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Połaniec, dnia 10.12.2020r.  

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że  PROJEKT BUDOWLANY 

 

WEWNĘTRZNE ROBOTY REMONTOWE CZĘŚCI BUDYNKU SPECJALNEGO 

OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W JAŁOWĘSACH 

KATEGORIA IX 

Inwestorzy:  Adres budowy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 

Jałowęsy 124  
27-500 Opatów 

działka nr ewid. 401/1 

obręb 0008 Jałowęsy 
jednostka ewidencyjna 260604_5 Opatów – obszar wiejski 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane niżej podpisane osoby będące autorami poszczególnych części 

projektów, poprzez złożenie podpisu oświadczają, że niniejszy Projekt Budowlany został opracowany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

ARCHITEKTURA 

Projektant: 

Leszek Zaremba 

nr upr. KL-195/85 

 

 

KONSTRUKCJA 

Projektant: 

mgr inż. Tomasz Darowski 

nr upr. SWK/POOK/0033/12 

 

INSTALACJE SANITARNE 

Projektant: 

Andrzej Kowalik 

nr upr. KL-135/88 

 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

Projektant: 

mgr inż. Aleksander Walas 

nr upr. SWK/0137/PWBE/17 

 

 

 



 4 

 

1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA, CEL i LOKALIZACJA PLANOWANEJ INWESTYCJI. 

1.1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnętrznych robót remontowych części budynku 

Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Jałowęsach. Remont zakresem będzie obejmował łazienki w piwnicy 

i na piętrze oraz kuchnię na parterze. Pozostała część układu funkcjonalnego nie ulega zmianie, nie jest objęta 

opracowaniem. W związku z projektowanymi robotami remontowymi, nie zmieni się lokalizacja budynku, a 

także parametry charakterystyczne – długość, szerokość, wysokość, powierzchnia zabudowy i kubatura. 

Roboty remontowe nie ingerują w elementy konstrukcyjne budynku.  

1.2. Zestawienie powierzchni objętych opracowaniem po remoncie 

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia użytkowa [m2] 

PIWNICE 

1. Łazienka 15,03 

2.  Korytarz 1,75 

3. Pralnia 1,93 

4.  Szatnia 6,80 

5.  Kabiny natryskowe 10,07 

PARTER 

1. Korytarz 11,60 

2.  Korytarz 2,90 

3.  WC dla osób niepełnosprawnych 7,10 

4.  Zmywalnia 5,30 

5.  Kuchnia 27,60 

PIĘTRO 

1. Łazienka 13,36 

2.  Korytarz 4,03 

 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

2.1. Funkcja obiektu 

Budynek objęty opracowaniem jest budynkiem szkolno-wychowawczym oraz zamieszkania zbiorowego -  

budynek użyteczności publicznej. 

2.2. Opis ogólny budynku 

Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego podzielony jest na dwie części. Część stara jest 

budynkiem murowanym z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, część nowa wykonana jest z cegły 

silikatowej, ocieplonej styropianem o grubości 14 cm. Budynek składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych i 

podpiwniczenia. Stara część obiektu kryta dachem wielospadowym, nowa – jednospadowym. W budynku 

znajdują się pomieszczenia służące użytku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Źródłem ciepła dla 

potrzeb  centralnego ogrzewania jest lokalna kotłownia z kotłem na gaz ziemny, usytuowana w budynku 

gospodarczym. Źródłem ciepłej wody w budynku są bojlery elektryczne (łazienki piwnice i piętro) i zasilane 
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gazem (kuchnia). Istniejąca wentylacja we wszystkich pomieszczeniach. Na parterze realizowana jako 

wentylacja wymuszona, na parterze i piętrze jako wentylacja grawitacyjna Budynek posiada przyłącze 

wodociągowe, elektroenergetyczne, przyłącze gazu do butli,  a także kanalizacyjne do sieci miejskiej. 

Usuwanie odpadów stałych z istniejącego kontenera poprzez zorganizowany i o powszechnej dostępności 

system zbierania i wywozu odpadów o charakterze komunalnym.  

3. ZAKRES ROBÓT – zgodnie z projektem 

1. Wykonanie robót rozbiórkowych  

2. Roboty murowe – ścianki działowe  

3. Wymiana wewnętrznej instalacji wody, kanalizacji i elektrycznej 

4. Wymiana posadzek  

5. Tynki i okładziny z płytek  

6. Montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej 

7. Malowanie pomieszczeń 

8. Montaż oprzyrządowania elektrycznego 

9. Montaż kabin z płyt HPL 

10. Wykonanie zabudowy kanałów wentylacji wymuszonej z płyt G-K 

11. Montaż armatury łazienkowej  

     4. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA, OCHRONY ZABYTKÓW i KRAJOBRAZU 

4. 1. Strefy ochronne i formy ochrony 

Projektowana inwestycja: 

- nie znajduje się w obszarze górniczym ani w terenie oddziaływania szkód górniczych; 

- nie znajduje się w terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 

- nie znajduje się w terenie objętym ochroną gruntów rolnych lub leśnych 

- Teren objęty opracowaniem nie znajduje się na obszarze chronionym Natura 2000. 

Objęty opracowaniem podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków z 

zakresu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z  2020r. poz. 282 z póź. zm.) – prace 

remontowe nie podlegają jednak obowiązku uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. 

4.2. Ochrona środowiska 

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć: 

- mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

- wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko; 

- dla których może być wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko. 

Planowana inwestycja nie zmienia obecnych funkcji, przeznaczenia terenu, jest zgodna z wymogami ochrony 

ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju. 

4.3.  Ochrona interesu publicznego oraz interesu osób trzecich 

Projekt budowlany jest wykonany w taki sposób, aby eksploatacja przez cały okres jej trwania: 

o była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa,  

o była zgodna z przepisami oraz odnośnymi normami technicznymi, higienicznymi, sanitarnymi i 

przeciwpożarowymi; 
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o spełniała wymagania dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego; 

o nie naruszała praw właścicieli i użytkowników terenów sąsiadujących z terenem inwestycji; 

o nie ograniczała dostępu do drogi publicznej; 

o nie ograniczała możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze 

środków łączności; 

o nie ograniczała dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi; 

o nie powodowała uciążliwości, wywołanych przed nadmierny hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne 

 i promieniowanie; 

o nie powodowała zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby; 

o nie powodowała zakłóceń pracy urządzeń elektrycznych; 

o nie narusza ciągłości istniejących elementów melioracyjnych oraz ich funkcji.  

4.4. Wpływ eksploatacji górniczych, zagrożenia zjawiskiem osuwania się ziemi i wodą zalewową 

Teren objęty opracowaniem nie znajduje się pod wpływem możliwości wystąpienia szkód górniczych, 

osuwaniu mas ziemnych jak również nie został zakwalifikowany do terenów zalewowych. 

 

 

 

Projektant: 

 

 

      Leszek Zaremba 

nr upr. KL-195/85 
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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Wykonanie robót rozbiórkowych 

- Odbicie tynków wewnętrznych 

- Rozebranie posadzek 

- Wykucia ościeżnic drzwiowych ze ścian 

- Rozbiórka ścian działowych – zgodnie z rysunkami architektonicznymi 

- Wykucie okna podawczego, oraz ścianki działowej pod oknem podawczym 

- Wywóz i  utylizacja gruzu z budynku  

2. Roboty murowe – ścianki działowe 

- Wykonanie ścian działowych z cegieł dziurawek o grubości 12 cm – zgodnie z rysunkami 

architektonicznymi. Istniejąca konstrukcja stropu, przeniesie dodatkowe obciążenia spowodowane 

wykonaniem ścianek działowych, nie wpłynie to na zwiększenie naprężeń konstrukcji, wykonanie zgodnie 

z dokumentacją nie stwarza zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników i istniejącego obiektu 

3. Wymiana wewnętrznej instalacji wody, kanalizacji i elektrycznej 

- Wykucie bruzd pod instalację. 

- Wymiana instalacji wody z rur z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB), o średnicy 25 i 20 mm, wymiana 

instalacji kanalizacji wewnętrznej, w przygotowanych wcześniej bruzdach, z rur PVC,  

o średnicy 110 i 50 mm  

- Wykonanie podejść kanalizacyjnych i wodnych 

- Wymienić przewody 3x1,5 mm2 do oświetlenia i 3x2,5mm2 do gniazd – stosować przewody z miedzi, 

przewody prowadzić po starych trasach, 

- Wykonanie otuliny z pianki PE 

- Otynkowanie bruzd  

- Zabezpieczyć przejścia przez ściany masą ppoż.  

       4.   Wymiana posadzek  

- Wykonać warstwy wyrównujące 

- Wykonać posadzki, zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia – płytki gresowe antypoślizgowe 

       5.   Tynki i okładziny z płytek   

- Wykonanie okładzin z płytek (w łazience płytki na całej wysokości ścian, w kuchni płytki do  

wysokości 200 cm) 

- Wykonanie i uzupełnienie tynków wewnętrznych powyżej płytek i na sufitach 

- Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych w łazience 

       6.   Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej 

- Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej zgodnie z rysunkami architektonicznymi 

       7.   Malowanie pomieszczeń  

- Wykonanie malowania pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem 
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       8.   Montaż oprzyrządowania elektrycznego   

- Wymienić oprawy oświetleniowe (w pom. mokrych zastosować oprawy bryzgoszczelne), typu LED 

- Wymienić gniazda i przełączniki zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń 

- Dokonać pomiarów instalacji elektrycznej. 

       9.   Montaż kabin z płyt HPL  

- Montaż systemowych kabin łazienkowych z płyt HPL o grubości 18 mm – zgodnie z rysunkami 

architektonicznymi (kabiny WC i natryskowe) 

       11.   Wykonanie zabudowy kanałów wentylacji wymuszonej z płyt G-K 

- Montaż zabudowy kanałów wentylacji wymuszonej w piwnicach. Obudowę należy wykonać z płyt GKBI 

(płyta do stosowania w zabudowie z wymaganiami w zakresie zmniejszonego wchłaniania wody), o 

grubości min. 12,5 mm. 

- Szpachlowanie połączeń płyt oraz wystających łączników  

       12.   Montaż armatury łazienkowych  

- Elementy armatury łazienek należy montować zgodnie z rysunkami architektonicznymi. Baterie 

umywalkowe oraz natryskowe należy wyposażyć w regulację temperatury poprzez termostatyczne 

zawory mieszające.  

- wymienić istniejący podgrzewacz ciepłej wody na nowy o pojemności 200 litrów 

 

Uwagi końcowe: materiały powinny odpowiadać odpowiednim normom i posiadać atesty. Roboty budowlane 

winny być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

Wykonane roboty nie spowodują nadmiernych naprężeń, nie spowodują dodatkowych ugięć stropów oraz nie 

zagrażają bezpieczeństwu użytkowania obiektu.  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  

i OCHRONY ZDROWIA 

 

 (Opracowana na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)) 

 

Inwestor:  Adres budowy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 

Jałowęsy 124  

27-500 Opatów 

działka nr ewid. 401/1 

obręb 0008 Jałowęsy 

jednostka ewidencyjna 260604_5 Opatów – 

obszar wiejski 

 

 
Imię i Nazwisko/ Numer 

uprawnień 
Podpis 

Opracował 

Leszek Zaremba 

nr upr. KL-195/85 

 

 

 

 Data opracowania: grudzień 2020r. 
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I. Dane podstawowe: 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 

Jałowęsy 124  

27-500 Opatów 

2. Nazwa i adres inwestora: 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 

Jałowęsy 124  

27-500 Opatów 

3. Imię i nazwisko projektanta: 

Leszek Zaremba 

II. Część opisowa: 

1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

o Wykonanie robót rozbiórkowych  

o Roboty murowe  

o Dostosowanie wewnętrznej instalacji wody, kanalizacji i elektrycznej 

o Wymiana posadzek  

o Tynki i okładziny z płytek  

o Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej 

o Malowanie pomieszczeń 

o Montaż oprzyrządowania elektrycznego 

o Montaż kabin z płyt HPL 

o Wykonanie zabudowy kanałów wentylacji wymuszonej z płyt G-K 

o Montaż armatury łazienkowych i akcesorii kuchennych 

 

2. Istniejący sposób zagospodarowania działki:   

Działka zabudowana budynkiem objętym opracowaniem oraz budynkiem gospodarczym, 

w którym umiejscowiona jest kotłownia gazowa.  

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Brak 
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4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

• Prace budowlane będą wykonywane przez zespół pracowników. Będą wykonywane 

przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych. Przy tego typu pracach może wystąpić 

porażenie prądem elektrycznym, potrącenia pracownika lub osoby postronnej, 

pochwycenie kończyn przez napęd urządzenia. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

Ekipa pracowników wykonująca prace budowlane musi być ekipą wyspecjalizowaną do 

tego typu prac, mieć odpowiednie doświadczenie i umiejętności. Konieczność przestrzegania 

przepisów BHP dla tego typu prac jest sprawą bezwzględnie konieczną. Pracowników przed 

przystąpieniem go tego typu prac należy zapoznać z przepisami BHP, PPOŻ. oraz Planem 

Bioz. Kierownik budowy musi przeprowadzić szkolenie wstępne ogólne, szkolenie wstępne na 

stanowisku pracy, zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy. Fakt 

odbycia w/w szkoleń oraz zapoznania się z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy 

powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 

pracownika. Przy pracach szczególnie niebezpiecznych należy stosować stały nadzór. 

Pracownicy muszą stosować środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.  

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 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: 

Sposób prowadzenia robót budowlano – montażowych musi być uzgodniony z Inwestorem. 

Należy z nim uzgodnić sposób zabezpieczeń mających wpływ na funkcjonowanie przyległego 

terenu. Przez cały czas prowadzenia robót musi być ciągła współpraca kierownika budowy z 

Inwestorem. Teren prac budowlanych należy wygrodzić i oznakować odpowiednimi tablicami 

ostrzegawczymi. Należy wydzielić i oznakować wszystkie inne strefy niebezpieczne. Należy 

wydzielić drogi komunikacyjne. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych 

przedmiotów. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie 

niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. Wszystkie prace na wysokości 

należy zabezpieczyć w sposób nie stwarzający zagrożenia dla pracujących tam pracowników. 

Zwrócić szczególną uwagę na ustawienie i odpowiednie zabezpieczenie rusztowań. Montaż 
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rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub 

projektem indywidualnym. Kierownik budowy lub uprawniona osoba muszą dokonać po ich 

ustawieniu, odbiór. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokole 

odbioru technicznego. Maszyny i inne urządzenia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone 

w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Należy zapewnić dostateczną ilość wody 

zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno–sanitarnych, 

gospodarczych i przeciwpożarowych. Pracowników pracujących na wysokości należy wyposażyć w 

środki ochrony indywidualnej. Na placu budowy musi być odpowiedni sprzęt bhp i ppoż. Na terenie 

budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne – 

szatnie (na odzież roboczą i ochronną), ustępy. Na terenie budowy powinny być wyznaczone 

oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składowania materiałów i wyrobów. Teren 

budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być 

regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgonie z wymaganiami producentów i 

przepisów przeciwpożarowych. Należy zapewnić łączność telefoniczną. Wyznaczyć drogi 

ewakuacyjne na wypadek pożaru, awarii lub  innych zagrożeń. Należy ustalić wykaz prac, które 

powinny być wykonane przez co najmniej dwie osoby w celu asekuracji, ze względu na możliwość 

wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Należy udostępnić do stałego 

korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie prace należy wykonywać 

z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bhp i ppoż. Podczas prac budowlanych nie należy 

doprowadzić do przeciążeń konstrukcji. Należy posługiwać się odpowiednim sprzętem, który ma 

odpowiednie świadectwa i certyfikaty dopuszczenia do użytkowania i jest sprawny technicznie. 

Stosować materiały z atestami. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub 

zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 

wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Wszelkie prace budowlane 

należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Kierownik budowy musi opracować „Plan 

BIOZ” w zakresie zgodnym z §3 Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(j.t. Dz.U. z 2013r nr 120 poz. 1126 z póź. zm.), w planie tym należy uwzględnić przepisy zawarte w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r.  (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Działka posiada bezpośredni dojazd do drogi publicznej od strony  wschodniej zapewniający 

w razie potrzeby szybkie działania ratownicze.  
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