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1. Ustalenia ogólne        

1.1. Podstawa opracowania 

     

    Podstawą opracowania są:         

  - umowa z inwestorem  

    - inwentaryzacja własna obiektu dla potrzeb projektowych 

  - audyt energetyczny opracowany przez Śląską Agencję Energetyczną w Chorzowie 

  - prawo budowlane, w tym w szczególności: 

                Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

                 (Dz.U. nr 75/2002., poz. 690) w sprawie warunków technicznych,  

             jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

  - obowiązujące normy, normatywy i przepisy obowiązujące w budownictwie 

 

1.2. Przedmiot opracowania 

 

    Przedmiotem opracowania jest: 

 - wymiana drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej 

 - ocieplenie stropu sali gimnastycznej 

 - usprawnienie wentylacji sali gimnastycznej   

 

1.3. Cel i zakres opracowania 

    Celem opracowania jest poprawa parametrów termoizolacyjności przegród budowlanych w obiekcie 
związanych z wymogami ochrony środowiska i czynnikami ekonomicznymi. 

    Zakresem opracowania objęto propozycje rozwiązań technicznych dla wybranych przegród budow-
lanych.  
 

 

1.4. Dane ewidencyjne 

 

 - obiekt:   Szkoła Podstawowa w Kulejach 

 - własność obiektu: Mienie Skarbu Państwa, własność Gminy Wręczyca Wielka 

         - inwestor:   Gmina Wręczyca Wielka 

    42-130 Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1 

 - adres budowy:  Kuleje, ul. Szkolna 1; 42-134 Truskolasy  

 

 

 

 



Projekt budowlany termorenowacji budynku Szkoły Podstawowej w Kulejach 

Opracowanie:                                                      Śląska Agencja Energetyczna 5 

2. Opis techniczny projektu 

2.1. Charakterystyka obiektu 

    Jest to obiekt  składający się z: 

 - części szkolnej 

 - łącznika 

 - sali gimnastycznej   

    Część szkolna jest dwukondygnacyjna z częściowym podpiwniczeniem. W piwnicy znajduje się 
kotłownia. Łącznik oraz sala gimnastyczna są jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone.   
 
    Konstrukcja budynku murowana z cegły pełnej 38 cm. Stropy żelbetowe. Dach konstrukcji drewnia-
nej kryty blachą. Okna częściowo nowe z PCV, częściowo stare drewniane. Drzwi stare drewniane. 
 
    Budynek posiada: 
 
 - instalację wod-kan. 
 - instalację c.o. 
 - instalacje elektryczną 
 
    Ogólny stan techniczny budynku jest dobry, umożliwiający dalszą eksploatację. 
 
 
 Współczynniki przenikania ciepła przegród budowlanych: 
 
      - ściany                                                                  Uo = 1,46  W/m2K 
      - strop ostatniej kondygnacji część szkolna i łącznik       Uo = 0,69  W/m2K 
      - strop sali gimnastycznej     Uo = 4,56  W/m2K 
      - okna drewniane stare      Uo =  3,12  W/m2K 
      - okna  PCV nowe      Uo =  1,30  W/m2K 
      - drzwi drewniane  stare      Uo =  3,00  W/m2K 
      
     Większość przegród budowlanych nie spełnia aktualnych wymagań w zakresie ciepłochronności 
(za wyjątkiem nowych okien  PCV). 
 
     Najbardziej energochłonnymi przegrodami są: 
 
       - strop sali gimnastycznej 
       - okna drewniane stare wyeksploatowane i powypaczane 
 
        Sala gimnastyczna posiada dwa kanały wentylacji grawitacyjnej zakończone na stropie, a nie 
wyprowadzone ponad dach. Powietrze z wentylacji grawitacyjnej wywiewane jest na poddasze. Tak 
wykonana wentylacja nie pracuje prawidłowo. Brak ocieplenia stropu oraz brak prawidłowej wentylacji 
spowodowały zagrzybienie w narożach sali gimnastycznej. 
 
 

2.2. Bilans kubatury i powierzchni  

 

Nr Obiekt Pow. Pow. Kubatura Rok 
  zabudowy użytkowa całkowita ogrzew. budowy 
  m2 m2 m3 m3  
1 Budynek szkoły 745 1125 6 077 3 944 - 
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2.3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

    Przewiduje się wymianę okien i drzwi drewnianych na okna i drzwi PCV. 

     Projektowane współczynniki przenikania ciepła: 

 - okna     U = 1,30 W/m2K  w tym szyby U = 1,30 W/m2K 

 - drzwi     U = 1,50 W/m2K 

     Łącznie z oknami przewiduje się wymianę parapetów zewnętrznych stalowych powlekanych w 
kolorze brązowym. Parapety wewnętrzne pozostają stare. 
 
     Okna i drzwi należy zamontować zgodnie z technologią producenta. 
 
     Wykaz stolarki do wymiany na rys. nr 13.  
 

2.4. Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji w sali gimnastycznej 

    Przewiduje się ocieplenie stropu nad salą gimnastyczną (na poddaszu nieużytkowym). Strop jest 
żelbetowy, z żebrami wzmacniającymi od strony poddasza. Układ ocieplenia: 
 
 - folia paroszczelna wywinięta na żebra stropu 

 - wełna mineralna np.: Unimata grubości 10 cm  
                wyłożona na dnie kasetonów międzyżebrowych 
 

 - wełna mineralna np.: Unimata grubości 10 cm o gęstości 60 kg/m3  
        wyłożona na dnie kasetonów i wywinięta ponad żebra stropu 

 
 - legary drewniane 10 x 8 cm zamontowane na żebrach i ścianach kolankowych stropu 
 
 - podłoga z płyt OSB pióro-wpust  grubości 18 mm  
   

     Projektowany współczynnik przenikania ciepła: 

 U = 0,18 W/m2K   

 

     Szczegóły konstrukcyjne na rys. nr 12. 

    Projektowane ocieplenie jest lekkie (około 14 kg/m2) i nie wpłynie w istotny sposób na obciążenie 
stropu. 
 

2.5. Usprawnienie wentylacji grawitacyjnej w sali gimnastycznej 

     W narożach sali gimnastyczna wystąpiło zagrzybienie.  
 
     W trakcie oględzin ustalono: 
 
 - brak  nawiewów powietrza 
 
 - główne dwa kanały wentylacji grawitacyjnej o przekroju 0,14 x 0,20 m  
               zakończone są na poddaszu, a nie wyprowadzone ponad dach 
  
    Tak wykonana wentylacja nie pracuje prawidłowo. Brak ocieplenia stropu oraz brak prawidłowej 
wentylacji spowodowały zagrzybienie w narożach sali gimnastycznej. 
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      Przewiduje się: 
 
 - wykonanie 4 nawiewów  0,20 x 0,20 m z kratkami wentylacyjnymi z żaluzjami 
 
 - zamurowanie istniejących wywiewów na poddaszu 
 
 -  wyprowadzenie kanałów wentylacyjnych rurami PCW Ø 160 ponad dach na wysokość 1,0 
m 
                i zakończonych kominkami wentylacyjnymi 
 
 - wykonanie obróbek blacharskich na dachu.  
 
    Szczegóły konstrukcyjne do ustalenia podczas prac montażowych.  
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3. Wpływ inwestycji na środowisko 

3.1. Doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków 

     Nie przewiduje się zmian w zakresie doprowadzenia wody i odprowadzenie ścieków.      

 

3.2. Zasilanie w energię elektryczną 

     Nie przewiduje się zmian w zakresie doprowadzenia wody i odprowadzenie ścieków.      

 

3.3. Źródło ciepła  

     Obiekt zasilany jest w energię cieplną z własnej kotłowni wbudowanej wyposażonej w kocioł wodny 
opalany ekogroszkiem (paliwo stałe). Nie przewiduje się zmian w sposobie zasilania w energię ciepl-
ną.  
 

3.4. Emisja zanieczyszczeń gazowych 

     Źródłem zanieczyszczeń gazowych jest kotłownia na paliwo stałe. Projektowana termorenowacja 
zmniejszy ilość emitowanych zanieczyszczeń zgodnie z obliczeniami zamieszczonymi w Audycie 
energetycznym. 
 

3.5. Emisja hałasu oraz wibracji a także promieniowania 

     Projektowany zakres robót budowlanych nie ma wpływu na dotychczasowy poziom hałasu i wibra-

cji. 

 

3.6. Wpływ obiektu na drzewostan oraz powierzchnię ziemi 

      Zakres projektowanych prac nie obejmuje wycinki drzew ani prac ziemnych. 

 

3.7. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów.  

    Projektowany zakres robót nie powoduje zmian w ilości i jakości wytwarzanych odpadów. 
Odpady składowane są w pojemnikach zbiorczych i okresowo opróżniane przez służby komunalne. 
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4. Informacja BiOZ  

4.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego  

  

 Szkoła Podstawowa w Kulejach, ul. Szkolna 1;   42-134 Truskolasy 

 

4.2. Inwestor  

  
 Gmina Wręczyca Wielka 
 42-130 Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1 

 

 

4.3. Imię i nazwisko oraz adres projektanta 

  

 mgr inż. Andrzej Trocha  41 506 Chorzów, ul. Trzyniecka 18/1 m22 

        inż. Bogumił Konopka  41 500 Chorzów, ul. Ryszki 57 m 21 

 

4.4. Zakres robót 

    Dokumentacja obejmuje: 

  - inwentaryzację 

 - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 

 - ocieplenie stropu nad salą gimnastyczną 

    - usprawnienie wentylacji sali gimnastycznej 

         

4.5. Wymagania ogólne 

    Wszystkie roboty budowlano montażowe należy prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w Roz-
porządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 
 

4.6. Zagospodarowanie działki 

     Zagospodarowanie działki nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

4.7. Przewidywane zagrożenia 

    Występuje zagrożenie upadku z wysokości przy: 
 
 - demontażu i montażu okien 
 
 - ociepleniu stropu nad salą gimnastycznej 
 
 - montażu wentylacji grawitacyjnej i wykonywaniu obróbek blacharskich na dachu 
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4.8. Instruktaż pracowników 

    Kierownik budowy, przed przystąpieniem do robót, powinien przeprowadzić instruktaż dla pracow-
ników o zakresie i warunkach wykonania robót stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia, a 
w szczególności: 
  
 - określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń 
   
 - nakazanie stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
               zabezpieczających przed skutkami zagrożeń  
               (kaski ochronne, indywidualne pasy bezpieczeństwa) 
   
 - wyznaczenie osób prowadzących nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi  
               posiadających odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP,  
               odpowiadające charakterowi wykonywanych robót. 
 
 

4.9. Środki bezpieczeństwa 

     Teren wokół budynku, w strefach wymiany okien i prac na dachu , należy oznaczyć kolorową ta-
śmą w odległości minimum 3 m od budynku oraz zabezpieczyć wyjścia z budynku w przypadku wy-
miany okien nad wyjściami. 
 
    Na placu budowy winny się znajdować środki ochrony ppoż. 
 
    Na placu budowy należy wyznaczyć teren składowania materiałów i elementów konstrukcyjnych. 
 

4.10. Dokumentacja budowy 

    Dokumentację budowy stanowią: 
 
 - projekt budowlany, 
  
 - dziennik budowy, 
   
 - pozwolenie na budowę lub zgłoszenie prac budowlanych, 
  
 - inne dokumenty z prowadzonej kontroli służb budowlanych 
 
 

4.11. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

     Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, uwzględniającego warunki prowadzenia robót wynikające ze specyfiki zaprojekto-
wanych i przewidzianych do zrealizowania prac, a w szczególności: 
  
 - zabezpieczenie i oznakowanie terenu, w którym są prowadzone roboty 
 
 - środki ochrony indywidualnej 
  
 - bezpieczny montaż elementów na wysokości 
 
 - środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
    wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
  


























