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1. Projekt zagospodarowania dzia ki

1.1. Podstawa opracowania

a) Umowa na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego o zakresie:

- sporz dzenie ekspertyzy technicznej,
- projekt budowlano-wykonawczy remontu stropu i wi by dachowej,

b) Ogólne ogl dziny budynku

c) Pomiary inwentaryzacyjne obiektu wraz z odkrywkami

d) Dokumentacja fotograficzna

e) Obliczenia statyczne
f) Normy i normatywy prawne

1.2. Przedmiot inwestycji - lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest   projekt wymiany pokrycia dachowego z dachówki

ceramicznej karpiówki u onej podwójnie w „ usk ” na blacho-dachówk  wraz z
konieczn  napraw  (remontem) uszkodze  wi by dachowej i stropu oraz wymianie

ocieplenia (gliniano-sieczkowego) stropu "starego budynku " Szko y Podstawowej w

Czerninie, dzia ka nr  211na nowe z we ny mineralnej.

1.3. Istniej ce zagospodarowanie dzia ki budowlanej

 Kompleks szkolny w Czerninie sk ada si  z dwóch cz ci:
 - budynku wybudowanego w 1942 r  „stary budynek szko y”,

 - i obiektu wybudowanego w 1996 r. „nowy budynek szko y”.

cicielem i u ytkownikiem dzia ki nr 211 na której zlokalizowane s  istniej ce

budynki jest Gmina Dygowo.

Budynek „starej szko y” powsta  w roku 1942 i od tego czasu wykorzystywany jest
jako budynek dla celów edukacji w zakresie podstawowym.

W latach 90-tych po wybudowaniu "nowego budynku", budynek istniej cy  zosta

przeznaczony na potrzeby nauczania szkolnego w zakresie pocz tkowym i

przedszkolnym.

Dzia ka jest zabudowana i ogrodzona.
Na terenie dzia ki doprowadzone jest przy cze energetyczne, wodoci gowe,

gazowe, telefoniczne i internet.

Dost p do dzia ki bezpo rednio z drogi gminnej utwardzonej.
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Wyposa enie budynku istniej cego w instalacje:

a) wodoci gowa - z sieci lokalnej spó ki dostarczaj cej wod

b) kanalizacja sanitarna - do istniej cego zbiornika bezodp ywowego z perspektyw

pod czenia do nowobudowanej infrastruktury wodoci gowo-kanalizacyjnej.
c) odwodnienie dachu - istniej ce.

d) elektryczna - z istniej cego przy cza sieci RE Ko obrzeg

e) gazowa - z istniej cej sieci gazowej

f) CO i CWU - z lokalnej kot owni gazowej

g) wentylacyjna - grawitacyjna
h) wywóz nieczysto ci - lokalne przedsi biorstwo komunalne.

1.4. Projektowane zagospodarowanie dzia ki

Inwestor na w/w dzia ce nie planuje rozbudowy i zmian w uk adzie geometrycznym

istniej cej bry y. Wymianie ulegnie pokrycie dachowe, z dachówki ceramicznej

karpiówki na blacho-dachówk  oraz zostan  naprawione lub wymienione
uszkodzone elementy konstrukcji dachowej z zastosowaniem nowych technologii i

materia ów oraz zostanie uporz dkowana powierzchnia poddasza. Wymianie

podlega  równie  b  okna po aciowe.

Przewiduje si  pozostawi  pomieszczenie ogrzewane i ocieplone z przeznaczeniem
na archiwum szkolne.

Zgodnie z zaleceniami inwestora projekt opracowano w oparciu o zasad

minimalnych uszkodze  u ytkowanych pomieszcze  na parterze, dlatego nie

wykonano odkrywek np. podsufitki w celu dokonania oceny jej stanu technicznego.

1.5. Opis rozwi za  funkcjonalnych istniej cego „starego budynku”

Budynek wybudowany w 1942 roku parterowy w cz ci podpiwniczony z

poddaszem u ytkowym wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. ciany

budynku gr. 38 cm s  nie ocieplone. Obiekt posadowiony jest bezpo rednio na

gruncie za pomoc  fundamentów kamiennych na zaprawie cementowo- wapiennej.

Budynek jest cz ciowo podpiwniczony, murowany z ceg y pe nej,
jednokondygnacyjny z poddaszem. Strop nad piwnic  wykonany jest jako strop

ukowy "Kleina" typ „ redni”. Strop nad parterem z belek drewnianych o przekroju

21x27 cm ze lepym pu apem ocieplony  mieszank  gliny z sieczk . Konstrukcja

dachu drewniana krokwiowo p atwiowa. W cz ci rodkowej belki stropu s
podwieszone do konstrukcji w postaci dwóch d wigarów typu wieszarowo-
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rozporowego 2-wieszakowego o rozpi to ci 13,5 m.

Konstrukcja dachu wykonana jest jako p atwiowo-kleszczowa wzmocniona

jednostronnymi j tkami. Dach dwuspadowy pokryty dachówk  ceramiczn

zak adkow  podwójn , nieocieplony.
 .

1.6. Zabezpieczenie przeciwpo arowe

Zgodnie z §212 ust. 1 pkt. a) Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 (dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zmianami) dla budynków szkolnych nale y

okre li  klas  odporno ci ogniowej budynków.
Budynek zaliczony jest do kategorii zagro enia po arowego jako ZL II klasy

odporno ci ogniowej B.

Poddasze nie mo e by  przeznaczone do sta ego i czasowego pobytu ludzi.

Ze wzgl dów bezpiecze stwa zabrania si  u ytkowania stropu obci eniem

powy ej 0,3kN/m2.

1.7. Pozosta e informacje

Obiekt nie figuruje w rejestrze zabytków, ani nie le y na terenach chronionych

przyrodniczo.

Technologia wykonawstwa nie spowoduje niekorzystnych zmian w rodowisku.

2. Projekt budowlany

2.1. Przeznaczenie i program u ytkowy obiektu

Remont wi by dachowej „starego budynku” Szko y Podstawowej w Czerninie

pos y zapewnienia w ciwych parametrów  bezpiecze stwa u ytkowania

budynku i warunków szkolnych.
Nie ulegn  zmianie podstawowe parametry geometryczne budynku tj. d ugo ,

szeroko , wysoko  oraz k t nachylenia po aci dachowych i ich uk ad.

2.1.1. Parametry podstawowe

Powierzchnia zabudowy (stara cz ) - 375,06 m2

Powierzchnia parteru (stara cz ) - 313,75 m2

Powierzchnia poddasza (stara cz ) - 235,17 m2
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Powierzchnia u ytkowa (stara cz ) - 548,92 m2

Powierzchnia ca kowita ( stara cz ) - 614,13 m2

Kubatura - 2748,00 m2

2.1.2. Zestawienie pomieszcze

 Poddasze:

15. Pom. gospodarcze 1 -13,91 m2

16. Pom. gospodarcze 2 -27,05 m2

17. Pom. gospodarcze 3 -17,49 m2

18. Cz. g ówna poddasza -131058 m2

19. Pom. socjalne -8,60 m2

20. W dzarnia -1,41 m2

21. Archiwum -21,71 m2

22. Pom. gospodarcze 4 -13,42 m2

2.2. Opis rozwi za  funkcjonalnych

„Stary budynek” Szko y Podstawowej w Czerninie jest budynkiem

jednokondygnacyjnym z poddaszem u ytkowym, z dachem drewnianym pokrytym

dachówk  ceramiczn  karpiówk  podwójnie w ” usk ”. Budynek w ca ci s y

celom nauki szkolnej. Po czony z "nowym budynkiem" Szko y Podstawowej za
pomoc  holu. Wej cie na poddasze schodami drewnianymi jednobiegowymi o

znacznym stopniu zu ycia. Na poziomie stropu nad parterem znajduje si  siedem

pomieszcze  przeznaczonych przede wszystkim do celów gospodarczych

(pomieszczenia na rodki czysto ci, stare sprz ty laboratoryjne itp.) W dachu

znajduje si  sze  okien po aciowych starego typu o pow. ok. 0,3 m2, a w cianach
szczytowych znajduj  si  okna, jako do wietlenie istniej cych pomieszcze . Ta

cz  budynku poza cznikiem z "now  cz ci " posiada dodatkowo dwa wej cia

(strona po udniowa i pó nocna) - schody od poziomu terenu do poziomu stropu nad

piwnic . Wej cie do pomieszczenia kot owni   jest zlokalizowane  od strony

zachodniej budynku.
Pomieszczenia poddasza nie mog  by  przeznaczone na sta y pobyt ludzi.

Ewentualne obci enie stropu nie mo e przekracza  0,3 kN/m2.
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2.3. Opis techniczny

2.3.1. Posadowienie

Posadowienie budynku na awach kamiennych na zaprawie cementowej. Kamienne
ciany fundamentowe nie posiadaj  zarysowa  wskazuj cych na z y stan

fundamentów lub pod a gruntowego.

Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24

wrze nia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia

obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz. 839 z 1998 r.)
Projektowany budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowe proste.

2.3.2. Opis robót budowlanych - obj tych projektem, kolejno  wykonywania

W zwi zku ze specyfik  wykonywanych robót nale y zachowa  nast puj  zakres
prac i kolejno  wykonywania dzia :

uprz tni cie poddasza oraz usuni cie umeblowania, wraz wyburzeniem

istniej cych cianek dzia owych wg wskaza  inwestora,

docieplenie pozosta ych cian styropianem gr. 15cm w sposób
przedstawiony na rysunku nr1 - Rzut poddasza.

od czenie  energii elektrycznej z istniej cej sieci na poddaszu i zapewnienie

jej dla celów budowlanych (zapobie enie przypadkowym zwarciom w

instalacji i konsekwencji po aru),

demonta  instalacji w pomieszczeniach przeznaczonych do likwidacji,

zabezpieczenie powierzchni stropu przed opadami, poprzez pokrycie dachu

foli  mocowan  bezpo rednio do at

demonta  pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej zak adkowej

podwójnej, (nale y odzyska  materia  w maksymalnym stopniu, zabrania si

zrzuca  dachówki z konstrukcji),

naprawa zniszczonych fragmentów belek stropowych poprzez usuni cie

zmursza ych cz ci przekroju ,uzupe nienie  balami drewnianymi

po czonymi na p ytki perforowane PP18 firmy DOMAX na gwo dzie Anchor



8

4x50 w ilo ci minimum 20 gwo dzi na p ytk  (rys. nr 9 - Szczegó  naprawy

belek stropowych). Styk belki z murem zabezpieczy  przez owini cie

ko cówki belki 2x pap ,

odkucie fragmentu ciany no nej oraz naprawa belki g ównej (pasa dolnego
wieszara) na po czeniu ze cian  poprzez uzupe nienie zmursza ej cz ci

fragmentem belki drewnianej i skr ceniu jej do istniej cej belki za pomoc

dwóch rub M14 oraz p ytek perforowanych PP18 oraz PP21 firmy DOMAX

mocowanych na gwo dzie Anchor 4x50 w ilo ci kolejno min. 20 i 35 gwo dzi

na (w sposób przedstawiony na rys. nr 8 - Szczegó  naprawy belki g ównej
B1). Oddzielenie drewnianej belki g ównej od ciany murowanej za pomoc

papy,

po czenie krokwi z mur at  za pomoc  k towników KP6 firmy DOMAX

mocowanych obustronnie na minimum 25 gwo dzi typu Anchor 4x50mm w

sposób przedstawiony na rysunku nr 10 - Szczegó  po czenia krokwi z
mur at ,

wymiana desek koszowych na belki koszowe wraz z prawid owym monta em

elementów,

zespolenie czonych krokwi za pomoc  p ytek perforowanych PP18 firmy
DOMAX  na gwo dzie Anchor w ilo ci min. 20 gwo dzi na p ytk .

monta  dodatkowych j tek po drugiej stronie krokwi celem dokonania

symetryzacji uk adu za pomoc rub M14 w sposób przedstawiony na

rysunku nr 11 - Szczegó  monta u dodatkowych j tek.

bezwzgl dnie wykona   konserwacj  preparatami ochrony
przeciwgrzybicznej i przeciw po arowej  powierzchni ods oni tych elementów

drewnianych technik  malowania preparatem ( aty drewniane, krokwie, belki

stropowe, s upy, zastrza y itp.) i wymiany,

wykonanie monta u blacho-dachówki,

bezwzgl dnie wykona  wyprowadzenia przewodów wentylacyjnych
murowanych ponad po  dachow  i wykona  wloty w pomieszczeniach

parteru

demonta  pod ogi poddasza i usuni cie polepy gliniano-trocinowej,

demonta lepego pu apu, i wykonanie nowego by zapewni  normowy

wspó czynnik przenikania ciep a Umax = 0,25 W/m2·K odpowiednik grubo ci

we ny mineralnej 18 cm o wsp. przewodzenia ciep a =0,038 W/(m·K),

monta  nowej posadzki z p yt OSB min 18 mm,
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pozosta e roboty budowlane.

W przypadku ujawnienia uszkodze  nie uj tych w niniejszym opracowaniu
oraz jakichkolwiek w tpliwo ci zwi zanych z konstrukcj  lub sposobem
wykonywania prac nale y je bezwzgl dnie zg osi  projektantowi w celu

ustalenia w ciwych rozwi za .

2.3.3. Opis techniki wykonania poszczególnych robót na poddaszu wg kolejno ci

robót

1. Rozbiórka pokrycia dachowego winna by  przeprowadzona zgodnie z zasadami
wiedzy techniczno-budowlanej oraz z przestrzeganiem podstawowych zasad

Bezpiecze stwa i Higieny Pracy. Zabrania si  zrzucania dachówki z wysoko ci.

2. Odkryte aty i górne powierzchnie krokwi nale y oczy ci  szczotkami drucianymi

z brudu i kurzu - elementy zabezpieczy  przez malowanie dwukrotnie preparatem

Boramon lub Fobos M-2, mo na stosowa  inne dopuszczone przez Instytut Higieny
rodki konserwuj ce, po zakryciu poddasza nale y ca  konstrukcj  podda

zabezpieczeniu przed korozj  biologiczn .

3. Elementy pokazane na rysunkach nale y bezwzgl dnie naprawi  lub wymieni

na nowe. Belki drewniane uzupe niaj ce zmursza e cz ci belek stropowych nale y
po czy  za pomoc  p ytek perforowanych PP18 firmy DOMAX stosuj c gwo dzie

ciesielskie 4x50 mm w ilo ci min. 20 sztuk na p ytk  (rys. nr 9 - Szczegó  naprawy

belek stropowych). Styk belki z murem zabezpieczy  przez owini cie ko cówki belki

2x pap .  W przypadku belki g ównej (pasa dolnego wieszara) zmursza y element

nale y podci  i uzupe ni  przekrój belk  drewnian  po czon  z istniej  belk
ówn  za pomoc  dwóch rub M14 oraz p ytek perforowanych PP18 oraz PP21

firmy DOMAX mocowanych na gwo dzie Anchor 4x50 w ilo ci kolejno min. 20 i 35

gwo dzi na (w sposób przedstawiony na rys. nr 8 - Szczegó  naprawy belki g ównej

B1). Oddzieli  styk drewnianej belki g ównej od ciany murowanej za pomoc  papy.

Krokwie czone nale y zespoli  za pomoc  p ytek perforowanych PP18 firmy
DOMAX  na gwo dzie Anchor w ilo ci min. 40 gwo dzi na p ytk .. Dodatkowo

nale y zamontowa  j tki po drugiej stronie krokwi celem symetryzacji uk adu za

pomoc rub M14 w sposób przedstawiony na rysunku nr 11 - Szczegó  monta u

dodatkowych j tek. Nale y po czy  krokwie z mur at  za pomoc  k towników KP6

firmy DOMAX mocowanych obustronnie na minimum 25 gwo dzi typu Anchor
4x50mm w sposób przedstawiony na rysunku nr 10 - Szczegó  po czenia krokwi z
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mur at .

  4. Krokwie wraz z mur atami po czy cznikami k towymi na gwo dzie lub

wkr ty wielkogabarytowe z  6 x 60 mm z bem sze ciok tnym

  4a Wszystkie nowe elementy drewniane i odzyskane z rozbiórki winny by
zaimpregnowane dwukrotnie preparatem Boramon lub Fobos M-2 przed ponownym

yciem.

5. Pokrycie dachu – blacho-dachówka nowa w kolorze ceglastym lub br zowym.

6. Obróbki blacharskie - blacha powlekana w kolorze blacho-dachówki.

7. Rynny i rury spustowe - j.w lub alucynkowe.

Metodyk  i sposób wykonania robót nale y modyfikowa  w przypadku wyst pienia

nieprzewidzianych zmian lub zastosowania technologii alternatywnych nie

pogarszaj cych w ciwo ci materia ów oraz dopuszczonych do stosowania w

budownictwie.

2.3.4. Wyposa enie obiektu w instalacje

W projektowanej wymianie dachu budynku wielorodzinnego nie planuje si

rozbudowy instalacji elektrycznych, wodoci gowych i kanalizacyjnych.

4. BIOZ

BIOZ - w postaci odr bnego opracowania w dalszej cz ci opisu.

Opracowa :

mgr in . Tadeusz Dyrla
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Informacja
dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia

Obiekt : Remont stropu i dachu

Inwestor: Urz d Gminy w Dygowie
ul. Kolejowa 1
78-113 Dygowo

Adres inwestycji:   Szko a Podstawowa w Czerninie
Czernin 29
78-113 Dygowo

Opracowa : mgr in . Tadeusz Dyrla
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Cz  opisowa

1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno
realizacji poszczególnych obiektów

 roboty rozbiórkowe,
 roboty ciesielskie,
 roboty impregnacyjne
 roboty pokrywcze,
 roboty  blacharskie,
 roboty wyko czeniowe.

2. Wykaz obiektów podlegaj cych rozbiórce.

 Brak

3. Elementy zagospodarowania dzia ki, które mog  stwarza  zagro enia
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.

 podstawowe zagro enie – prace prowadzone w budynku Szko y
Podstawowej

 zaj cie cz ci dzia ki pod sk adowanie materia ów,
 teren budowy zabezpieczony ogrodzeniem,
 materia y dowo one sukcesywnie,

4. Informacje dotycz ce przewidywanych zagro  wyst puj cych
podczas realizacji robót budowlanych , okre laj ce skal  i rodzaj
zagro  oraz miejsce i czas ich wyst powania.

Skala wykonywanych robót jest nietypowa w okre lonym przedsi wzi ciu w
zwi zku z prowadzeniem robót w obiekcie szkolnym:
 bardzo du e zagro enia mog  wyst pi  w trakcie r cznej rozbiórki

pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej ze wzgl du na kruche
kni cia, upadki kawa ków  z wysoko ci od 4  do 9 m – w okresie

demonta u pokrycia dachowego,
 Transport r czny materia ów budowlanych wykonywany przez robotników

w r kawicach ochronnych w sposób taki, aby nie dopu ci  do
przekroczenia norm przewidzianych dla jednego robotnika,

 Sprz t mechaniczny (np. wibrator, elektronarz dzia) winny mie  aktualne
dokumenty potwierdzaj ce sprawno  (badanie oporno ci izolacji,
skuteczno  zerowania), - zagro enie wywo ane u yciem narz dzi jest
niewielkie  gdy  praca prowadzona b dzie wy cznie na stanowiskach
roboczych oddzielonych od osób postronnych,

 Pracownicy winni wykonywa  prac  u ywaj c odpowiednich i sprawnych
technicznie narz dzi oraz sprz tu ochrony osobistej (kaski, r kawice)
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 Prace na wysoko ci winny by  prowadzone w uprz y chroni cej przed
upadkiem z wysoko ci, - strefy upadku narz dzi i materia ów winny by
oddzielone i oznakowane czytelnie i zrozumiale dla osób postronnych,

 Zachowa  niezb dn  ostro no  i odleg  pracy przy liniach
energetycznych napowietrznych

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót
budowlanych stosownie do rodzaju zagro enia

 miejsce budowy nale y ogrodzi  w sposób trwa y w celu zabezpieczenia
przed dost pem osób postronnych i wyznaczy  strefy niebezpieczne,

 wej cie do budynku wygrodzi  trwa ym ogrodzeniem i chroni  daszkiem w
odleg ci minimum 15 m od wej cia i zamontowa  o wietlenie,

 Teren budowy nale y oznakowa  znakami ostrzegawczymi,
 Przej cia i strefy niebezpieczne nale y wygrodzi , o wietli  i oznakowa ,

6. Instrukta  pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych

Wg oceny projektanta nie wyst pi  roboty z u yciem materia ów i substancji
szczególnie niebezpiecznych.

7. Sposoby przechowywania i przemieszczenia materia ów, wyrobów,
substancji i preparatów niebezpiecznych.

 Nie wyst puj

8. Wskazanie rodków technicznych organizacyjnych zapobiegaj cych
niebezpiecze stwu  wynikaj cym z wykonania robót budowlanych  w
strefach szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie, w tym
zapewniaj  sprawn   i bezpieczn  komunikacj , umo liwiaj ce
szybk  ewakuacj  na wypadek po aru , awarii i innych zagro :

a) na budowie nale y w widocznym miejscu wywiesi  tablice z
nast puj cymi adresami i  telefonami:

Pogotowie Ratunkowe      999 lub 112
Stra  Po arna 998
Posterunek Policji           997
Pogotowie Gazowe           992
Pogotowie Energetyczne   991

b) zapewni  sprawny dojazd dla s b ratowniczych wyznaczaj c drogi
komunikacyjne zapewniaj ce szybk  ewakuacj .

c) ze wzgl du na przewidywan  niewielk  ilo  zatrudnionych osób
(poni ej 20) podczas realizacji robot nie jest konieczne zawiadomienie

ciwego Inspektora Pracy.

9.  Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów
niezb dnych do prawid owej eksploatacji maszyn i urz dze
technicznych.
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 Dokumenty budowy (potwierdzenie zg oszenia robót, projekty, instrukcje)
winny by  przechowywane w biurze inwestora.

Opracowa :
mgr in . Tadeusz Dyrla


