
OPIS TECHNICZNY 

Przebudowa 2 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym wraz z budową 

instalacji gazowej, ul. Sosnowiecka 31/3 i 31/5, 48-100 Głubczyce 

1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę do wykonania niniejszego opracowania stanowią: 

 

 - zlecenie i wytyczne programowe Inwestora 

 - wizja lokalna na przedmiotowej nieruchomości 

 - obowiązujące przepisy i normy budowlane, w tym: 

 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1202) ze zmianami  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z dnia 14 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285) 

 Rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju (Dz.U. z dnia 13 września 2018, poz. 

1935 r.) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego. 

2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie okien w zewnętrznej ścianie budynku, oraz 

rozbiórka i budowa nowych ścianek działowych i zamurowanie drzwi wejściowych do  lokalu 

mieszkalnego, budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Instalacja wewnętrzna gazowa. 

3 OPIS SYTUACJA, LOKALIZACJA 

Na działce objętej opracowaniem, dz. ew. nr 465/14 obręb Głubczyce, znajduje się Budynek 

dwu-kondygnacyjny, podpiwniczony, wolnostojący.  Wejście główne jest od strony północnej, 

z ulicy Sosnowieckiej.  

 

3.1 Przedmiotowa działka znajduje się  w strefie ochrony konserwatorskiej „B”  miasta 

Głubczyce. 

3.2 Nie wprowadza się żadnych zmian do planu zagospodarowania przestrzennego terenu,   

a także nie wprowadza się zmian formy zewnętrznej budynku. 

3.3 Teren na którym posadowiony jest budynek nie znajduje się w obszarze szkód 

górniczych. 

 

 

 



4 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

4.1 FORMA, WEJŚCIE 

Pomieszczenia objęte opracowaniem znajdują się na 1 piętrze budynku. Dojście do 

pomieszczeń objętych opracowaniem zapewnione jest z klatki schodowej budynku poprzez 

pomieszczenia komunikacji ogólnej. Wejście główne znajduje się w ścianie 

frontowej z ulicy Sosnowieckiej. Dodatkowo jest wejście tylne znajdujące się po drugiej, 

południowej stronie budynku, na teren własny działki 465/14. 

4.2 UKŁAD FUNKCJONALNY – stan istniejący 

Na 1 piętrze budynku mieszkalnego znajdują się dwa lokale mieszkalne.  

W skład pomieszczeń objętych opracowaniem każdego z nich wchodzą;  pomieszczenia 

sanitarne, komunikacja i pomieszczenia mieszkalne.  

Z klatki schodowej istnieją wejścia  do mieszkań osobnymi drzwiami. 

4.3 MATERIAŁY, WYPOSAŻENIE 

ŚCIANY 

Ściany pomieszczeń wykonane są w technologii tradycyjnej – murowane z cegły pełnej 

ceramicznej i otynkowane dwustronnie. 

Od strony wewnętrznej ściany są otynkowane i pomalowane farbą emulsyjną lub olejną w 

zależności od rodzaju pomieszczenia. 

Ściany pomieszczeń higieniczno sanitarnych tynkowane. Wszystkie powierzchnie w bardzo 

złym lub złym stanie 

 

POSADZKI 

Wszystkie podłogi na stropie drewnianym nad parterem - wykończenie stanowi posadzka z 

desek podłogowych ułożonych na legarkach. W części komunikacyjnej lokalu nr 3, nad 

korytarzem wejściowym w parterze na stropie  Kleina posadzka cem. i płytki lastriko 

 

STROP 

Strop drewniany belkowy. Nad korytarzem wejściowym w parterze strop Kleina   

SUFITY 

W pomieszczeniach objętych opracowaniem sufity na podsufitce z desek, są otynkowane i 

pomalowane.  

 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

W pomieszczeniach objętych opracowaniem,  4 okna z PCV na elewacji frontowej. 

Okna w ścianie południowej – drewniane skrzynkowe.  

Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana  z płycinami. 

4.4 WENTYLACJA 

Pomieszczenia objęte opracowaniem wyposażone są w wentylację grawitacyjną. Przewody 

wentylacyjne o minimalnym przekroju 14,0 x 14,0cm znajdują się w pomieszczeniu WC, 

 

4.5 INSTALACJE 

Pomieszczenia  wyposażone są instalacje: wodno – kanalizacyjną, elektryczną, 

grzewczą piece kaflowe.  



5 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

5.1 DANE OGÓLNE 

Inwestycja  polega na wykonaniu  okien dla pomieszczeń aneksów kuchennych, 

doświetlających, oraz rozbiórce i budowie nowych ścianek działowych i zamurowaniu otworu 

dodatkowego na drzwi w lokalu mieszkalnym. 

5.2 OPIS ZMIAN – ARCHITEKTURA 

Aby przystosować istniejące pomieszczenia  do nowych warunków technicznych 

przewidziano: 

- zamurowanie 1 z trzech istniejących drzwi wejściowych do lokalu i 1 otworu wewnętrznego, 

- wydzielenie dwóch łazienek – po jednej dla każdego mieszkania  

- wydzielenie kuchni dla każdego mieszkania, 

- wymiana stolarki okiennej w 5 oknach, 

- wykonanie dodatkowych 3 okien. 

5.3 OPIS ZMIAN – KONSTRUKCJA 

Zmiany konstrukcyjne polegają na: 

- wykonaniu otworów na okna o szerokości 1,20m w ścianach zewnętrznych bocznych 

budynku z osadzeniem nadproży prefabrykowanych, 

-  budowie nowych ścianek i zamurowaniu otworów w ścianach wewnętrznych. 

5.4 UKŁAD FUNKCJONALNY 

W skład pomieszczeń objętych opracowaniem wchodzą: 2+3 pokoje mieszkalne, 2 kuchnie 

(aneksy), dwie łazienki i dwa przedsionki. Pokoje umieszczone przy ścianach południowej i 

północnej z otworami okiennymi, w strefie wewnętrznej blisko wejść do mieszkań znajdują 

się przedsionki z wejściami do łazienek i powierzchnie kuchenne – przygotowania i 

spożywania posiłków, dla tych powierzchni projektuje się nowe okna dla doświetlenia 

światłem dziennym. 

5.5 WENTYLACJA 

Pomieszczenia objęte opracowaniem wyposażone są w wentylację o minimalnym przekroju 

14x14 lub fi=150mm kanałów kominowych wykonanych z rury spiro wyprowadzonych ponad 

dach, po jednym z kuchni i łazienki. 

5.6 INSTALACJE 

Pomieszczenia objęte opracowaniem wyposażone są w instalacje: wodno – kanalizacyjną, 

elektryczną, teletechniczną i c.o wg projektów branżowych. 

5.7 NADPROŻA W ŚCIANACH NOŚNYCH 

Nadproże N1 nad otworami okiennymi 1,2m przyjęto jako prefabrykowane, wykonane z 

czterech belek nadprożowych Porotherm 23.8 - długości 149 cm. W miejscu oparcia belek 

nadprożowych na ścianie wykonać poduszki z zaprawy cementowej marki min. M4. Wolną 

przestrzeń między wbudowanymi belkami szczelnie wypełnić zaprawą cementową. 

Nadproża nad drzwiami w ściankach działowych systemowych GK,  przyjęto jako lekkie, 

szkieletowe, wykonane z profilu stalowego przyościeżowego „UA”, stosowanego pod 

zabudowę ścianki z płyt gipsowo -kartonowych. 



5.8 NADPROŻA – UWAGI WYKONAWCZE 

Realizowane roboty budowlane wymagają wykonania nadproża nad otworami okiennymi w 

ścianie nośnej. Nadproża należy wykonać dwuetapowo. W pierwszym etapie należy 

wykonać bruzdę ścienną o wysokości 25cm, w miejscu wbudowania nadproża, na głębokość 

połowy grubości ściany. Przed wykonaniem pierwszego etapu nadproża (wykuciem bruzdy) 

należy podstemplować w środku rozpiętości drugą połowę istniejącego nadproża. W 

wykonaną bruzdę należy osadzić połowę wymaganych w konkretnym nadprożu belek 

nadprożowych Porotherm 23.8 o długości 149 cm. Głębokość oparcia belek winna wynosić 

po min.15 cm z każdej strony planowanego otworu. W miejscu oparcia belek należy wykonać 

poduszki z zaprawy cementowej (marki M4) gr. min. 2cm. Wolną przestrzeń bruzdy ściennej, 

powyżej górnej płaszczyzny belek nadprożowych należy szczelnie wypełnić zaprawą 

cementową. Do drugiego etapu montażu nadproża można przystąpić dopiero po uzyskaniu 

przez zaprawę właściwej wytrzymałości na ściskanie. W drugim etapie wykonywania 

nadproża należy wykuć bruzdę ścienną po przeciwnej stronie wbudowanych belek 

nadprożowych, zaczynając od warstwy licowej ściany na głębokość połowy (pozostałej) 

grubości ściany. W wykonaną bruzdę ścienną wmontować pozostałe belki nadprożowe w 

sposób opisany powyżej. Po uzyskaniu wymaganej wytrzymałości zaprawy, wbudowanej w 

drugim etapie wykonywania nadproża, można przystąpić do wykonania poszerzenia otworu 

drzwiowego poniżej nowo – wykonanego nadproża drzwiowego. Przy wyburzaniu ściany 

należy zwrócić szczególną ostrożność na zachowanie minimalnej długości oparcia nadproża 

na nie naruszonej ścianie nośnej, wynoszącej po 15 cm z każdej strony otworu (maksymalna 

szerokość naruszonego pasma ściany przy wykonywaniu otworu może wynosić 120 cm przy 

założeniu osiowego usytuowania otworu względem wbudowanego nadproża). 

6 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 

Przedmiot opracowania dotyczy przebudowy układu funkcjonalnego mieszkania, bez 

ingerencji w przegrody zewnętrzne w zakresie zmiany ich parametrów fizycznych, z tego 

względu charakterystyka energetyczna budynku pozostaje bez zmian i spełnia wymogi 

stawiane pomieszczeniom o przyjętej i nie zmienionej funkcji mieszkalnej.  

7 WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO 

Zapotrzebowanie na wodę i ilość ścieków sanitarnych - Pozostaje bez zmian. 

Obliczenie ilości odpadów - Pozostaje bez zmian. 

Emisja hałasu, wibracji oraz promieniowania – przedmiot inwestycji nie emituje  szkodliwych 

wibracji, hałasu ani promieniowania. 

 

 

UWAGA: 

1. Realizacja niniejszej inwestycji ze względu na swój charakter nie będzie miała 

negatywnego wpływu na środowisko oraz nie stwarza zagrożenia dla higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanej zmiany obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. 

2. Wszelkie odpady z terenu budowy należy bezpiecznie wywieźć w miejsce do tego 

przeznaczone na podstawie indywidualnych stosownych umów na wywóz odpadów. 



8 WARUNKI PRZECIWPOŻAROWE 

Droga ewakuacyjna pozostaje bez zmian. Nowo projektowana stolarka drzwiowa nie zawęża 

szerokości drogi ewakuacyjnej. Kierunek otwierania drzwi pozostaje bez zmian w kierunku 

ruchu na zewnątrz. Pomieszczenia objęte opracowaniem stanowią część jednej strefy 

pożarowej całego budynku mieszkalnego.  

 

UWAGA: Projektowane wykonanie otworów w ścianie wewnętrznej nie wymaga uzgodnień z 

rzeczoznawcą do spraw p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9 UWAGI KOŃCOWE 

 

Niniejszy projekt został opracowany zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa 

budowlanego i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna ze względu na cel, któremu 

ma służyć. 

Projekt budowlany nie zawiera nowych, nie sprawdzonych w krajowej praktyce rozwiązań 

technicznych.



INFORMACJA BiOZ 

 

Tytuł opracowania:  

Przebudowa 2 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym wraz z budową instalacji 

gazowej, ul. Sosnowiecka 31/3 i 31/5, 48-100 Głubczyce 

 

Lokalizacja:  

Ul. Sosnowiecka 31, 48-100 Głubczyce 

dz. nr 465/14;  

Obręb: Głubczyce  o. miasta 

 

Inwestor:  

Gmina Głubczyce 

Ul. Niepodległości 14 

48-100 Głubczyce 

 

Autor:  

mgr inż. Tadeusz Strojny 

ul. Powstańców 14/2 

48-100 Głubczyce 

 



1.Podstawa opracowania 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane; 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.Nr 120 poz. 1126); 

 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych robót 

 

Realizacja zamierzenia budowlanego polega na wykonaniu otworu na drzwi i wnęki w ścianie 

wewnętrznej nośnej budynku parterowego. 

 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

Działka zabudowana (zamierzenie dotyczy pomieszczeń wewnątrz budynku) 

 

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogę stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

- Brak 

 

5. Przewidywane zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót 

 

Zagrożenie życia i zdrowia może wystąpić przy wykonaniu następujących robót: 

- transport poziomy i pionowy materiałów – w przeciągu  trwania robót budowlanych 

- praca na wysokości – upadek z wysokości ludzi materiałów, dostawa materiałów 

- zarzucenie oczu zaprawą, zachlapanie farbą, zapylenie oczu 

- praca podręcznego sprzętu i narzędzi elektrycznych, 

 

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 

 

W zakresie szkoleń instruktażowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy należy ująć 

następujące elementy: 

- instruktaż stanowiskowy informujący o możliwościach zagrożenia i sposobach 

postępowania w przypadku ich wystąpienia – przeprowadza kierownik robót zgodnie z 

opracowanym planem BIOZ uwzględniającym branżową specyfikację prowadzenia robót 

- zwrócenie uwagi na konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej (tj. 

odzież ochronna, obuwie robocze, kaski ochronne, ochrony słuchu i wzroku, maski 

przeciwpyłowe, okulary ochronne, rękawice ochronne, szelki bezpieczeństwa itp.) 

- wyznaczenie osób bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

- pracownicy powinni mieć odpowiednia uprawnienia do prowadzenia przez nich prac 

świadczące o ich przeszkoleniu oraz stosowne badania lekarskie 

- podwykonawcy branżowi, przeprowadzają instruktaże uwzględniające specyficzne 

zagrożenia BHP – według własnych planów BIOZ 

- wszystkie roboty budowlane prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 



7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

Należy zapewnić następujące elementy: 

- przewidzieć ochronę terenu prac 

- teren prac wyposażyć w gaśnice 

-zapewnić pracownikom apteczki pomocy lekarskiej wraz z instrukcją udzielenia pierwszej 

pomocy w miejscach łatwo dostępnych 

- miejsce zlokalizowania apteczki oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami a 

podległym pracownikom przekazać informację o tej lokalizacji na szkoleniu BHP 

- udostępnić pracownikom telefon komórkowy, a w miejscu jego przechowywania umieścić 

karty z telefonami alarmowymi 

- wyposażyć wszystkich pracowników w środki ochrony indywidualnej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami takimi jak ubrania ochronne, kaski, paski, szelki bezpieczeństwa 

itp. 

- prace szczególnie niebezpieczne prowadzić pod odpowiednim nadzorem 

- pracownik wykonujący prace szczególnie niebezpieczne winien być przez cały czas 

asekurowany przez innego pracownika 

 


