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PROJEKT TECHNICZNY

Temat: Proiekt remontu dachu budynku sali

gimnastycznei przy Publicznei Szkole

Podstawowei w Gniewoszowie

lnwestor: Urząd Gminy w Gniewoszowie

26-920 Gniewosz w, ul. Lubelska 16

Adres lnwesĘcii: działka nr ew. gruntu 508

Gniewosz wgm. Gniewosz w
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU.REMONTU DACHU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dachu budynku Sali

gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Gniewoszowie przy

ul. Konopnickiej 19. Remont polega na wykonaniu izolacji cieplnej i hydroizolacji

dachu budynku z płyt warstwowych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie uzyskane od Urzędu Gminy w Gniewoszowie'

Uzgod n ien ia z UŻylkown i kiem.

Wizja lokalna i inwentaryzacja.

3. STAN lsTNlEJĄcY

3.1. Dane og lne o budynku

Budynek remontowanego dachu zlokalizowany jest na terenie działki nr

ew. gruntu 508 przy ul. Konopnickiej 19 w Gniewoszowie.

Posiada't kondygnację nadziemną.

Budynek wykonany jest metodą tradycyjną.

Stropodach z pM warstwowych z płaszczem z blachy trapezowej powlekanej

z rdzeniem z ioliuretanu gr. 1Ocm . PMy oparte na dŹwigarach stalowych

mocowane do płatwi stalowych z ceownika 100mm.

3.2. Ocena stanu technicznego dachu budynku

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono przecieki dachu z phyt warstwowych,

przede wszystkim na łączeniach płyt na zakładkę (zamek).

Pzeprowadzane kilkakrotne reperacje polegały na fragmentarycznych pracach

remontowych pokrycia' obecny stan pokrycia jest r wnieŻ przyczyną

uciązliwych przeciek w powodujących występowanie na ścianach

wewnętrznych zadek w i odpadanie tynku jak r wnieŻ naraŻa podłogę sali

gimnastycznej na zniszczenie.



4. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE - REMONT DACHU

4.1. Roboty przygotowawcze i towarzyszące.

4.1.1. Demontaż zewnętrznych obr bek blacharskichścianekattykowych

4'1 .2. Demontaż instalacji odgromowej.

4.1.3. Przygotowanie dachu do natrysku, usunięcie zanieczyszcze itp.

4.1.4. Ewentualne miejscowe nałożenie farby podkładowejw celu zwiększenia

przyczepności

4.1.5. oklejenie folią element w dachu , kt re nie będą pokrywane pianką

4.2. Wykonanie hydroizolacji pokrycia dachu.

Realizacja rob t polega na bezszwowym, warstwowym natrysku, na uprzednio

przygotowaną powierzchnię blachy płyt warstwowych piany PUR oraz powłoki

ochronnej UV. Po natrysku pianka PUR zapewnia optymalną izolację termiczną i

szczelność, a dzięki swej strukturze przepuszcza parę wodną. Natrysk piany

wykonywany jest bezpoŚrednio na budowie, bez przenru ipołącze technotogicznych

oraz element w mocujących. Warstwę pianki PUR zabezpiecza się dodatkowo

warstwą chroniącą przed promieniowaniem UV w postaci specjalnych powłok

malarskich. Waga nowego pokrycia to tylko 1kglm2.

Dane techniczne

4.2.1. Średnia grubość powłoki PUR - 35mmt15%; gęstoŚc pozorna 55 kg/m3 t5;

średnie zuŻycie powłoki ochronnej 60Og/m2; deklarowany Wsp. przewodzenia ciepła

A=0,022[w/mK]; kolor powłoki ochronnej _ szary'

4.2.2. NaleŻy dokonaÓ rozbl rki obr bek blacharskich ścianek attykowych w celu

wykonania nowych po uprzednim natrysku ścianek na płaszczyznach

pionowych od strony wewnętrznej dachU oraz płaszczyznach poziomych pod

nowe obr bki z bIachy powlekanej w kolorze brązowym.



4.3. Monta ż zewnętrznych element w wyko czen ia dac h u

4.3.1' Wykonanie wszystkich nowych obr bek blacharskich ścianek attykowych

(murÓw ogniowych) z blachy stalowej powlekanej gr. 60_70mm. W kolorze

brązowym. obr bki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm .

4.3.2.Ponowny montbż instalacji odgromowej na dachu na nowych wspornikach '

5. Wytyczne do planu BIOZ

Wykonanie prac izolacyjnych na dachu budynku Sali gimnastycznej stwarza

zagroŻenie aniązane zpracąna wysokości, uzytkownik w budynku oraz

przechodni w i otoczenia . Wymaga opracowanta przez Kierownika rob t planu

bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.

6. Wpływ inwesĘcji na środowisko

Projektowane prace,budowlane nie stwarzają żadnego zagroŻenia d!a środowiska

naturaInego. W trakcle realizacji rob t nie będą stosowane technologie i materiały

niebezpieczne dla środowiska. Wykonywanie prac nie będzie generowało

uciążliwego dla otoczenia hałasu.

7. Bezpiecze stwo przeciwpożarowe

Wszystkie prace remontowe zawarte w opisie powyżej nie pogorszą

bezpiecze stwa pożarowego istniejącego budynku.
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OBIEKT

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gniewoszowie l

1ffiil113J.*..,a) pokrycia dachu budynkt* ,,n +/d^ -

SKATA

1:100

NR. RYSUNKU

A1
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SCHEMAT TZoLACJT (RENOWACJT)

powłoko ochronno UV

piono PUR gr. 35mm

płyto worstwowo

płotwie stolowe

dŹwigor stolowy

płyto worstwowo

rynno 015

OBIEKT

Publiczna Szkoła Podstawcnra w GniEwoszovvie
PRZEDMIOT
Schemat izolacji (renowacji) pokrycia dachu budynku sali

oPRAcoWAŁ:

inż. BOGUSŁAW URBANELIS
Upr. Bud. BUA-lll-8386/1 16/89

SKAI.A

1:20

NR. RYSUNKU

A1

DATA

m.2012



INT'oRMAGIA DoTYczĄcA BEzPIEczp.ŃsrwA I ocHRoNY zDRo}\nA
(na podstawie rczponądzenia Mini$ha Infrastrukhry z dnią 23 cz.erłłca2003 r.)Informacjeoelne / ł ^ ^/-@/,//rr,urr7'"r,r7.-,r;f&fr,rłr:rłalą24ł|e-''
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Cp.Eś,ś,-ppispwą
1) Z.akres rob t dla calcgo zalnieźenia budowlanego:

- roboty ziemne
- robty fundamentowe
- wykonarrie ścian piwnic (dla budynkow podpiwni czanych)
- stop nad piwnicą (dta budynk w podpiv*niczonych)
- wykonanie ścian parteru
- sbop nad parterem
- wykonanie ścian poddasza
- wykonanie konsnukcji dachu vrraz z pokryciem
- wykonanie elewacji

(innct)

l..l a... ł a r. a.... .y':t,. i. r.... a.... ł. a..t'l a...tt ao ł.....,. t....{

(Wykuistnicjryych na dzialcp obickt w budovtanycht)
s) pĘenty zagospodarowania tercnu , kt re mogą stwalzać zagrożenie

bezpieczenstwa i zdron'ia ludzi: ,/
ź.:.*tt..... ...6....

4) 7agrotłrrie dla bezpieczel stwa i 
"uJffi] 

hdzi rrystępuiące podczes budorvy:
4.t) howadzenic prac na wvśokościpotryżci 5m aw $Le?śE_lnośoi

- wykonywanie więźby dachowej, ołacenia dachu, krycia dach wĘ wykonywania
obr bek blacharskicb : niebezpieczeristwo upadku z nrsztowa bądżzdachu..

- wznoszenie ścian : niebezpieczc strło Ęadku z rusztowa
- wykonywanie strop w: niebeTpiecze stwo upadtu zrusztowari
- wykonywanie elewacji: niebeppiecze stno upadku z rusztowarl

4.2) Wvkonwva4rę wykop 'lv q ściąnach Piopo,wch bez rozparcia o głćbokpśgi
Dowżoj 1.5.m oraz wvkop w o bczpięczn'm nflch}'ląiu_ścian o g
ponad 3.0 m:
_ wykonywanie fimdament w: niebezpiecze stwo prą'sypania ziemią
_ wykonywanie ścian pirłmic (au may*ow z podpiwniczeniem):

niebezpiecze stłvo przysypania zicmią
4.3) Wykonywanie prac z udziałćrą d vigu: niebezpiecze stwo złn/rązane z

zerwarriem się materiału fuansportowanego i uszkodzeniami dźwigu'

3)

2)
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5) .Sposobo p.o*"ł-"""ia instruictażu pracownik w plzed prrystąpieniem do
' 

realizacji rob t szczegt lnie niebezpieczmych 
.

LDPrarwvkonvwani;śqian:wszyscyp'"*wpowirrniblć'*u22miz
ptzepisami -*"rryffiżeliru MIM5TR,A INFRASTRUKTURY z dnta 6

lutego 2003 r. *.pru*i" bhp przy wykonywaniu rob tbbdowlanych; Dz.U. m 47 poz' 401

tozdaał8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rczlział9 -Roboty na wysokościactu

rczd7rał lz-Roboty mtrrarskie i tynkarskie,
i :i ił--fu wszyscy pracownicy powinrri by_ć zapozrrani z

przepisarri -*"'ryffij w.,DzIJ.nr.47 poz. 4o1, rczdzłał 9 - Roboty na

iv-' ilol.i*n,rcziział 14_ Roboty zbrojarskie i betoniarskie' .''_' __^^_---:.
5.3) Pnrv wvkonvwąniu konstrrrkcii i pokrvcia dachu: wszyscy pracownicy powinni być

-po;.Dz.U. nr 47 poz. 407 roz,dział 9 -
RoboĘ na wysokosJ*n, 13_ Roboty cieśiekkie, ,ordorł 17 -R:!:ly_*F*.::fJ::'j"'l\wuvlJ ue vvJ9vAvv-::;:,;;''-:-.; 

rrłrrr..iem rlnvisu: wszlv vinni by
5..4) Przv wvkonvwaniu praq z użvciem dźwięu:' wsryscy pracowmcy pov

zapoznani 
" 
po.pir .w.; Dz.U. at 47 poz.4}L toz'dział 7 -

*'1r'.ł'ię1ffi'tll j:im"""iorganizacyjnychzapo}|eqai1cy1

niebezpiecze stwom wynikającYm z wyko1wania rob t budowlanych

w streiach szczeg lnegozegrożenia zdrowia
6.1) Na po*i*"i""*'isoc3itnym oznaczonym na planie terenu b1dowv ( sporządza

kierownik budowy) umieścić wkŁzawierająpy adresy i nrrmery telefon w:

- najbliższego punktu lekarskiego
-.t"zy pozirnej
- posterunku Policji--_ 

6:.bW po rieszczeniu socjalnym o^l^c?finym na planie j/w umieścić punkty

pienłszej.pomocy obsfugiwane ptze1wyszkolonyclr w tym zalaesie pracownik w
'--- - 

6.ÓTelefonkoniorkowy umięści w pomieszszeniusocjalnymoanaozonymna

planie j/w
6.4) Kaski ochroture, ulrrieściÓ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

6.5i pasv i 1i"ki ;b;zpiecz.ająceprzy p'_a"Th nawysokorściach, umieścić w

pomieszcźeniusocjalnym o^uap?n'lł'ym na planie j/w

.6) ogrod"#;;* ŃŃqy wyiona o ur.y'. min 1,5m ,oanakować na planie j/w

6 .7) Barierki wykonane z desek kraw_ężnikoyłctr o szerokości 15crą poręczf

*io"."oŃ"nou*yrokości 1,1m oraz deskowaniaażurowcgo pomiędzy poręcząa deską

krawężnikową.

6.8) Rozrrieści tablice ostrzegawcze'
6.gi Zainstalowae oświetteniei*it'jąo czerwone światło.

6.t0iDaszek ocbromry nad stanowiskiem operatora dŹwigu.

6.rti skarpy wykop w o odpowiednim nacĘleniu'
6. 1 2) wvtooJ''rrb'py zabezpiecĄące wykop przed wodami opadowymi'

e,.ti)zćjł,cia do wykopu wykonać co 20m

6.15) Na terenie budowy za pomocątab|ic informaryjnych wyznaczyć drogę

ewakuaryjną i ozrraczyć na planie j/w

7}av'(ł Urbanelllt
A.-!?| -?łl#3l116lg9

l Wypclnia osoba aduptująca

( Inncr)



KSIĄŻKA PRZEDMnRÓW

Lp. Podstawa Opis i uryliczenia j.m. Poszcz Razem

1 KNR 4.01
0535-08

skich mur w ogniowych,. z blachy nie nadają-

cej się do użytku
Q4.65+16.45*2)*0.50

v12

7P 28.775
R/AZEM 28.775

2
kalk. włas-
na

chni dachu z ptyt warstwovtrych oraz ogniomu-
r w, pianą PUR oraz nałoŻenie powłoki ochronnej przeciw UV, po uprzed-
nim izyg towaniu dachu do natrysku poprzez oczyszczenie dachu, ewen-

tualne nłozenie farby podkładowej w celu zwiekszenia przyczepnoŚci piany

do podłoŻa, zabezpieczenie folią innych elementow dachu i usunięcie folii
po wykonaniu prac
449.025

62

7rp 449.025
RAZEM 449.025

3 NNRNKB
202 0il1-02

hy powlekanej o szer.W rozwlnięciu ponad

25 cm
Q4,65+16,45*2).0.50

7rp

n12 28.775
RAzEM 28.775

4 KNR 4-01
0420-01

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu

24.15

m

m 24.150
RAZEM 24.150

5
kalk. włas-
na

tażinstalacjiodgromowejnapokryciuzpłytwars.
twowych

1.00

kpl

kpl 1.000
RAZEM 1.000

6 KNR 4.03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacj i odgromowej

1.00 r

pomiar

pomrar 1.000

RAZEM 1.000

7 KNR 4.03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej

5.00

pomiar

pomlar 5.000

RAZEM 5.000

Norma PRO Wersia 4.14b
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