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6.  OPIS TECHNICZNY 

PLAN SYTUACYJNY TERENU 

1. Inwestor. 

 

Obiekt i adres:  Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego,  

ul. Adama Mickiewicza 3, 64-600 Oborniki,  

nr ewid działki 1488/1. 

 

Inwestor:  Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego,  

ul. Adama Mickiewicza 3, 64-600 Oborniki,    

 

2. Podstawa opracowania. 

 

• Zlecenie inwestora 

• umowa na prace projektowe 

• zaakceptowana koncepcja 

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

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, poz.690/. 

wraz ze późniejszymi zmianami. 

• ustawa z dn.7.lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.03.207.2016 ze zm., Dz.U.04.93.88) 

• Uzgodnienia branżowe. 

• Przepisy Prawa Budowlanego. Normy. 

3. Przedmiot inwestycji. 

 
Przedmiotem inwestycji remont fragmentu budynku liceum ogólnokształcącego. 

Obiekt składa się z bryły głównej o regularnym rzucie i późniejszej dobudowy w skład której 

wchodzi sala gimnastyczna wraz z zapleczem gimnastycznym i szatniami oraz toaletami.  

Bryła główna budynku złożona jest z 4 kondygnacji – podziemie, parter, piętro oraz poddasze 

użytkowe. 

Budynek jest nieocieplony i ogrzewany oraz wyposażony we wszystkie dostępne media 

(woda, gaz, sieć elektryczna, sieć teletechniczna). 

W zakres prac remontowych wchodzi termomodernizacja obiektu w zakresie zaznaczonym na 

części rysunkowej opracowania wraz z wyizolowaniem akustycznym sali gimnastycznej oraz 

wymianą stolarki okiennej w w/w sali. 

4. Istniejący stan zagospodarowania działki. 

 
Objęty opracowaniem budynek znajduje się na działce nr 1488/1 w Obornikach przy ulicy  

Adama Mickiewicza 3. 

Działka obecnie jest zagospodarowana – znajduje się na niej objęty opracowaniem budynek 

Liceum Ogólnokształcącego. 

Teren działki ukształtowany jest stosunkowo równomiernie. 



 

Zestawienie powierzchni projektowanych: 

ZAGOSPODAROWANE TERENU – BEZ ZMIAN 

5. Dane działki. 

- Działka objęta jest ochroną konserwatora zabytków, 

- Brak wpływów eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, 

- Projektowany obiekt nie zagraża środowisku ani higienie oraz zdrowiu użytkowników. 

 
6.        Obszar oddziaływania obiektu. 

  

 Oddziaływanie obiektu szacowane jest na obręb działki, na której planowane jest jego  

posadowienie, a odległości budynku od granic są większe niż określone w 

ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz 

z późniejszymi jego nowelizacjami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opis techniczny dla projektu architektoniczno – budowlanego 

prac remontowych przy obiekcie liceum  

 

5. Opis ogólny architektury 

 

Zakres opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu fragmentu budynku Liceum 

Ogólnokształcącego (część obiektu z salą gimnastyczną) przy ul. Adama Mickiewicza 3 w 

Obornikach. 

Istniejący budynek wybudowany został w konstrukcji murowanej. 

 

A) Opis architektoniczny objętej opracowaniem części budynku (stan istniejący). 

- Budynek liceum zlokalizowany przy ul. Adama Mickiewicza 3 na działce nr ewid 1488/1 

- działka objęta jest ochroną konserwatorską, 

- Objęty opracowaniem fragment budynku nie posiada bogatych w wartość historyczną detali 

architektonicznych – powstał on w późniejszym czasie niż główny gmach szkoły (lata 60-te 

XX wieku), 

- Elewacja obiektu pod wpływem czasu uległa lekkiemu zniszczeniu, 

- Tynki - stwierdzono nieliczne ubytki oraz odspojenia od ścian tynków, 

- Stolarka okienna wymagająca wymiany na nową spełniającą wymogi termoizolacyjne. 

 

B) Projektowany zakres robót remontowych fragmentu budynku. 

Po przeprowadzeniu wizji w obiekcie i stwierdzeniu lekkie uszkodzenia części tynków i 

profili gzymsu, braku ich przyczepności do ścian uznano, że owe osłabione elementy należy 

usunąć.  

Powierzchnia odsłoniętego muru zostanie oczyszczona z tynków, pyłu i luźnych nawarstwień 

mechanicznie (szczotkowanie)  oraz sprężonym powietrzem lub wodą pod ciśnieniem. 

Oczyszczoną powierzchnię należy nasączyć preparatem grzybobójczym (np. APE-SL). 

Na wybrane fragmenty elewacji budynku zostanie nałożony jako forma docieplenia styropian 

o grubości 14cm, docieplona elewacja zostanie przekryta nowym tynkiem wapiennym. 

Stosować można system tynków renowacyjnych firmy BAUMIT, BAYOSAN, 

SGOMBURG, REMMERS lub równoważne. 

Pozostałe tynki elewacji, w miejscach nie objętych dociepleniem budynku a będącym w 

zakresie opracowania w razie potrzeby wypełnić w przypadku braków zwykłymi tynkami 

lekkimi systemowymi. 

Należy wykonać miejscowe uzupełnienia i odtworzenia zniszczonych detali 

architektonicznych takich jak np. gzymsy. 

Elementy te wykonać ze zwykłego tynku cementowo-wapiennego lub zastosować można 

rozwiązania systemowej np. firmy BAYOSAN lub równoważne. 

Na tak przygotowanych elewacjach zaprojektowano malowanie renowacyjne farbami 

GRANOPOR lub farbami krzemianowymi firmy „BAUMIT”, „CAPAROL”, ATLAS, Quick-

Mix lub równoważne. Poniżej przedstawiono kolorystykę elewacji wykorzystując paletę 

kolorów np.: wg wzornika kolorów firmy „KEIM”.  



 

Ostateczna kolorystyka zostanie zatwierdzona po wykonaniu próbek na elewacji. 

Zestawienie kolorystyczne: 

KEIM Edition Historisch  50006 lub adekwatny wg innej palety barw - główna fasada 

KEIM Edition Historisch  50029 – filary między oknami 

 Parametry obiektu (część objęta opracowaniem) 

Wysokość obiektu       - 9,38m 

Szerokość frontu (cz. opracowywana)    - 17,77m 

Długość obiektu (cz. opracowywana)    - 26,14m  

Powierzchnia wewnętrzna      - 415,42m² 

Powierzchnia użytkowa sali gimnastycznej   - 347,22m² 

Powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń 

będących w obrębie opracowywanego fragmentu budynku - 463,91m² 

Powierzchnia zabudowy     - 464,51m² 

Wysokość wewnętrzna (do projekt. paneli)   - 8,56m 

Wysokość do kratownicy (najwyższy pkt.)   - 6,685m 

 Fundamenty 

Żelbetowe – bez zmian. 

 Izolacje 

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 

Izolacja pionowa ścian fundamentowych - dysperbit; 

Izolacja pozioma 2x papa termozgrzewalna. 

Izolacje posadzek w pomieszczeniach mokrych – poza zakresem opracowania. 

Izolacja dachu: 2x papa termozgrzewalna. 

 

  Izolacje termiczne 

Izolacja ścian zewnętrznych – styropian FS15 gr. 14cm. 

Izolacja termiczna ścian fundamentowych (do poziomu 1m poniżej terenu) –  

Styrodur ekstrudowany o gr. 11cm. 

Izolacja termiczna dachu: styropian FS-20 gr.18cm. 

Izolacja posadzki na gruncie: bez zmian i nie objęta opracowaniem. 

 

Izolacje akustyczne 

Izolacje akustyczne w części dachowej sali gimnastycznej zgodnie z częścią  

rysunkową.  

 

 Ściany fundamentowe 

Konstrukcja murowana - bez zmian. 

 

 Posadzki 

 
 Posadzka sali - parkiet - bez zmian – nie objęte opracowaniem. 

 



 

 Ściany zewnętrzne 

 

Ściany nośne bez zmian. Wykończenie ściany zewnętrznej zgodnie z opisem zakresu 

prowadzonych prac przy zabytku. 

 

 Wieńce 

 
Bez zmian. 

 

 Ściany wewnętrzne 

 
Bez zmian i poza zakresem opracowania. 

 Konstrukcja stropu 

Strop żelbetowy – bez zmian. 

 

 Podciągi i trzpienie 

 
Brak nowoprojektowanych podciągów – bez zmian i poza zakresem opracowania. 

 Nadproża 

Bez zmian i poza zakresem opracowania. 

 Schody 

Schody wewnętrzne żelbetowe – bez zmian. 

 Dach 

Bez zmian w kwestii konstrukcyjnej – poza zakresem opracowania. 

Stropodach docieplony styropianem o gr.18cm i pokryty nową papą termozgrzewalną.  

 

 Kominy 

 
Bez zmian – poza zakresem opracowania. 

 

 Wykończenie wnętrza 

 
Wykończenie ścian i sufitów stanowi tynk cementowo-wapienny – bez zmian. 

 

 Okna i drzwi 

 
Stolarka okienna sali gimnastycznej (główne doświetlenie sali) zostanie zdemontowana i 

wymieniona na nową aluminiową (lub PCV) w kolorze białym zgodnie z częścią rysunkową 

projektu.  

 

 Parapety zewnętrzne 
 

Parapety zewnętrzne stalowe, malowane proszkowo lub systemowe PCV. 

 



 

 Obróbki blacharskie 

 

W części dachowej wymieniony zostanie cały system odwodnienia dachu (rynny i rury 

spustowe) na elementy z blachy tytanowo-cynkowej. 

Wymienione zostaną także obróbki blacharskie murków ogniowych. 

 
 Instalacje 

Pobór mediów z sieci i przyłączy istniejących. 

 
6. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

 
• Brak oddziaływania obiektu na środowisko. 

 

Zapotrzebowanie na media i sposób odprowadzania ścieków 

• Woda z sieci miejskiej, ścieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej. Woda deszczowa 

odprowadzana do sieci miejskiej – bez zmian.  

 

Emisja zanieczyszczeń gazowych 

• brak 

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

• Odpady i nieczystości wytwarzane w obiekcie będą usuwane do pojemników w wyznaczonym 

miejscu oraz bezodpływowego zbiornika i wywożone przez wyspecjalizowane służby. 

Emisja hałasu 

• <40dBA na granicy działki. 

• Rozwiązania przejęte w projekcie nie powodują wpływu obiektu budowlanego na środowisko 

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. 

 

Wpływ obiektu na istniejący drzewostan 

• Projektowany budynek nie koliduje z istniejącym drzewostanem. 

 

7. UWAGI OGÓLNE 

• - Roboty prowadzić zgodnie z warunkami prowadzenia robót budowlanych. 

• - Stosować materiały wyspecyfikowane w projekcie lub równoważne. 

• - Projektant wyraża zgodę na wprowadzanie nieistotnych, w rozumieniu Prawa Budowlanego, 

zmian do zakończonego i wzajemnie skoordynowanego projektu, warunkiem wprowadzenia 

jakiejkolwiek zmiany jest wcześniejsze powiadomienie Projektanta. Osoba wprowadzająca 

zmiany musi posiadać odpowiednie uprawnienia projektowe, z chwilą wprowadzenia zmian 

do projektu osoba wprowadzająca zmiany przejmuje pełna odpowiedzialność prawną, cywilną 

i zawodową za realizację projektu. 
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1. Podstawa opracowania 

- Ustawa „Prawo budowlane” 

- Przepisy BHP branżowe 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z 

związku ze specyfikacją projektowanego obiektu budowlanego, która stanowi wytyczną dla 

opracowania dla kierownika budowy, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia uwzględniającą specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych. 

 

3. Zakres oraz kolejność robót dla całego zamierzenia budowlanego. 

Zakres robót obejmuje realizację robót budowlanych związanych z remontem fragmentu budynku 

Liceum Ogólnokształcącego wraz z termomodernizacją.. 

Kolejność robót: 

- dokonanie odkrywek części budynku zaznaczonych w części rysunkowej projektu, 

- roboty ziemne – izolacja termiczna i przeciwwodna ścian fundamentowych, 

- roboty demontażu stolarki okiennej, roboty murarskie polegające na podniesieniu parapetów  

  i wstawienie nowej stolarki okiennej, 

- usunięcie wierzchnich warstw krycia dachu, 

- montaż nowych warstw wierzchniego krycia dachu, 

- roboty izolacyjne na kolejnych etapach budowy, 

- wykonanie tynków wewnętrznych 

- wykonanie elewacji zgodnie z projektowanym zakresem robót, 

- uprzątnięcie i zagospodarowanie terenu. 

 

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

W obrębie działki inwestora znajduje się obiekt budowlany objęty niniejszym opracowaniem.  

 

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 

a) Prace, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza ryzyko powstania 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku 

z wysokości – występują, 

b) Roboty ziemne – wykopy liniowe oraz punktowe – należy zwrócić uwagę na stateczność skarp 

wykopów, 

c) Roboty murowe, betonowe, dekarskie  

d) Roboty murarskie – możliwość urazów mechanicznych, 

e) Prace na rusztowaniach – wykonanie elewacji i dachu – niebezpieczeństwo upadku z 

wysokości, 

f) Prace, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 

biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi –  nie występują, 

g) Prace stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym – nie występują, 

h) Prace występujące w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych – 

nie występują, 

i) Prace stwarzające ryzyko utonięcia pracowników – nie występują, 

j) Prace prowadzone pod ziemią, w studniach i tunelach – nie występują, 

k) Prace wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych – nie 

występują, 

l) Prace wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza – nie 

występują, 

m) Prace wymagające użycia materiałów wybuchowych – nie występują, 

n) Prace prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych 

(elementy stalowe więźby) – nie występują. 

 



 

 

Wskazanie elementów zagospodarowanie terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

Podczas wykonywania robót budowlanych miejscami na działce, które mogą stwarzać 

zagrożenia są: 

 Miejsca usytuowania rozdzielnic elektrycznych 

 Plac składowania materiałów 

 Teren wokół rozbudowywanego obiektu – (spadające przedmioty, zagrożenia 

stanowiskowe) 

 Plac produkcji pomocniczej 

 Stanowisko betoniarki, podajnika i materiałów sypkich, 

 Stanowisko piły tarczowej, 

 Kocioł do podgrzewania lepiku. 

 

 

6.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 

Wszystkie przeprowadzane instruktaże i szkolenia powinny być udokumentowane na piśmie 

przez prowadzącego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. Podczas wykonywania 

całego zamierzenia budowlanego powinny być przeprowadzone: 

- instruktaż ogólny przed przystąpieniem do robót budowlanych na placu  

  budowy, 

- instruktaż stanowiskowy przed przystąpieniem do robót stwarzających  

  zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na projektowanej budowie należy stosować się do przepisów związanych z obsługą urządzeń 

budowlanych takich jak: 

- elektronarzędzia, 

- maszyny do obróbki stali, 

- rusztowania. 

Wykaz przepisów bhp dotyczących prowadzenia prac budowlanych 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401 

 

7.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom występującym podczas 

robót. 

 

 Wykonywanie poszczególnych zadań przez wyspecjalizowane firmy budowlane, 

 Prowadzenie poszczególnych robót przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie 

zawodowe, 

 Posiadanie odpowiedniego i sprawnego sprzętu budowlanego, 

 Dokonywanie właściwych odbiorów poszczególnych etapów budowy, 

 Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy, 

 Wyposażenie placu budowy w sprzęt p-poż oraz środki ochrony osobistej i apteczki pierwszej 

pomocy, 

 Odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz pożarowych, 

 Zachowanie porządku na placu i budowy, 

 Zapewnienie stałej dostępności do telefonu w biurze kierownika budowy w celu ewentualnego 

powiadomienia służb ratowniczych. 

 

 

 

 



 

8.  Wszystkie prace budowlane należy przeprowadzać pod nadzorem osoby posiadającej 

stosowne uprawnienia, do której należy również, przed przystąpieniem do robót, 

sporządzenie planu BIOZ. 

 

9.  Poza wymienionymi wyżej nie występuje zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 

21A ust.2 ustawy Prawo Budowlane, obejmujące przypadki określone w par.6, ust. 1-10 w 

sprawie planu oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

10. Ustalenia dotyczące czasu trwania budowy i ilości zatrudnionych pracowników 

 

- czas trwania budowy powyżej 30 dni 

W związku z powyższym jest konieczne umieszczenie na budowie tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Oborniki, marzec 2016 
  
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

PROJEKT BUDOWLANY 
REMONTU WYBRANEGO FRAGMENTU BUDYNKU LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ SALI 
GIMNASTYCZNEJ ZLOKALIZOWANEGO 

NA DZIAŁCE NR 1488/1 PRZY UL. ADAMA MICKIEWICZA 3, 64-600 OBORNIKI 
 

Niniejszym oświadczamy, że niniejszy projekt (zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. poz. 1777 z 2015r.) 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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