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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

PRZEBUDOWY SCHODÓW W HOLU  
BUDYNKU OŚRODKA KULTURY W NIEMODLINIE 

UL. REJA 1, 49-100 NIEMODLIN 
 

1. Przeznaczenie i program u żytkowy 

1.1. Opis zamierzenia budowlanego 

Istniejący budynek jest w trakcie sukcesywnego gruntownego remontu mającego na celu 
utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym. 
Planowane są roboty budowlane remontowe i modernizacyjne w holu Ośrodka Kultury w 
Niemodlinie dla zadania pod nazwą przebudowy schodów w holu Ośrodka Kultury w 
Niemodlinie. Roboty obejmą schody w holu, szatnię i pomieszczenie przy szatni. Roboty 
mają na celu utrzymanie budynku w dobrym stanie technicznym i dostosowanie do 
obowiązujących warunków technicznych oraz ekspertyzy p.poż. Roboty obejmą wyłącznie 
wnętrze budynku. 
 
W zakresie schodów planowana jest: 

• rozbiórka nawierzchni schodów i spocznika z lastrico oraz balustrady 
• skucie i wyrównanie istniejącej podbudowy betonowej i korekta wysokości stopni 
• ułożenie nowej okładziny kamiennej 
• montaż nowej balustrady w konstrukcji stalowej- spawanej kotwionej z boku 

schodów i spocznika. 
 
W zakresie pomieszczenia socjalno- gospodarczego przy szatni nr 3b 

• wykonanie instalacji wod.- kan. i elektrycznej- uzupełniającej 
• wykonanie nowej posadzki i okładziny ścian z płytek ceramicznych 
• malowanie pomieszczenia 
• montaż miski ustępowej, umywalki i przewijaka dla niemowląt 
• montaż schowka gospodarczego w formie szafy zabudowanej. 

 
W zakresie kontuaru w szatni 

• rozbiórka okładziny z płyt marmurowych 
• rozbiórka kontuaru 
• wykonanie nowego kontuaru z bloczków betonu komórkowego 
• montaż okładziny z płyt marmurowych  
• montaż zabudowy meblowej pod płytą kontuaru. 

 
2. Sposób wykonywania remontu: 
Remont wykonywany będzie przez wykwalifikowaną ekipę remontową.  
 
3.Planowane roboty budowlane w żaden sposób : 
- nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia; 
- nie powodują pogorszenia stanu środowiska  lub stanu zachowania zabytków; 
- nie wprowadzają, nie utrwalają ani nie zwiększają ograniczeń i uciążliwości dla terenów 
sąsiednich. 
Teren oddziaływania inwestycji w całości znajduje się na działkach Inwestora. 
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1.2. Przeznaczenie i program u żytkowy 

Przebudowa obejmie hol parteru i piętra z szatnią na parterze i pomieszczenie 
gospodarcze przy szatni. 

 
Projektowane jest dostosowanie do obowiązujących warunków technicznych istniejącej 

w holu klatki schodowej, w zakresie możliwym do wykonania w ramach przebudowy, bez 
naruszania elementów konstrukcji budynku. W ramach inwestycji planowana jest wymiana 
istniejących, zużytych technicznie nawierzchni stopni i spocznika schodów, poszerzenie 
biegów schodowych przez montaż balustrad do powierzchni bocznych schodów, remont i 
renowacja oraz rewitalizacja balustrad z podwyższeniem ich do wymaganej w przepisach 
techniczno- budowlanych wysokości 1,10 m i wymiana pochwytu. 

 
Przebudowa kontuaru szatni i poszerzenie jego funkcji o półki. 
 
Zagospodarowanie istniejącego pomieszczenia gospodarczego przy szatni przez 

wprowadzenie dodatkowej funkcji socjalnej, uzupełniającej funkcje szatni i pomieszczenia 
gospodarczo- magazynowego oraz socjalnego.  

 
Przeznaczenie i program użytkowy obiektu pozostaje bez zmian. 
 

2. Podstawowe parametry techniczne 

Kubatura  
 
Zestawienie powierzchni pomieszczeń podlegających przebudowie: 
 
03b pomieszczenie socjalno- gospodarcze 5,63 m2 

 
 
Szerokość  24,94 m 
Długość  37,42 m 
Wysokość budynku (do górnej warstwy stropu nad pomieszczeniem przeznaczonym 

na pobyt ludzi)  9,50 m 
 
Liczba kondygnacji  3 (parter+ poddasze użytkowe+ 

częściowe podpiwniczenie) 
 

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu, dostos owanie do otaczaj ącego 
krajobrazu oraz spełnienie wymaga ń podstawowych 

Budynek jest 3 kondygnacyjny częściowo podpiwniczony. 
Pełni role Ośrodka Kultury z salą widowiskową, salą konferencyjną, pomieszczeniami 

dydaktycznymi i biurowymi oraz zapleczem socjalnymi higieniczno- sanitarnym. 
Planowane pomieszczenie socjalno- gospodarcze uzupełnia dotychczasowa funkcje 

obiektu. 
Planowane roboty remontowe mają na celu rewitalizację obiektu w nawiązaniu do 

okresu modernizmu lat 70-tych w których powstał. Użyte materiały wykończeniowe 
nawiązują do materiałów pierwotnie zastosowanych jak kamień naturalny i ceramika oraz 
stal kuta użyta do wyremontowania balustrady. 

Remont zaplanowano z uwzględnieniem wymagań podstawowych. 



4 
 

 
4. Układ konstrukcyjny 

Układ konstrukcyjny schodów pozostaje bez zmian. Zaprojektowano wzmocnienie płyty 
schodowej przez wprowadzenie dodatkowego zbrojenia górnego i nowego mocowania 
balustrad od strony licowej. 

Kategoria geotechniczna obiektu II. Planowane roboty budowlane nie wpłyną na 
pogorszenie warunków posadowienia obiektu. Oceny technicznej nie dołącza się. 
Przed przystąpieniem do robót wykończeniowych skontrolować rzeczywiste wymiary 
pomieszczeń.  

 

5. Sposób zapewnienia warunków niezb ędnych do korzystania z tego obiektu przez 
osoby niepełnosprawne 

Remont schodów ma na celu wzmocnienie i wyrównanie stopni schodowych. Umożliwi 
to bezpieczne korzystanie przez osoby na wózkach ze schodołaza znajdującego się w 
posiadaniu Ośrodka Kultury. Ponadto wprowadzono dla osób niewidomych i 
słabowidzących zróżnicowaną nawierzchnię na spoczniku i piętrze w pasie szerokości 
30 cm. W nawierzchnię kamienną płyt schodowych i spocznikowych zostaną w tych 
miejscach wklejone ćwieki ze stali nierdzewnej. 

6. Dane technologiczne 

Przebudowa pomieszczeń nie wpłynie na zwiększenie poboru wody ani ilości 
odprowadzanych ścieków. 

Temperatura pomieszczeń bez zmian +20 st. C 

Ilość ciepła potrzebnego do ogrzania pomieszczeń pozostanie bez zmian. 

Wentylacja mechaniczna wywiewna w pomieszczeniu gospodarczym uruchamiana 
będzie włącznikiem czasowym, włączona do istniejącego przewodu wentylacyjnego. 
Nawiew następuje otworami o pow. 200 cm2 w dole drzwi wejściowych. 

7. Rozwi ązania zasadniczych elementów wyposa żenia instalacyjno- budowlanego i 
planowane roboty budowlane 

7.1. Przebudowa schodów 

7.1.1 Roboty rozbiórkowe 

• rozbiórka nawierzchni schodów i spocznika z lastrico oraz balustrady 
• skucie i wyrównanie istniejącej podbudowy betonowej i korekta wysokości stopni 
• Demontaż balustrady wraz z drewnianym pochwytem 
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7.1.2 Wzmocnienie konstrukcji 

• Ułożenie zbrojenia z siatki stalowej BSP500 i zabetonowanie betonem C30/35 
wg. rysunków. 
 

7.1.3 Nawierzchnie i okładziny 

• Stopnie i spocznik- granit strzegomski szczotkowany grubości 4 cm, fazowany 
lub wyokrąglony na krawędziach widocznych, zaokrąglenia R= 1-2 cm. 

• Podstopnie- gabro lub granit grafitowy polerowany, płyty gr 1-2 cm, fazowane. 
• Na spoczniku i piętrze w pasie 30 cm wkleić w płyty posadzkowe ćwieki ze stali 

nierdzewnej. 
• Powierzchnie boczne zatynkować tynkiem cementowym i wykończyć gładzią 
• Zagruntować i pomalować dwukrotnie farbą lateksową szorowalną w kolorze 

jasnoszarym- zbliżonym do koloru istniejącego. 
 

7.1.4 Balustrada 

• Montaż nowej balustrady wysokości 1,10 m, w konstrukcji stalowej- spawanej, 
kotwionej z boku schodów i spocznika oraz do słupów żelbetowych na piętrze 
podciągu i nadproża. 

• Projekt balustrady indywidualny. Elementy dodane nawiązujące do ichtiologii, 
Balustrada stalowa wykonana w technice metaloplastyki. W nowej balustradzie 
wykorzystać tralki z płaskowników wraz z elementami ozdobnymi istniejącej 
balustrady po ich wypiaskowaniu i uzupełnieniu spawów.  

• Balustrada malowana proszkowo na kolor czarny- matowy. Elementy ozdobne 
malowane miejscowo w kolorze złotym wg projektu.  

• Pochwyt drewniany z drewna bukowego miejscami gięty, typu „ OMEGA” 
6,5x6,5. Malowany na podkładzie dwukrotnie farbą w kolorze czerwonym z 
połyskiem. 
 

7.2. Przebudowa pomieszczenia socjalno- gospodarcze go 

7.2.1 Posadzka -podłoga pływająca : 

• Styropian EPS100 PODŁOGA ewentualnie EPS200 PODŁOGA- 11 cm układany 
warstwami. 

• Folia rozdzielcza.  
• Wylewka cementowa 5 cm zbrojona przeciwskurczowo zatarta na gładko, 

oddzielona od ścian taśmą dylatacyjną akustyczną. 
• Folia w płynie – 2 warstwy; na podkładzie oraz na ścianach do wys.30 cm ponad 

poziomem posadzki. 
• Płytki – analogicznie jak w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych we foyer 

parteru w kolorze jasno- szarym AC5, R10 odporne na plamienie kl. 5. 
• Dopuszczalna różnica poziomów posadzki – 2 cm. 
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7.2.2 Okładziny ścienne  

• Płytki ceramiczne ścienne do stosowania w pomieszczeniach 
higienicznosanitarnych użyteczności publicznej. 

• Płytki w module 30x30 i 30x60 układane będą w poziomie na wysokości 2,0 m. 
Możliwe jest zamienne zastosowanie tynków malowanych farbami szorowalnymi 
lateksowymi. 

• W strefie do 30 cm nad poziomem posadzki na ścianie pod płytkami folia w płynie.  
• Płytki odporne na plamienie kl. 5. 
• Tynki podkładowe sezonować, zagruntować. 
• Narożniki zewnętrzne fazowane, układane bezlistwowo.  
• Zastosować system pochodzący od jednego producenta chemii: preparaty 

gruntujące do przygotowania podłoża, kleje do montażu płytek ceramicznych i 
spoiny. 
 
7.2.3 Roboty malarskie 

• Podłoże istniejące zmyć, zaszpachlować nierówności, wyrównać i zagruntować. 
• Podłoże nowe -tynk kat. III- sezonować i zagruntować. 
• Na ściany zastosować farby lateksowe, szorowalne. 
• Na sufity farby sufitowe akrylowe. 

 
7.2.4 Kolorystyka 

• Stosować kolor biały i co najwyżej 2 odcienie szarości w jednym pomieszczeniu w 
zestawieniach przykładowych RAL7035 i 7040 lub RAL 9006 i 9007 lub w palecie 
NCS S0500N i S3000N. Każdorazowo kolorystykę  producenta farb, płytek 
uzgadniać z Inwestorem. 

• Płytki ścienne 30x30 i 30x60 w kolorze białym lub kości słoniowej, gładkie , 
błyszczące ( RAL 9001, 9002, 9010). 

• Płytki posadzkowe w kolorze białym, jak płytki ścienne lub szarym ( RAL 7030, 
7035, 7038, 7040) gładkie, matowe. Układać równolegle i prostopadle do ścian. 

• Ściany malowane farbami lateksowymi i silikonowymi w kolorze szarym i jasno 
szarym. 

• Sufity tynkowane, malowane farbami akrylowymi w kolorze białym. 
 

7.3.  Przebudowa kontuaru- lady w szatni 

Nowy kontuar wybudować w miejscu istniejącego kontuaru. Ze względu na wstrzymanie 
dostaw kamienia z Włoch, które są dostawcą marmuru, możliwa jest konieczność 
zastosowania rodzimych materiałów kamiennych: granitu strzegomskiego i gabro. 
 

• Konstrukcja wsporcza z bloczków betonu komórkowego M600  gr. 10 cm, warstwę 
przesuniętą w pionie montować przy pomocy kotew stalowych. 
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• Płyta pod blat- wylewana na mokro z betonu C20/25, zbrojenie siatką #6 co 20 cm 
BSP500. 

• Montaż okładziny z płyt kamiennych na kleju. 
• Płyty kamienne pionowe gr.2 do 3 cm marmurowe lub granitowe, dolna płyta w 

kolorze grafitowym lub gabro, górna płyta w kolorze szarym zbliżonym do okładzin 
ściennych marmurowych lub do granitu posadzki. 

• Przestrzeń pod blatem wykończyć gładzią, zagruntować i pomalować farbą 
lateksową lub akrylową w kolorze szarym, szorowalną. 

• posadzkę wyłożyć płytkami ceramicznymi w kolorze szarym- analogicznymi jak w 
pomieszczeniu socjalno- gospodarczym 

• Blat kontuaru z płyty marmurowej w kolorze grafitowym lub granitowej- gabro 
grubości 4 cm, brzegi wyokrąglić, R1,5-2 cm. 

• Montaż zabudowy meblowej pod płytą kontuaru z płyt paździerzowych 
laminowanych gr . 3 cm w kolorze jasnoszarym z krawędzią zaokrągloną. 
 

7.4. Instalacje 

Roboty instalacyjne planowane są wyłącznie w pomieszczeniu socjalno- 
gospodarczym przy szatni. Planowany jest : 

• montaż rury wodociągowej zasilającej baterie umywalkową, zawór gospodarczy 
ze złączką do węża i spłuczka miski ustępowej kompaktowej stojącej,  
przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych, 

• montaż kanalizacji sanitarnej PVC włączonej do pompy ścieków zlokalizowanej 
przy misce ustępowej. Kanalizacja DN50 odprowadzana będzie do rury 
kanalizacyjnej DN50 wyprowadzonej do pomieszczenia piwnicznego przy 
kotłowni gdzie w tym celu został wcześniej wykonany króciec, 

• przejścia instalacyjne przez ścianę pomieszczenia socjalno- gospodarczego do 
piwnicy wykonać jako p.poż. EI60, 

• wykonanie dodatkowych 2 gniazd elektrycznych do zasilania pompy ścieków i 
do uruchamiania wentylatora czasowego. 

8. Rozwi ązania zasadniczych elementów wyposa żenia 

• Pomieszczenie gospodarcze na parterze zostanie wyposażone w przewijak, miskę 
ustępową i umywalkę.  

• Wentylacja wywiewna mechaniczna (nawiew otworami w dole drzwi wejściowych). 
• Umywalka i miska ustępowa dla osób na wózkach inwalidzkich, 
• Umywalka z baterią z ciepłą i zimną wodą z przedłużoną wylewką i uruchamianą 

wydłużoną dźwignią, dozownik z mydłem w płynie, pojemnik na papierowe ręczniki 
z pojemnikiem na zużyte ręczniki, stały i ruchomy pochwyt.  

• Miska ustępowa kompaktowa, stojąca dla osób niepełnosprawnych z pochwytem 
stałym i ruchomym, pojemnikiem na papier toaletowy. 

• Lustro, z możliwością regulacji w osi poziomej, zamontować na wys. max 1,0 m nad 
poziomem posadzki. 
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• Umywalkę dostosowaną dla osób na wózkach inwalidzkich montować na wys. 80 
cm 

• Gniazda elektryczne z uziemieniem na wys. 120-140 cm nad posadzką 
• Papier toaletowy na wys. 100-120 cm  nad posadzką 
• Uchwyt podnoszony montować na wys. 80-85 cm nad posadzką 
• Odległość stałego uchwytu bocznego od powierzchni pionowej -10 cm 
• Pojemnik na mydło w płynie i ręczniki papierowe montować na wys. 100-120 cm 

nad poziomem posadzki 
• Dobór ceramiki łazienkowej i spłuczek w zakresie oferty jednej linii wzornictwa 

jednego producenta. 
• Armatura chromowana. 
• Okucia ze stali nierdzewnej. 

 
Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej podlegają okresowemu przeglądowi 
zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy.  
Odpływ kanalizacji sanitarnej wyposażony w pompę. 
 

9. Charakterystyka energetyczna obiektu 

Charakterystyka energetyczna obiektu pozostaje bez zmian. Planowane roboty 
remontowo- budowlane nie wpłyną na charakterystykę energetyczną budynku. 

10. Dane techniczne charakteryzuj ące wpływ obiektu na środowisko 

9.1 Zapotrzebowanie i jakości wody  oraz ilości, jakości  i sposób odprowadzenia ścieków 

• Zapotrzebowanie na wodę na obecnym poziomie, remont nie wpłynie na ilość 
uczestników zajęć i imprez prowadzonych w Ośrodku Kultury.  

• Ścieki sanitarne i wody opadowe z dachów oraz powierzchni utwardzonych są 
odprowadzane do kanalizacji miejskiej. Ich ilość nie ulegnie zmianie 

9.2 Emisja zanieczyszczeń gazowych , w tym zapachów, pyłowych i płynnych , z podaniem 
ich rodzajów, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 

Przedsięwzięcie nie jest istotnym źródłem emisji substancji do powietrza.  
 
9.3 Rodzaj i ilości wytwarzanych odpadów 

• W czasie realizacji inwestycji: 

KOD 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów- do 
wywiezienia przez służby komunalne w miejsce gromadzenia tych odpadów na 
terenie gminy- ok. 8 m3. 
KOD 17 01 02 gruz ceglany- do wywiezienia przez służby komunalne w miejsce 
gromadzenia tych odpadów na terenie gminy- ok. 2 m3 

KOD 17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
elementów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 
06- do wywiezienia przez służby komunalne w miejsce gromadzenia tych odpadów 
na terenie gminy- 5,5 m3 
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KOD 20 03 01 niesegregowane odpady komunalne- do wywiezienia przez służby 
komunalne na wysypisko w ramach umowy -120 l/miesiąc- w czasie trwania robót 
budowlanych. 
 

• W czasie eksploatacji: 

będą powstawały wyłącznie odpady z grupy odpadów komunalnych w 
dotychczasowych ilościach 

 
KOD 20 03 01 niesegregowane odpady komunalne- są gromadzone w pojemnikach 
120 l w miejscu do tego przeznaczonym i systematycznie odbierane w ramach 
umowy ze służbami komunalnymi.  

Powstające odpady będą przekazywane wyłącznie podmiotom posiadającym stosowne 
zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. 
 
9.4 Emisje hałasów i wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 

elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych 
czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się 

W czasie budowy możliwa jest krótkotrwała emisja hałasu (do 80-90 dB), spowodowana 
przez urządzenia budowlane i transportowe; uciążliwa dla mieszkańców w godzinach 8-16  
 
9.5 Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne 

brak wpływu 
 
11. UWAGI 

Przed przystąpieniem do kolejnych etapów robót sprawdzać na budowie wymiary 
rzeczywiste. 
 
Zakres robót rozbiórkowych i budowlanych klatki schodowej określać w miarę postępu 
robót, stosownie do rzeczywistego stanu konstrukcji żelbetowej. W przypadku 
rozbieżności  stanu założonego ze stanem faktycznym należy skorygować projekt. 
 
Roboty budowlane wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i 
pod nadzorem osób uprawnionych posługując się materiałami budowlanymi, wyrobami i 
technologiami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.  
 










