
 
f) Wentylacja 
Istniejąca wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorami na wlotach przewodów 
wentylacyjnych. 
Wentylacja Sali bankietowej działająca okresowo, wspomagana wentylatorami dachowymi. 
Nawiew powietrza za pośrednictwem nawiewników higrosterowanych  
 
g) Stolarka okienna i drzwiowa 
Istniejąca stolarka okienna PVC do wymiany na nową o wymaganych parametrach termicznych. 
W związku z wykonaniem ocieplenia budynku, należy wykonać nowe parapety zewnętrzne. 
Parapety aluminium anodowane w kolorze naturalne aluminium z zaślepkami – Uwaga: szerokość 
dostosować do docelowej grubości ściany wraz z ociepleniem. 
Stolarka drzwiowa, poza pojedynczymi elementami oznaczonymi na rysunku do wymiany zgodnie z 
zestawieniem.  
 
h) Ogrzewanie budynku 

Przyjęto wymianę instalacji CO. 
Zaprojektowano nowe grzejniki oraz układ przygotowania CWU, źródłem ciepła jest pompa 

ciepła z wymiennikiem w postaci sąd gruntowych. Szczegóły w części instalacyjnej. 
 
i) Sufity podwieszane 
Istniejący sufit podwieszany Sali bankietowej zdemontować.  
Wymiana na nowy, sufit rastrowy z płyt z prasowanej wełny mineralnej w kolorze białym.  
W pomieszczeniach: garaż wozów bojowych, pomieszczenia zaplecza garażu wozów bojowych – 
sufit tynkowany tynkiem gipsowym , malowany dwukrotnie farba akrylową. 
W pomieszczeniach nad którymi zaprojektowano wymianę konstrukcji – sufit z płyt GKF malowany 
farba akrylową. 
 
P) Posadzki 
Demontaż istniejących wykładzin linoleum, płytkarskich i parkietów drewnianych. 
Przygotowanie podłoża: usunięcie jastrychów posadzkowych, gruntowanie, wykonanie wylewek 
wyrównujących.  
W pomieszczeniach mokrych - wykonanie uszczelnień w postaci płynnej folii.  
Ułożenie płytek gress antypoślizgowych w wiatrołapie, poczekalni,  w pomieszczeniach higieniczno- 
sanitarnych oraz pomocniczych. 
Naprawa posadzki z powłoki epoksydowej w garażu. 
 
 
 
 
 
 



 

R) Prace rozbiórkowe demonta ż 
Z uwagi na prowadzenie robót w obiekcie istniejącym, prace rozbiórkowe należy prowadzić ze 
szczególną ostrożnością. 
Istniejące posadzki wykończone linoleum- demontaż powierzchniowych warstw wykończeniowych do 
stabilnego podłoża, demontaż istniejących jastrychów. 
Istniejące posadzki ceramiczne – demontaż warstw powierzchniowych wykończeniowych oraz 
podkładu betonowego do warstw konstrukcji 
Istniejące przybory sanitarne – kompletny demontaż i wymiana 
Wyposażenie kuchenki, pom. socjalnych, – demontaż i wymiana 
Wyposażenie garażu wozów bojowych – pozostaje – do wymiany grzejniki i elementy armatury 
wodociągowej zgodnie z projektem instalacji sanitarnych 
Wyposażenie magazynu sprzętu bojowego  - pozostaje 
 
 
 
Opracował  
Mgr inż. arch. Michał Dobrowolski 


