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1. Część opisowa. 

1.1. Opis techniczny – str. 3-5 

1.2. Dokumenty formalno – prawne: 

 oświadczenia projektanta 

 zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego 

 

1. Część rysunkowa. 

1. Szkic sytuacyjny     rys. nr 1 

2. Rzut pomieszczeń     rys. nr 2 

3. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej  rys. nr 3 
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OPIS TECHNICZNY 

 

do projektu prace remontowo – wykończeniowe na potrzeby utworzenia Centrum 

Wspierania Rodzin 2 w Rypinie przy ul. Mławskiej na działce nr 1302/2. 

1. Dane ogólne. 

1.1. Podstawowe dane o obiekcie. 

Istniejący budynek to dwukondygnacyjny budynek mieszkano - użytkowy 

przykryta dachem płaskim. 

1.2. Program użytkowy. 

Przeznaczenie budynku i pomieszczeń nie ulega zmianie. Zakres robót 

budowlanych ogranicza się jedynie do remontu i niewielkiej modernizacji 3 

pomieszczeń. 

1.3. Zakres robót budowlanych. 

Planowane roboty obejmują: 

Pokój nr 1: 

 wymiana drzwi do pomieszczenia na drzwi pełne (gładkie z okleiną HDF z 

wkładką) z ościeżnicą regulowaną, 

 wymiana gniazd na gniazda podwójne wraz w wyminą wyłącznika 

elektrycznego, 

 wymiana 2 opraw świetlnych na oprawy kasetonowe rastrowe natynkowe 

świetlówkowe 4 x 18 W, 

 wykonanie gładzi gipsowej i malowanie ścian oraz sufitów farbą emulsyjną, 

 malowanie farba olejną istniejących grzejników, widocznych rur instalacyjnych i 

parapetu wewnętrznego, 

 wymiana wykładziny PCV na płytki ceramiczne drewnopodobne z 

wyrównaniem poziomu posadzki do poziomu podłogi w korytarzu i 

wykonaniem cokolika wysokości 10 cm z płytek ceramicznych, 

 niezbędne roboty towarzyszące. 

Pokój nr 2: 

 wymiana drzwi do pomieszczenia na drzwi pełne (gładkie z okleina HDF z 

wkładką) z ościeżnicą regulowaną, 

 demontaż zewnętrznej kraty okiennej, 

 wymiana okna drewnianego zespolonego na okno PCV dwuskrzydłowe 

(rozwierane/rozwierano-uchylne) wraz wymianą parapetu wewnętrznego na 

biały z konglomeratu i wymianą parapetu zewnętrznego parapet z blachy 

ocynkowanej powlekanej, 

 wymiana gniazdka i wyłącznika elektrycznego oraz montaż wraz z 

podłączeniem dodatkowego podwójnego gniazda, 

 wymiana oprawy świetlnej na oprawę kasetonową rastrową natynkową 

świetlówkową 4 x 18 W, 

 obudowa pionu i podjeść kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi GKI 

gr. 12 mm na ruszcie metalowym. 

 wykonanie gładzi gipsowych, malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną, 

 malowanie farba olejną istniejących grzejników i widocznych rur instalacyjnych, 

 wymiana paneli drewnopodobnych na płytki ceramiczne drewnopodobne z 

wykonaniem cokolika wysokości 10 cm z płytek ceramicznych 
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 niezbędne roboty towarzyszące. 

WC: 

 wymiana drzwi do pomieszczenia z poszerzeniem otworu do 80 cm w świetle na 

drzwi pełne (gładkie z okleiną HDF z wkładką) z nawiewem i ościeżnicą 

regulowaną, 

 demontaż pisuaru. 

 wymiana ustępu na nowy kompaktowy, 

 wymiana umywalki na umywalkę szer. 50 cm wraz z szafką podumywalkową, 

 wymiana podgrzewacza ciepłej wody użytkowej na podgrzewacz elektryczny 

przepływowy nadumywalkowy z baterią 4,4 kW, 

 przeniesienie gniazdka w pobliże umywalki, wymiana gniazdka nowe podwójne 

IP 21, wymiana wyłącznika elektrycznego oświetleniowego na nowy z 

przesunięciem z uwagi na poszerzenie otworu, 

 wymiana oprawy oświetleniowej ściennej na oprawę kasetonową natynkową 

świetlówkową IP 21 4 x 18 W, 

 wymiana płytek ceramicznych na podłodze i ścianach, 

 wykonanie gładzi gipsowych i malowanie ścian oraz sufitów farba emulsyjną, 

 niezbędne roboty towarzyszące. 

Korytarz (roboty bezpośrednio związane z ww. pracami): 

 Gładź gipsowa, malowanie sufitu i ścian powyżej lamperii farbą emulsyjną, 

 niezbędne roboty towarzyszące. 

1.4. Charakterystyczne parametry techniczne 

Wszystkie parametry techniczne budynku nie ulegają zmianie. 

2. Opis konstrukcyjno - materiałowy. 

2.1. Roboty wykończeniowe wewnętrzne.  

2.1.1.Tynki i okładziny wewnętrzne. 

Tynki wewnętrzne cementowo - wapienne kat III. 

Pion kanalizacyjny oraz podejścia kanalizacyjne do pomieszczeń na piętrze w 

pokoju nr 1 obudowa płytą gipsowo – kartonową GKI gr. 12 mm na reszcie 

metalowym. 

W WC do wysokości 2 m płytki ceramiczne. 

2.1.2.Posadzki 

W obu pokojach wymiana posadzki istniejącej na posadzkę z płytek ceramicznych 

drewnopodobnych. Podłoże w pokoju nr 2 podnieść za pomocą masy 

samopoziomującej o ok. 1 cm dla wyrównania poziomu posadzki z korytarzem. 

W WC wymiana posadzki z płytek ceramicznych na nową dostosowaną do 

okładziny ceramicznej ścian i uzgodnioną z Inwestorem. 

2.1.3.Drzwi wewnętrzne. 

Drzwi wewnętrzne drewniane lub drewnopodobne płaskie pełne z okleiną o 

zwiększonej odporności mechanicznej w kolorze białym z zamkiem patentowym. 

Drzwi do WC wyposażone w kratkę nawiewną, tuleje wentylacyjne lub podcięcie. 

Ościeżnice systemowe regulowane obejmujące całą grubość ściany. 

2.1.4.Malowanie. 

Ściany i sufity w obu pokojach, ściany w WC powyżej okładziny ceramicznej i 

sufit oraz ściany powyżej lamperii i sufit w korytarzu– gładź gipsowa 
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jednowarstwowa i malowanie dwukrotnie malowane farbą emulsyjną. 

Grzejniki żeliwne, rury, inne elementy metalowe oraz istniejący parapet 

prefabrykowany lastrico w pokoju nr 2 malowany dwukrotnie farba olejną. 

2.1.5.Instalacje sanitarne 

Demontaż istniejącego pisuaru i wymiana pozostałych przyborów: ustępu na biały 

kompakt stojący ze spłuczką dwufunkcyjną np. 6/3, umywalki na umywalkę 

ceramiczną szer. Min. 50 cm z systemowa szafka podumywalkową. 

2.1.6.Instalacje elektryczne. 

 przewody elektryczne miedziane podtynkowe YDYp 3x2,5 mm2, 

 gniazdka podwójne (w WC hermetyczne), 

 w pokoju nr 1 oprawy oświetleniowe sufitowe, kasetonowe, rastrowe, 

natynkowe świetlówkowe 4 x 18 W; w WC oprawa oświetleniowa 

sufitowa, kasetonowa, natynkowa świetlówkowe 4 x 18 W IP21 

 załączanie opraw realizowane będzie za pomocą łączników miejscowych 

 w WC zainstalować nowy pogrzewacz przepływowy z zintegrowaną 

baterią o mocy 4 kW. 

2.2. Elementy wykończeniowe zewnętrzne. 

2.2.1.Stolarka okienna 

Okno PCV szkolone szkłami zespolonym białe. 

2.2.2.Parapet zewnętrzny. 

Parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. mon. 0,55 mm. 

3. Informacja BIOZ 

Planowane roboty budowlane nie powinny trwać dłużej niż 30 dni roboczych, a 

jednocześnie ma być zatrudnionych, mniej niż 20 pracowników. 

Pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni. 

Na budowie będzie wykonywany przynajmniej żaden z rodzajów robót budowlanych 

stwarzających zwiększone zagrożenie. 

4. Uwagi końcowe: 

 budynek jest zlokalizowany na terenie nie podlegających ochronie 

krajobrazowej ani przyrodniczej, 

 budynek nie jest wpisany ani do rejestru ani do ewidencji zabytków, 

natomiast odgród przy domu dziecka jest wpisany do wojewódzkie i gminnej 

ewidencji zabytków, 

 wszystkie używane materiały musza posiadać atesty zdrowotne i być 

dopuszczone w obiekcie do magazynowania produktów żywnościowych, 

 zakres robót nie ma wpływu na środowisko , jego wykorzystanie i zdrowie 

ludzi, 

 obiekt nie jest zlokalizowany na terenie szkód górniczych, 
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OŚWIADCZENIE 
 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 

budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami) 
 

OŚWIADCZAM 

,że projekt budowlany: 

Prace remontowo – wykończeniowe na potrzeby utworzenia Centrum 

Wspierania Rodzin 2 na działce nr 1302/2w Rypinie przy ul. Mławskiej 

wykonany dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie  

ul. Warszawska 38A w październiku 2018 r. 

 (nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego) 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

 

   Projektant branży budowlanej:  

 

................................... 
 (podpis i pieczęć) 
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