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OPIS  TECHNICZNY 
Do przebudowy elementów budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Babice w Gminie 

Baborów. 
1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa świetlicy wiejskiej polegającym na modernizacji 
wybranych elementów 2 kondygnacji i poddasza, wymianie tynków elewacji na tynki wapienno-
trasowe i wymianę okien na 1 piętrze i poddaszu na nowoczesne o niskim współczynniku 
przenikania ciepła, wymiana podłóg z materiałów drewnopochodnych na deskowe, przeprowadzi 
się też przebudowę pomieszczeń sanitarnych i instalację elektryczną z efektywnym oświetleniem i 
ogrzewaniem. 

Lokalizacja: Babice nr 109, 48-120 Baborów  
Obręb:  Babice, dz. nr 377/3 
Inwestor: Gmina Baborów 
                 ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów 
2. Podstawa opracowania. 
1.1. Zlecenie opracowania. 
1.2. Inwentaryzacja obiektu. 
1.3. Uzgodnienia z Inwestorem. 
1.4. Obowiązujące przepisy prawa budowlanego i warunków technicznych dla budynków 
3. Lokalizacja. 
Obiekt będący tematem opracowania położony jest w miejscowości Babice w Gminie Baborów na 
działce nr 377/3. Działka jest w całości ogrodzona, wjazd na działkę z drogi powiatowej. Na 
działce usytuowany jest budynek przedmiotowy oraz inne. 

4. Opis stanu istniejącego. 
Obiekt jest budynkiem wolnostojącym dwukondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym             
z poddaszem nieużytkowym. Budynek przykryty dachem konstrukcji drewnianej blachą stalową 
fałdową na deskowaniu. Budynek z przełomu XIX i XX wieku przebudowany w latach 50 
ubiegłego wieku, oraz wykonano drobniejsze remonty w ciągu ostatnich 50 lat. W chwili obecnej 
obiekt jest użytkowany na cele świetlicy wiejskiej w Babicach.  

Kategoria obiektu IX, k=4,0, w=1,0 
Projekt nie wymaga opiniowania ze strony rzeczoznawcy P.Poż. 
Budynek niski (N) w kategorii zagrożenia ludzi ZL III – zgodnie z §212 ust. 2 określa się klasę 
odporności pożarowej elementów budynku na wartość „D”. 

4.1 Spełnienie wymagań art 5 ust.1:  

1a) obiekt o konstrukcji prostej, typowej nie wymaga szczególnych zabiegów podczas użytkowania, zostało 

zapewnione bezpieczeństwo użytkowania zaprojektowanego układu konstrukcyjnego 
1b) Budynek niski (N) w kategorii zagrożenia ludzi ZL III „C”– zgodnie z §212 ust.2 rozporządzenia (WT), w 

oparciu o ust. 3 obniża się ją do wartości „D” [budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych, gdy poziom 
stropu nad pierwszą kondygnacją jest na wysokości nie większej niż 9 m.].  
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej[Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.] 

§4 ust. 1 projekt nie wymaga uzgadniania z Rzeczoznawcą w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
1c) projekt przebudowy elementów budynku zrealizowano zgodnie z obowiązującymi normami, spełniono 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania obiektu w oparciu o Dział VII  Rozporządzenia, 
1d) warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska zostały w projekcie spełnione zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w oparciu o Dział VIII Rozporządzenia, Materiały i wyroby zastosowane w  

projekcie nie stanowią zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników i sąsiadów. Obiekt nie będzie 

emitował gazów toksycznych, szkodliwych pyłów, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia, 

wody lub gleb.. 

- Obiekt jest zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementów budowlanych i wnętrza budynku. 
W obiekcie zaprojektowane zostały grzejniki elektryczne,  (obiekt użytkowany okresowo, pomieszczenia 

nie przeznaczone na pobyt stały ludzi). 

- W obiekcie zastosowano wentylację grawitacyjną oraz wspomaganą mechanicznie - wyciągową, 

zapewniono pokrycie potrzeb sanitarnohigienicznych użytkowników obiektu. Nawiew za pomocą 

nawietrzaków higro-sterowalnych zainstalowanych w oknach PCV. 

- Spełnienie wymagań dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane będzie poprzez przestrzeganie 

przepisów dotyczących warunków sanitarnohigienicznych oraz ochrony środowiska przez użytkowników. 
- Środki czystości do utrzymania porządku w pomieszczeniach 1 piętra obiektu przechowywane będą w 

szafie gospodarczej w pom. nr 4- pom. gospodarcze. Woda do utrzymania porządku będzie pobierana z 

zaworu czerpalnego zlokalizowanego w pom. nr 2.6. 
1e) nie występują czynniki zewnętrzne powodujące konieczność zastosowania zabezpieczeń przed 

drganiami i hałasem, jak również sposób eksploatacji obiektu nie rodzi takiej potrzeby, 
1f) na ścianach zewnętrznych w konstrukcji murowanej, jednowarstwowej z cegły ceramicznej o grubości 

57-68cm projektuje się wymianę tynku na renowacyjny. Strop nad piętrem izolowany wełną mineralną o gr. 
20 cm (U = 0,20 W/m2K), okna (Uw = 1,3 W/m2K) Obiekt ogrzewany piecami kaflowymi oraz grzejnikami 

elektrycznymi konwektorowymi, chwilowe dogrzanie. Sposób ogrzewania nie ulega zmianie. 
2) zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną zgodnie z dotychczasowymi warunkami przyłączeniowymi – 

bez zmian,  
3) obiekt jest obiektem o konstrukcji która nie wymaga specjalistycznych zabiegów dla utrzymania 

właściwego stanu technicznego obiektu, należy wykonywać okresowe przeglądy i dokonywać bieżących 

napraw – zgodnie z wymogami jakie ciążą na użytkowniku/administratorze obiektu budowlanego  

4) wymogi dla osób niepełnosprawnych – osoby poruszające się na wózkach, według odrębnej 
dokumentacji.  

5) dane techniczne budynku nie ulegną zmianie, wpływ obiektu na środowisko nie ulegnie zmianie, nie 

będą wytwarzane odpady inne niż komunalne, które odbierane będą na podstawie umowy jak dotychczas, 

przez ZUK.  

6) projektuje się przebudowę wybranych elementów konstrukcyjnych budynku na drugiej kondygnacji i na 

poddaszu nieużytkowym, nie zmienia się charakterystyki energetycznej całego budynku i nie prowadzi się 

jej analizy. 
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Świetlica Babice: Zliczanie powierzchni i kubatur 
Świetlica Babice: Zliczanie powierzchni i kubatur budynku  

Powierzchnia zabudowy 261.56m2 

Powierzchnia użytkowa 477.60m2 

Kubatura 2533.27m3 

Kąt nachylenia dachu 34.00° 

Wysokość kalenicy 11.95m 

Poddasze  

  

Powierzchnia użytkowa 26,68m2 

1 Piętro  

  

Powierzchnia użytkowa 194,59m2 

Parter  

  

Powierzchnia użytkowa 194.86m2 

 
powierzchnia zabudowy 
powierzchnia użytkowa w przebudowie 

261,50 
416,13 

m2 
m2 

kubatura w przebudowie 1800,77 m3 
ilość kondygnacji                2 szt. 

4.1. Ściany konstrukcyjne. 
Ściany konstrukcyjne zewnętrzne piwnic zmiennej grubości od 61, 65 do 72 cm z cegły pełnej na 
zaprawie wapienno-cementowej, wewnętrzne gr. 32, 43 i 51 cm na zaprawie wapienno-
cementowej. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne kondygnacji zmiennej grubości od 
31, 34 i 53-56 do 72 cm z cegły pełnej na zaprawie wapienno-cementowej. Ściany zewnętrzne i 
wewnętrzne w dobrym stanie technicznym bez spękań i rys.  Widoczne  w niektórych miejscach 
piwnic i kondygnacji zawilgocenia spowodowane zostały przeciekami ze zniszczonych rynien i 
rur spustowych. Nadproża otworów drzwiowych i okiennych w postaci sklepień z cegły pełnej, w 
dobudowanym ganku ścianki z cegły 12cm, powyżej drewniane z daszkiem drewnianym 
dwuspadowym.  

4.2. Stropy. 
Stropy piwnic ceglane w formie sklepień łukowych opartych na ścianach konstrukcyjnych. Stropy 
kondygnacji nadziemnych drewniane w układzie mieszanym. Stropy belkowe ze ślepym pułapem.  
Tynk wapienny na trzcinie. 

4.3. Schody. 
Schody do piwnicy murowane oparte na ławie fundamentowej oraz ścianie z cegły pełnej. Schody 
kondygnacji drewniane z belkami policzkowymi oparte na belkach podestów, stopnie oraz 
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przednóżki drewniane. Stan techniczny schodów drewnianych zadowalający – do remontu. 
Balustrady drewniane. 

4.4. Dach - konstrukcja i pokrycie. 
Dach budynku drewniany dwuspadowy pokryty blachą stalową fałdową na deskowaniu pełnym. 
Niektóre elementy więźby w wyniku przecieku wód opadowych wymagają wymiany. Pokrycie 
oraz rynny i rury spustowe do wymiany. Pokrycie oraz obróbki blacharskie w średnim stanie 
technicznym.  

4.5. Stolarka otworowa. 
W kondygnacji parteru okna PCV po wymianie kilka lat temu, na wyższej kondygnacji i poddaszu 
stare okna drewniane. Drzwi drewniane płycinowe w oprawach drewnianych i płytowe w 
ościeżnicach stalowych. Drzwi w dobrym i średnim stanie, wymagają malowania. Stolarka 
okienna do wymiany na PCV 

4.6. Ścianki działowe. 

Ścianki działowe gr.  12 cm na zaprawie wapienno-cementowej oraz drewniane    z krawędziaków 
obite płytą pilśniową twardą. Ścianki w dobrym stanie technicznym bez pęknięć i rys, ścianki 
działowe do przebudowy i częściowo do rozbiórki.  

4.7. Posadzki. 

Posadzki na 1 piętrze to podłogi drewniane miejscami spękane z ubytkami, część podłóg z desek 
wymagają uzupełnienia po rozebranych ścianach. W jednym pomieszczeniu płyta wiórowa na 
podłodze z desek pokryta wykładziną, w innych pomieszczeniach uszkodzone podłogi z desek 
struganych.  

Na poddaszu deskowanie z desek na styk, bardzo zużyta z wieloma ubytkami. 

4.8. Ogrzewanie i wentylacja  

Ogrzewanie pomieszczeń piecami kaflowymi na paliwo stałe,  
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5. Opis stanu projektowanego po przebudowie elementów budynku. 
Parametry techniczne podlegające opracowaniu, bez zmian: 

powierzchnia zabudowy 

powierzchnia użytkowa całkowita 

261,50 

477,60 

m2 

m2 

kubatura 2533,30 m3 

ilość kondygnacji                2 szt. 

Wykaz pomieszczeń : 1 Piętro 
 Pow. użytkowa 

Razem 194,59 m2 

Nr 2.1 2.2 2.4 2.5 

Nazwa 
pomieszczenia 

Komunikacja Sala nr 1 Przeds. WC/D 

Pow. użytkowa 20,28 m2 46.37 m2 9.80 m2 6.13 m2 

Posadzka podłoga 
deskowa 

podłoga deskowa podłoga deskowa płytki glazurowane 

Funkcja Komunikacja Spotkania, 
wystawy 

Komunikacja sanitariaty 

Nr 2.3 2.6 2.7 2.8 

Nazwa 
pomieszczenia 

Sala nr 2 WC/M Zaplecze Sala nr 3 

Pow. użytkowa 31.78 m2 4.03 m2 11.72 m2 29.34 m2 

Posadzka podłoga 
deskowa 

płytki 
glazurowane 

podłoga podłoga 

Wykończenie ścian spotkania, 
zajęcia 

plastyczne 

sanitariaty zaplecze sali AV, 
kantorek, skład 

sprzętu 

sala 
audiowizualna, 

prezentacje 

Nr 2.9 

Nazwa 
pomieszczenia 

Sala nr 4 

Pow. użytkowa 35.14 m2 

Posadzka podłoga 
deskowa 

 Wykończenie ścian zajęcia 
muzyczne 
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Krótka charakterystyka przebudowy elementów budynku 

Forma architektoniczna obiektu i funkcja ogólna pomieszczeń nie ulegnie zmianie po 
przebudowie. Pomieszczenia składać się będą z 4 sal o różnych funkcjach użytkowych, kantorka 
do przechowywania dokumentacji i sprzętu audiowizualnego oraz zaplecza sanitarnego. W 
projektowanej przebudowie zostanie zmodernizowany układ funkcjonalny pomieszczeń 
sanitarnych na kondygnacji 1 piętra. Rozkład pozostałych pomieszczeń budynku pozostaje bez 
zmian. Prace budowlane będą  minimalnie ingerować w strukturę konstrukcji obiektu, nie ulegnie 
zmianie układ statyczny poszczególnych ustrojów nośnych. Strop nad ostatnią kondygnacją 
zostanie przebudowany w taki sposób aby zmniejszyć jego ciężar własny, co wpłynie pozytywnie 
na cechy użytkowe stropu i poprawi jego ciepłochronność  o odporność na uszkodzenia 
biologiczne jak i fizyczne. Wymieniona zostanie również stolarka okienna o tych samych cechach 
charakterystyki geometrycznej co już wymieniona na parterze na okna PCV, lecz o współczynniku 
przenikania wymaganym przez aktualne warunki techniczne. Modernizacji podda się również 
schody drewniane przez wymianę elementów balustrady, szlifowanie i malowanie stopni. Wykona 
się również naprawę elementów więźby drewnianej oraz wzmocnienie jej odporności na ogień i 
uszkodzenia biologiczne, wymieni się systemu odwodnienia dachu. Wykona również tynk 
renowacyjny ścian zewnętrznych na zaprawach wapienno-trasowych wyraźnie poprawiających 
parametry fizyko-chemiczne przegród zewnętrznych. Hydrauliczne wapno trasowe podnosi 
wytrzymałość powłok, redukuje wykwity solne na starych ścianach. 

5.1. Elewacja. 
Tynki zewnętrzne, cokół i ściany powyżej cokołu 

Planowane jest skucie istniejących cokołów oraz tynków powyżej cokołu i wykonanie w ich 
miejsce nowych tynków renowacyjnych trasowo-wapiennych, trójwarstwowych,  
o następujących parametrach: 
-obrzutka o grubości ≤ 5 mm 
-narzut, podkład renowacyjny o grubości ≤  10 mm 
-narzut, tynk renowacyjny o grubości ≤  20 mm 
-gładź, szpachlówka renowacyjna o grubości ≤  5 mm  
Łączna maksymalna grubość wszystkich warstw tynku renowacyjnego ≤ 40 mm. 
Technologię renowacji wypraw tynkarskich ścian przedmiotowego obiektu, oparto przede 
wszystkim na zaprawie  na bazie wapna hydraulicznego z dodatkiem trassu, w dwóch klasach, 
zależnie od miejsca i wymaganych parametrów wytrzymałościowo-eksploatacyjnych. Trass - tuf 
wulkaniczny poprawia słabe własności mechaniczne i odpornościowe wapna; ponadto wiążąc 
wolne wapno istotnie zmniejsza ryzyko powstawania białych wykwitów wapiennych i 
wielokrotnie zwiększa odporność wypraw. Obok odpowiedniego spoiwa bardzo istotne jest 
dobranie prawidłowych parametrów mechanicznych kruszywa, projektuje się zastosowanie piasku 
kwarcowego. Zastosuje się kruszywo: piasek suszony  OS43  0,1 - 0,5 mm, oraz spoiwo: 
hydrauliczne wapno trasowe (spoiwo wapienne z trasem), w proporcjach 1:3-3,5, szczegóły niżej. 
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Rysunek 1. przekrój przez warstwy tynku renowacyjnego 

 Obrzutka 

Przygotowanie podłoża: 
-skuć wszystkie tynki ze ścian, 
-usunąć luźne i niezwiązane cząstki, zmurszałą zaprawę i fragmenty muru.  
-wykuć lub wydrapać zaprawę ze spoin na głębokość ok. 2 cm.  
-powierzchnię oczyścić mechanicznie, gruz usunąć z terenu budowy. 
-nie dopuszczać do kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami budynku.  
Podłoże pod obrzutkę musi być suche, nie zamarznięte, odkurzone, wolne od wykwitów, nośne               
i bez zanieczyszczeń. Przygotować podłoże poprzez szczotkowanie na sucho.  
Na przygotowanym podłożu wykonać obrzutkę, a po jej związaniu nakładać tynk podkładowy 
renowacyjny. 
obrzutkę nanosić pół-kryjąco (50% krycia powierzchni ściany - w szachownicę). 
W czasie obróbki i procesu twardnienia temperatura powietrza i materiału nie może być niższa              
niż +5C. 
Należy chronić świeżo nałożoną obrzutkę przed zbyt szybkim wysychaniem i względnie 
utrzymywać ją w stanie wilgotnym. 
 
Skład objętościowy składników zaprawy do wykonania obrzutki   

Warstwa 
Grubość 

warstwy 

Cement 

portlandzki 

CEM I 32,5 R 

Wapno 

hydrauliczne 

z trasem 

Piasek 

suszony 

kwarcowy 

Uziarnienie piasku 

suszonego 

kwarcowego 

Obrzutka ≤ 5 mm 1 1 6 od 0,1 mm do 0,5 mm 
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 Tynk podkładowy  

Po związaniu i stwardnieniu obrzutki należy nałożyć tynk podkładowy renowacyjny. 
Tynku podkładowego wyrównującego nie zagładza się, lecz tylko ściąga listwą na „ostro”,  jego 
powierzchnię można dodatkowo podrapać  poprzez przetarcie miotłą brzozową.  
W czasie obróbki i procesu twardnienia temperatura powietrza i materiału nie może być niższa              
niż +5C. 
 
Skład objętościowy zaprawy do wykonania tynku podkładowego 

Warstwa Grubość 
warstwy 

Cement 
portlandzki 
CEM I 32,5 R 

Wapno 
hydrauliczne 
z trasem 

Piasek 
suszony 
kwarcowy 

Uziarnienie piasku 
suszonego 
kwarcowego 

Tynk 
podkładowy ≥ 10 mm 1 2 9 od 0,1 mm do 0,5 mm 

 
 Tynk renowacyjny 

Po związaniu i stwardnieniu tynku podkładowego oraz jego zwilżeniu można nakładać tynk 
renowacyjny o grubości min. 1,5 cm. 
W czasie obróbki i procesu twardnienia temperatura powietrza i materiału nie może być niższa              
niż +5C; 
Trzeba zapewnić tynkowi możliwość całkowitego wyschnięcia – za maksymalną wilgotność 
powietrza podczas twardnienia i schnięcia tynku przyjmuje się 65% w związku z tym 
pomieszczenie z tynkami renowacyjnymi musi mieć skuteczną wentylację. 
Skład objętościowy zaprawy do wykonania tynku renowacyjnego 

Rysunek 2. sposób wykonania obrzutki 50% 
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5.2. Tynki wewnętrzne - sufity 

Na suficie przebudowanego WC  planowane jest wykonanie podsufitki z płyt GKI na ruszcie 

metalowym, z nałożeniem gładzi i instalacją oświetlenia jako lampy LED, zabudowane. 

5.3. Tynki wewnętrzne – ściany piętra  

W miejscach uszkodzonych przez zacieki projektuje się odbicie  istniejących starych  tynków 
wapiennych na ścianach i wykonanie w ich miejsce nowych tynków trasowo-wapiennych 
składających się z trzech warstw: 

-obrzutka o grubości ≤ 5 mm 
-tynk podkładowy o grubości ≥ 10 mm 
-tynk renowacyjny o grubości ≥ 15 mm  
Łączna maksymalna grubość wszystkich warstw ≤ 30 mm 

 Obrzutka 
Przygotowanie podłoża: 
-skuć tynki ze ściany, 
-usunąć luźne i niezwiązane cząstki, zmurszałą zaprawę i fragmenty muru.  
-powierzchnię oczyścić mechanicznie, gruz usunąć z terenu budowy. 
Podłoże pod obrzutkę musi być suche, nie zamarznięte, odkurzone, wolne od wykwitów, nośne               
i bez zanieczyszczeń. Przygotowanie podłoża poprzez szczotkowanie na sucho.  
Na przygotowanym podłożu wykonać obrzutkę, a po jej związaniu nakładać tynk podkładowy 
renowacyjny. 
Obrzutkę nanosić pół kryjąco (50% krycia powierzchni ściany - w szachownicę). 
W czasie obróbki i procesu twardnienia temperatura powietrza i materiału nie może być niższa              
niż +5C. 
Należy chronić świeżo nałożoną obrzutkę przed zbyt szybkim wysychaniem i względnie 

utrzymywać ją w stanie wilgotnym. 

 

Skład objętościowy zaprawy do wykonania obrzutki   

Warstwa 
Grubość 

warstwy 

Cement 

portlandzki 

CEM I 32,5 R 

Wapno 

hydrauliczne 

z trasem 

Piasek 

suszony 

kwarcowy 

Uziarnienie piasku 

suszonego 

kwarcowego 

Obrzutka ≤ 5 mm 1 1 6 od 0,1 mm do 0,5 mm 

 

Warstwa 
Grubość 

warstwy 

Cement 

portlandzki 

CEM I 32,5 R 

Wapno 

hydrauliczne 

z trasem 

Piasek 

suszony 

kwarcowy 

Uziarnienie piasku 

suszonego 

kwarcowego 

tynk 

renowacyjny 
≥ 15 mm 1 3 10 od 0,1 mm do 0,5 mm 



Biuro projektowe "reda" Artur Klapetek, Gdańska 28/21, 48-100 Głubczyce, +48603183433, 
klappetek@wp.pl 

 Tynk podkładowy  

Po związaniu i stwardnieniu obrzutki należy nałożyć tynk podkładowy renowacyjny. 
Tynku podkładowego wyrównującego nie zagładza się, lecz tylko ściąga listwą i uszorstnia jego 
powierzchnię, poprzez przetarcie miotłą z gałęzi.  
W czasie obróbki i procesu twardnienia temperatura powietrza i materiału nie może być niższa              
niż +5C. 
 
Skład objętościowy zaprawy do wykonania tynku podkładowego 

Warstwa Grubość 
warstwy 

Wapno 
hydrauliczne 
z trasem 

Piasek 
suszony 
kwarcowy 

Uziarnienie piasku 
suszonego 
kwarcowego 

Tynk 
podkładowy ≥ 10 mm 1 3,5 od 0,1 mm do 0,5 mm 

 
 Tynk renowacyjny 

Po związaniu i stwardnieniu tynku podkładowego oraz jego zwilżeniu można nakładać tynk 
renowacyjny o grubości min. 1,5 cm. 
W czasie obróbki i procesu twardnienia temperatura powietrza i materiału nie może być niższa              
niż +5C; 
Trzeba zapewnić tynkowi możliwość całkowitego wyschnięcia – za maksymalną wilgotność 
powietrza podczas twardnienia i schnięcia tynku przyjmuje się 65% w związku z tym 
pomieszczenie z tynkami renowacyjnymi musi mieć skuteczną wentylację. 
 
Skład objętościowy zaprawy do wykonania tynku renowacyjnego 

Warstwa 
Grubość 

warstwy 

Wapno 
hydrauliczne 
z trasem 

Piasek 
suszony 
kwarcowy 

Uziarnienie piasku 
suszonego kwarcowego 

Tynk 
renowacyjny 

≥ 15 mm 

 
1 2,5 od 0,1 mm do 0,5 mm 

 
Całą powierzchnię nowo wytynkowanych  ścian należy pokryć końcową wyprawą tynkarsko-
szpachlową, celem uzyskania jednolitej struktury na całej powierzchni tynkowanej. 
Przed każdą aplikacją kolejnej warstwy tynku należy odczekać minimum 1 dzień na każdy 1mm 
grubości warstwy. W czasie nakładania i procesu wiązania i twardnienia temperatura otoczenia, 
materiału i podłoża musi wynosić powyżej +5oC. 
 

5.4. Ścianki działowe. 
Ścianki działowe wykona się jako lekkie na konstrukcji szkieletowej metalowej obłożone płytami 
gipsowymi z izolacją dźwiękową.  W pomieszczeniach sanitarnych GKI (zielona). w kabinach 
przepierzenia systemowe HPL z drzwiami kabinowymi „80”. 
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5.5. Stropy. 

Nad 1 piętrem projektuje się przebudować strop drewniany belkowy ze ślepym pułapem. W tym 
celu usunie się polepy z przestrzeni ślepego pułapu, usunie się ok. 50% deskowania pułapu 
(dodatkowe zmniejszenie ciężaru własnego stropu i umożliwi impregnację drewna 
konstrukcyjnego). Wykona się paroizolację z folii izolacyjnej, wykona się izolację termiczną z 
wełny mineralnej 20cm. Całość zostanie przykryta folią paroprzepuszczalną i wykonane zostaną 
ścieżki inspekcyjne z płyty OSB3/22mm, o szerokości 60cm. 

5.6. Dach-konstrukcja. 
Niektóre elementy konstrukcji dachu są zniszczone przez insekty oraz przecieki wód opadowych. 
Elementy te należy wymienić. Z oględzin inwentaryzacyjnych kwalifikuje się do wymiany 
krokiew nr 17 (rys. inwent. nr 5). Zaleca się elementy konstrukcji dachu zaimpregnować 
roztworem preparatu impregnacyjnego solowego przez trzykrotne malowanie lub natrysk.  

5.7. Dach -pokrycie. 
Całość pokrycia budynku pozostaje,  należy rozebrać obróbki blacharskie i wykonać nowe. 
Obróbki blacharski oraz rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane gr. 0,55 mm wymienić na 
nowe.  

5.8. Podłogi i posadzki. 

Podłogi budynku przewidziano do remontu i uzupełnień łącznie z legarami w  sali nr 1 i 2 na 1 
piętrze. W sali nr 3 zdemontować podkładową płytę wiórową pod wykładziną. W sanitariatach 
płytki terakota na zaprawie klejowej w na powierzchni stropów drewnianych, obicie płytami OSB-
3 gr. min. 22,0mm. 

5.9. Izolacje przeciwwilgociowe. 
Izolacje pod-posadzkowe  w sanitariatach wykonane na płycie OSB-III  powłokowe (np. Folia 
półpłynna izolacyjna Szczelna Łazienka – Izohan). 

5.10. Okładziny ścian. 
Powierzchnie tynków wewnętrznych pokryć gładzią gipsową. 

W sanitariatach płytki glazurowane do wysokości 2,0 m.  

5.11. Stolarka otworowa.   

Stolarka okienna na 1 piętrze i poddaszu zostanie wymieniona na nową z PCV o współczynniku 
przenikania U≤1,30. Podział powierzchni szklonych jak istniejące (nie stosować „szprosów” 
naklejanych). Wymienić parapety zewnętrzne i wewnętrzne.  Drzwi wewnętrzne płycinowe z 
odrzwiami należy oczyścić przez opalanie i czyszczenie ścierne, pomalować i ewentualnie 
wymienić klamki z zamkami.  
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5.12. Roboty malarskie. 
Ściany i sufity należy malować dwukrotnie farbą emulsyjną dyspersyjno-krzemianową w kolorach 
pastelowych, nie wymagają białkowania na nowych tynkach. W salach oraz korytarzu i klatce 
schodowej lamperia olejna będzie zlikwidowana, przez opalenie lub ługowanie.  

6. Elementy zewnętrzne. 
Przy budynku należy wykonać opaskę betonową szerokości 90 cm na podsypce piaskowej, po 
stronie zachodniej i przy wejściu na ścianie tylnej - północnej (wg rysunku). Istniejące 
utwardzenie z kostki brukowej przed budynkiem bez zmian.  

7. Wyposażenie obiektu.  

LP RODZAJ WYPOSAŻENIA ILOŚĆ 

1 Miska ustępowa ceramiczna biała do zabudowy podtynkowej 2 
2 Deska sedesowa biała PVC 2 
3 Umywalka wisząca ceramiczna, biała wraz z armaturą 2 
4 Zawór czerpalny ze złączką do węża + zawór spustowy 2+1 
5 Dozownik mydła w płynie - stal nierdzewna 2 
6 Podajnik ręczników papierowych - stal nierdzewna 2 
7 Uchwyt na papier toaletowy - stal nierdzewna 2 
8 Lustro - do montażu nad umywalką 2 
9 Kosz na śmieci łazienkowy 61- stal nierdzewna 2 

10 Szczotka toaletowa 3 
11 Kratka ściekowa podłogowa, stal nierdzewna 2 
12 Ogrzewacz wody podumywalkowy 3,5kw 2 
13 Konwektor przenośny 1800W z nadmuchem 5 
14 Konwektor przenośny 1000W z nadmuchem 2 
15 Szafka metalowa z półkami na środki czystości zamykana na zamek patentowy( szer. 

120cm x gł. 50cm x wys. 180 cm) malowana proszkowo w kolorze czarnym 1 
16 Gaśnica ABC 4,0 kg w szafkach stalowych podtynkowych 2 

Szczegółowe rozwiązania techniczno-materiałowe znajdują się również w części graficznej 
niniejszego opracowania. Ponadto rozwiązania materiałowe pozostałych elementów obiektu, 
związanych z branżami: instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych znajdują się we właściwych 
opisach branżowych i kartach katalogowych podstawowych materiałów. 

8. Wentylacja. 

Do pomieszczeń sanitarnych zaprojektowano 2 przewody wentylacyjne dobudowane  z 
dodatkowych, nowych z rur stalowych typu „Spiro” w osłonie izolacyjnej z pianki lub wełny 
szklanej oraz z wywiewkami ponad dach. Drzwi do pomieszczeń sanitarnych powinny posiadać 
kratki o łącznej powierzchni min. 200cm2 każde. 

9. Zabezpieczenia ppoż. 

W kondygnacji 1 piętra należy umieścić gaśnice proszkowe ABC GP-6X o pojemności 6 dcm3 
koncentratu ASS (środek powierzchniowo czynny) z wyrzutnikiem 70 g CO2, po jednej w każdej 
z sal ekspozycyjnych.  

opracował :mgr inż. Artur Klapetek 
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Opis do planu zagospodarowania  
do przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Babicach 

obręb Babice, działka nr 377/3 

1. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem opracowania  jest teren działki budynku świetlicy wiejskiej. 

2. Opis stanu istniejącego. 

Działka nr 377/3 położona  w miejscowości Babice w Gminie Baborów, są zabudowane 
budynkiem świetlicy wiejskiej. Wjazd na działkę od strony południowej z drogi  powiatowej. Od 
strony zachodniej, południowej i północnej graniczą z działkami zabudowanymi. Teren w całości 
ogrodzony.  

3. Opis zagospodarowania działki.  

Zagospodarowanie działki nie ulega zmianie. 

4. Bilans terenu. 
powierzchnia działki 1092,00 m2 

powierzchnia zabudowy  261,50     m2 

powierzchnia utwardzeń 
powierzchnia terenów zielonych 
 

42,00 
788,50 
 

m2 
m2 
 

5. Zapotrzebowanie w media: 

 zasilanie w energię elektryczna z istniejącego przyłącza  
 zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej 
 odprowadzenie ścieków przyłączem do zbiornika wybieranego 
 odprowadzenie wód opadowych kanalizacji deszczowej na powierzchnię działki 

6. Oddziaływanie obiektu budowlanego na środowisko:  

Przebudowa obiektu nie pogarsza stanu środowiska.Określenie obszaru oddziaływania obiektu, na 
podstawie art. 20ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane, oraz na podstawie definicji z art 3. w.w 
ustawy. Na terenie wyznaczonym w otoczeniu obiektu budowlanego, a także na podstawie 
odrębnych przepisów, wprowadzających związane z tym projektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu, obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do 
terenu działki 377/3. 
Zasięg uciążliwości i obszar ograniczonego użytkowania. Projektowane przedsięwzięcie 
budowlane nie będzie powodować występowania obszaru ograniczonego użytkowania, oraz nie 
wpłynie na powstanie lub powiększenie zasięgu uciążliwości.  
 

opracował :mgr inż. Artur Klapetek 
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INFORMACJA  BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Temat opracowania     
 

Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Babice 

 

Inwestor 
 

Gmina Baborów 

ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów 

 

Adres inwestycji 
 

 

Autor opracowania 

 

 

Babice 109, 48-120 Baborów 

dz. nr 377/3 

 

mgr inż. Artur Klapetek 

ul. Sobieskiego 14/9, 48-100 Głubczyce 

upr. bud. nr 189/85/Op 
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I. Część opisowa. 

1.Zakres robót. 

Zakres opracowania obejmuje remont pomieszczeń i elewacji z wymianą okien budynku świetlicy 
wiejskiej. 

Zakres robót obejmuje : 
 częściowa wymiana stolarki okiennej 

 wymiana wypraw tynkarskich elewacji budynku 

 przebudowa pomieszczeń sanitarnych na 1 piętrze budynku 

 remont więźby dachowej i pokrycia dachu 

 przebudowa otworów w ścianie  

 remont różnych drobnych elementów wyposażenia. 

2.Wykaz obiektów. 

Na działce nr 377/3 w Babicach znajduje się budynek świetlicy wiejskiej oraz budynek 
gospodarczo-magazynowy. Działka jest ogrodzone. 

3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki stwarzających zagrożenie. 

Na działce nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa pracujących 
na terenie budowy osób.  

4.Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót. 

Przy realizacji budynku należy zwrócić uwagę kolejność oraz technologię wykonywania robót. 
Należy zwrócić szczególną uwagę przy wykonywaniu: 

 rozbiórka i wymiana elementów obróbek blacharskich dachu  
 roboty przy tynkach elewacji wentylowanej z rusztowań 

 
5.Instruktaż pracowników. 

Roboty mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania danego 
rodzaju robót. Przed przystąpieniem do wykonywania robót pracownicy winni przejść szkolenie 
stanowiskowe oraz posiadać środki ochrony osobistej. Szkolenie obejmuje: 

 szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
 szkolenie stanowiskowe 

 
Fakt odbycia szkolenia odnotowywany będzie w książce szkoleń i potwierdzany podpisem 
odbywającego szkolenie. 
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6.Środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczne wykonywanie robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401) 
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
Bezwzględnie należy przestrzegać zasady wcześniejszego powiadamiania właściciela sieci                  
o zamiarze wykonywania robót przyłączeniowych. Teren budowy winien być zabezpieczony                  
i oznakowany. Roboty mogą być wykonywane tylko przez przeszkolonych do danego zakresu 
robót pracowników. Pracownicy winni posiadać środki ochrony osobistej. Miejsce prowadzenia 
robót spawalniczych powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy.  

Wykopy pod wanny w przypadku niekorzystnych warunków geologicznych należy wykonywać 
jako obudowane. Do wykonywaniu robót należy stosować sprzęt sprawny technicznie. Przy 
realizacji obiektu należy przestrzegać kolejności oraz technologii ich wykonania. Roboty winny 
być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej.  

 

opracował :mgr inż. Artur Klapetek 
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EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU 

Temat opracowania     
 

Przebudowa elementów budynku świetlicy wiejskiej  

w miejscowości Babice 

 

Inwestor 
 

Gmina Baborów 

ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów 

 

Adres inwestycji 
 

 

Autor opracowania 

 

 

Babice 109, 48-120 Baborów 

dz. nr 377/3 

 

autor: mgr inż. Sebastian Związek  

upr. bud. nr 189/85/Op 
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Podstawa formalna opracowania. 

Podstawą opracowania jest zlecenie wykonania oceny technicznej budynku świetlicy 
wiejskiej w Babicach. Budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską. 

Podstawa merytoryczna. 

 Wizja lokalna. 

 Dokumentacja fotograficzna. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016) z późn. zmian. 

 Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z dnia 15 czerwca 2012r. Nr 75, 
poz. 690 ). 

 Polskie Normy. 

 Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego elementów budynku 
świetlicy wiejskiej w miejscowości Babice. Zakres  niniejszego  opracowania  stanowi  
ekspertyza techniczna  stanu  głównych elementów konstrukcji obiektu.  

Dane ogólne. 

Przedmiotowy   obiekt   jest   budynkiem   dwukondygnacyjnym   świetlicy, częściowo 
podpiwniczonym z poddaszem nie użytkowym. Jest to  kamienica  o rzucie  prostokątnym 
12,05x21,63m w zabudowie zwartej . Budynek zbudowany został na przełomie XIX i XX 
w. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne 
murowane z cegły, stropy nad kondygnacjami drewniane, nad piwnicą sklepienia. Dach 
dwuspadowy stromy o konstrukcji drewnianej. Budynek jest obecnie użytkowany jako 
świetlica wiejska z salą na imprezy zabawowe, pierwsza i druga  kondygnacja 
przeznaczona jest na sale zabaw i przyjęć. Poddasze nieużytkowe 

Założenia 

Ekspertyzę wykonano na podstawie oględzin poszczególnych elementów budynku, a 
mianowicie :  
Elementów konstrukcyjnych budynku : 
- ściany konstrukcyjne 
- stropy 
- konstrukcja i pokrycie dachu 
- schody 
Elementów wykończeniowych : 
- tynki wewnętrzne 
- posadzki 
- stolarka drzwiowa i okienna 
Elementów zewnętrznych : 
- tynki zewnętrzne 
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- opaski 
- chodniki  

 

Ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych. 

Ściany konstrukcyjne. 

Na ścianach nośnych piwnic i kondygnacji nie stwierdzono rys ani pęknięć. Stan 
techniczny ścian piwnic świadczy o prawidłowym i stabilnym posadowieniu budynku. 
Ściany  wykazują lekkie zawilgocenie. Na stykach połączenia ścian nośnych ze ściankami 
działowymi nie występują zarysowania. Ściany kondygnacji nadziemnych nie mają 
wyraźnych uszkodzeń, niewielkie plamy zawilgocenia powstały od miejscowych zalań 
wodą opadową, elementy morowe i warstwy spoiwa w dobrym stanie, widoczne rysy w 
kilku miejscach spowodowane są użyciem zbyt silnej zaprawy cementowo-wapiennej 
zamiast wapiennej, co spowodowało powierzchniowe rysy skurczowe. 

Stropy. 

Stropy piwnic sklepienia łękowe murowane, oraz belkowe drewniane kondygnacji 
nadziemnych w dobrym stanie technicznym brak widocznych ugięć oraz pęknięć tynków 
sufitów. Układ konstrukcyjny stropów podłużny dwutraktowy, w strefie klatki schodowej 
poprzeczny. Stan ogólny stropów zadowalający, występują normalne odkształcenia 
stropów drewnianych rzędu 2-3 cm. 

 

Dach. 

Opis konstrukcji dachu. 

Więźba dachowa. 

Dach zbudowano jako dwuspadowy stromy ze ścianami stolcowymi i zastrzałami spiętymi 
kleszczami w płaszczyźnie prostopadłej do osi podłużnej budynku. Połaci dachowe 
deskowane na styk pełnym deskowaniem, pod papę, pierwotnie pokrycie łupkowe 
nachylone pod kątem 34°. Wysokość słupa stolcowego mierzona pod płatew od poziomu 
podłogi przy ścianie kolankowej h=0,60m, w ścianie stolcowej h=3.05m. Belki ściany 
stolcowej o przekroju 16x18.0cm opierają się na słupach o wymiarach 
16.0x16.0cm(20x26cm) i mieczach 12.0x14.0cm. W wiązarach pełnych ściany stolcowe 
wyposażone są w zastrzały o wym. 14.0x16.0cm i kleszcze o wym. 10x12.0cm 
usztywniające ustrój poprzecznie. Krokwie dachowe rozstawione co 1,08 do 1,43m maja 
przekrój 12.0x14.0cm. Stan techniczny elementów konstrukcji dachu ogólnie jest 
zadowalający. W dwóch miejscach występują jednak uszkodzenia kwalifikujące te 
elementy do wymiany, w okolicy zachodniej ściany  szczytowej krokiew nr 17 i na 
przeciwległej nr 1. Do wymiany kwalifikuje się również kilka desek deskowania dachu. 
Plamy białego „nalotu” na powierzchni drewna jest oznaką początkowej fazy rozwoju 
grzybów, powstałe w wyniku  zacieków od opadów atmosferycznych oraz wskazują na 
nieszczelność powłok pokrycia dachowego i obróbek blacharskich, lub niewystarczające 
wietrzenie przestrzenie poddasza.  
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Pokrycie dachu. 

Płaszczyzny połaci dachowych pokryte są blachą stalową ocynkowaną fałdową. Posiadają 
obróbki dachowe, rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej. Występują również 
opierzenia  gzymsów i kołnierzy kominów ponad dachem z blachy stalowej ocynkowanej.  
Elementy konstrukcji dachu w średnim stanie technicznym. Wymiany wymagają 1,2  
krokwie - zniszczone przez kołatka. Pokrycie z blachy w stanie średnim wymaga w 
niektórych miejscach oczyszczenia zaczątków rdzy i malowania ochronnego. W trakcie 
wykonywania robót dekarskich należy przemurować kominy ponad połacią dachu,. 

Schody. 

Schody do piwnicy murowane nie wymagają remontu. Schody na poddasze drewniane z 
drewnianymi belkami policzkowymi w zadowalającym stanie technicznym. Deski 
stopnicowe na krawędzi częściowo zużyte i zaokrąglone, przy dotychczasowym nasileniu 
ruchu na biegu nie wymagają wymiany, należy cyklinować i malować.  

Ocena stanu technicznego elementów wykończeniowych. 

Tynki wewnętrzne. 

Tynki wewnętrzne ścian i sufitów wapienne III kat. Stan tynków średni. Po wyburzeniu 
ścian wypełniających i poszerzeniu otworów drzwiowych należy uzupełnić tynki według 
kategorii istniejących. Płytki ścienne w sanitariatach do wymiany. 

Posadzki. 

Posadzki piwnic ceglane pozostawia się bez oceny. Na parterze podłogi na gruncie i 
zasypce sklepień, obecnie pokryte glazurą we wszystkich pomieszczeniach w sali dużej 
panele podłogowe - nie będą podlegać ingerencji. Na 1 piętrze z desek - białe, w 
pomieszczeniu "sala 3" pcw termozgrzewalnej na płycie wiórowej. Na  strychu podłogi z 
desek bardzo zniszczone przez insekty drewna, „spróchniałe”. 

Stolarka okienna i drzwiowa 

Okna parteru z utwardzanego PCV wymienione w ostatnich latach - bez uwag. Okna 
skrzynkowe 1 piętra i 2 okna poddasza drewniane i w złym stanie. Nieszczelności na 
opady atmosferyczne powodują zbyt wiele zacieków, naprawa ich w tym stanie jest 
całkowicie nieopłacalna. Zaleca się wymienić na nowe wraz z podokiennikami. Małe 
okienka poddasza wymienić na nowe drewniane krosnowe szklone jednokrotnie są to 
okienka strychowe nie mają funkcji ochrony termicznej. 

Ocena stanu technicznego elementów zewnętrznych budynku. 

Tynki zewnętrzne. 

Ściany zewnętrzne budynku tynkowane zaprawą wapienną kat III z wierzchnią warstwą 
"nakrapianą".  Tynk cokołów i  ścian do wysokości ok. 1,0m (wysokość podokienników 
parteru) zawilgocony z plamami solnymi, powubrzuszany i brak połaci wyprawy. Powyżej 
linii parapetów w dobrym stanie, płaszczyzna równa, bez spękań i wybrzuszeń dobrze 
zespojona z podłożem. Powierzchniowo zabrudzona nalotami w naturalnej patynie od 
opadów atmosferycznych i pyłów oraz sadzy w okresie zimowym. 
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Budynek przedmiotowy zlokalizowany z miejscowości Babice na działce ew. nr 377/3 
nadaje się do jego przebudowy. 

 W związku z powyższym zaleca się: 

 Naprawę istniejącego pokrycia  dachowego, przez miejscowe malowanie ochronne 
pokrycia dachu, wymianę opierzeń kominów w wymianą tynków na kominach 
ponad dachem. Wymienić system odwodnienia dachu i  barierkę śniegową na 
połaci południowej. 

 Przebudować strop nad 1 piętrem, bez zmiany konstrukcji belkowej. 

 Wymianę kilku uszkodzonych elementów konstrukcji drewnianej więźby 
dachowej i deskowania.  Impregnacja preparatem solowym (np.Fobos M-4, lub 
równoważny) przeciw ogniowi i insektom drewna, przez natrysk min. 3x. 

 Schody wewnętrzne drewniane, należy poddać pracom modernizacyjnym, 
oczyszczenie i cyklinowanie oraz malowanie; stopni np. olejem, balustrady 
farbami do drewna. W balustradzie na poddaszu uzupełnić tralki. 

 Okna wszystkie na 1 piętrze i na poddaszu wymienić na nowe PCV . 

 Tynk zewnętrzny należy poddać gruntownej wymianie. Zaleca się zastosować 
nowoczesne rozwiązanie tynku renowacyjnego na wapnie hydraulicznym 
trasowym i kruszywie kwarcowym.  
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