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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  

 
o NAPRAWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH Z WZGLĘDNIENIEM 

POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
o ZADASZENIE GŁOWNEGO WEJŚCIA 

 
1. Przedmiot opracowania  
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy 
naprawy schodów zewnętrznych z uwzględnieniem potrzeb osób 
niepełnosprawnych umoŜliwiających dostęp do budynku 

 
2. Podstawa opracowania  
 

Podstawę opracowania niniejszej dokumentacji projektowej stanowią: 
• Zlecenie i uzgodnienie danych wyjściowych do projektowania z 

Inwestorem 
• Wizja lokalna 
• Mapa sytuacyjna dostarczona przez Inwestora 

 
3. Źródła prawa  
 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 

późniejszymi zmianami) 
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. 2003.80.717) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  W 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie ( Dz. U. 2002.75. 690 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 
listopada 1998r (z późniejszymi zmianami) – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego  
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4. Opis techniczny projektu architektoniczno – budo wlanego  
 
4.0. Opis do planu sytuacyjnego 
 
Stan istniej ący: 

Teren, na którym projektowana jest inwestycja znajduje się w 
Bolechowie.  
Na terenie znajdują się : zabudowania szkolne, boiska szkolne, droga 
dojazdowa do obiektów , chodniki oraz parkingi.  
Teren jest w pełni uzbrojony w infrastrukturę techniczną. Z mapy wynika, 
Ŝe na terenie objętym inwestycją mogą wystąpić kolizje z uzbrojeniem 
technicznym, dlatego , przy prowadzeniu robot ziemnych naleŜy 
zachować ostroŜność takŜe ze względu na moŜliwość występowania 
uzbrojenia nie wykazanego na mapie. 
Do wejścia głównego do budynku szkoły prowadzą schody zewnętrzne 
oraz pochylnia. Oba elementy mają zniszczoną nawierzchnię z lastrika i 
betonu, ponadto pochylnia nie spełnia wymogów określonych  w 
obowiązujących przepisach – ze względu na zbyt wysokie spadki oraz 
nieprawidłowe balustrady.  
Nad wejściem głównym znajduje się dach w konstrukcji Ŝelbetowej , 
wsparty na stalowych słupach.  

 
 
Stan projektowany: 

Projektuje się remont i przebudowę  istniejących schodów prowadzących 
do wejścia głównego oraz likwidację pochylni.   Ze względu na zmianę 
gabarytów  schodów i podestu oraz likwidację pochylni przewiduje się 
wymianę w/w dachu na nowy. 

 
Na terenie objętym inwestycją powierzchnia nowej nawierzchni 
utwardzenia terenu -  około 72m2 
Na terenie objętym inwestycją powierzchnia uzupełnienia zieleni – 
trawników – około 34m2 

 
Obsługa osób niepełnosprawnych: 

Ze względu na moŜliwość wystąpienia kolizji z istniejącym – tranzytowym 
uzbrojeniem terenu ( kolektory kanalizacji) oraz urządzona zielenią 
towarzyszącą rezygnuje się z ponownego wykonania pochylni dla osób 
niepełnosprawnych . W miejsce pochylni zostanie zastosowane 
urządzenie „Treppenkuli”  do przewozu po schodach osób 
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.  Urządzenie będzie 
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przechowywane w portierni szkoły i przywoływane przez osobę 
niepełnosprawną instalacją przywoławczą .   

 
4.1. Opis elementów inwestycji 
• Obiekt, dla którego projektuje się remont i przebudowę schodów 

wejściowych oraz zadaszenia nad wejściem funkcjonuje jako budynek 
szkolny.  Jest to obiekt uŜyteczności publicznej, który wymaga dostosowania 
do obsługi osób niepełnosprawnych. 

 
• Projektuje się: 
 
• Remont podestu i biegu schodowego do wej ścia głównego  

Prowadzące z istn. chodnika w kierunku budynku , z poziomu 67,62mnpm 
na poziom 69,12mnpm. Będzie to 10 stopni o wysokości 15cm i szerokości 
stopnic 35cm 
- Przewiduje się likwidację istn. pochylni dla niepełnosprawnych nie 

odpowiadającej wymogom obowiązujących przepisów, znajdującej się w 
złym stanie technicznym ( nierówności i spękania z powodu osiadania 
nawierzchni) . 

- W miejsce pochylni zostanie zastosowany pojazd gąsienicowy  
Treppenkuli szt.1. Nośność 130 kg, waga 55kg, prędkość w górę 
6,5m/minutę, hamulce elektro-magnetyczne, akumulator 12V, 30A, 
osiągalność 400m bez potrzeby ładowania akumulatora. Taki pojazd 
moŜna kupić np. w firmie PRO REHA WWW.proreha.com.pl. 

 
- Projektowany przekrój –schodów – zgodnie z opisami na rysunkach. 
- Materiał nawierzchni – Płyty betonowe z fakturą porowatą tzw. beton 

płukany w wykonaniu takim samym jak produkowane przez firmę STYL-
BET PW Jurewicz i Paradowski z Drawska Pomorskiego WWW.styl-
bet.com.pl w kolorze piaskowym.   

- Nastopnice i podstopnice, posadzka spocznika oraz utwardzenie terenu 
przy wejściu grubości 5cm ; elementy na stopnie wykonać z trzech 
części a na spoczniku ułoŜyć płyty 40x40cm. Faktura powierzchni płyt 
musi być szorstka i antypoślizgowa.  Płyty nastopnicowe muszą mieć 
łagodnie zaokrąglone krawędzie noska .   

- Wycieraczka zewnętrzna absorpcyjna posiadająca gumowe elementy 
czyszczące osadzone w aluminiowych profilach nośnych oraz 
aluminiowe grzybki czyszczące. Powinna charakteryzować się duŜą 
wytrzymałością mechaniczną jak dla ciągów komunikacyjnych o duŜym 
natęŜeniu ruchu pieszego i wózków. Elementy wycieraczki muszą być 
odporne na wahania temperatury od -200 C do +700C. Wysokość 
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konstrukcji aluminiowej = 18mm, wysokość całkowita 22mm; wymiar 
wycieraczki 2,35 x 1,0m. 

 NaleŜy zakupić wycieraczkę wg powyŜszego opisu – np. w firmie  
POLMAR PROFIL  WWW.polmar.top.pl typ Tokio lub Bonn 
 

- masywne  pojemniki na śmieci szt.2, w kształcie ściętego stoŜka 
wysokości 81cm, o pojemności 70 litrów, z wyjmowanym wkładem z 
blachy ocynkowanej, wykonane w technologii betonu płukanego w 
kolorze piaskowym, cięŜar 1 kosza około 300kg – takie kosze produkuje 
firma STYL-BET PW Jurewicz i Paradowski z Drawska Pomorskiego 
WWW.styl-bet.com.pl , 

 
- Elementy ślusarki – Balustrada ze stali nierdzewnej foliowanej taka jak 

w katalogu MEVACO 2008/09 (info-poznan@mevaco.pl):  
- słupki profil zamknięty 40x40x5mm,  
- wypełnienie z blachy perforowanej w otwory kwadratowe 10x10mm w   

rozstawie co5mm,  
- pochwyty z drewna dębowego olejowanego o średnicy 60mm, 
- blachy, pręty, łączniki stanowiące komplet wg jednego systemu, wg 

rysunków w   projekcie budowlanym i katalogu systemu, 
 
• Wymiana zadaszenia nad wej ściem głównym :  

- Przewiduje się usunięcie istniejącego zadaszenia wejścia głównego. W 
miejsce starego zadaszenia wprowadza się zadaszenie z pełnego 
poliwęglanu  litego , bezbarwnego grubości 10mm z uszczelkamii typu 
EPDM i profilami zamykającymi z aluminium. Poliwęglan stanowić będzie 
pokrycie łukowej konstrukcji aluminiowej z profili zamkniętych . 
Konstrukcja dachu będzie wsparta na podciągach stalowych i słupach 
Ŝelbetowych i przymocowana do ściany frontowej budynku  nad 
wejściem – wg projektu konstrukcji. Wszystkie elementy aluminiowe  i 
stalowe malowane proszkowo w kolorze białym. 

- Odwodnienie dachu – rynny i rury spustowe PCV w kolorze białym, wg 
opisu na rysunkach  

 
UWAGA: wszystkie poziomy określono na podstawie odczytu z mapy 
zasadniczej. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji naleŜy geodezyjnie 
zweryfikować pomiary 

 
4.2. Przewidywane roboty 
 
W ramach projektowanej przebudowy  wykonane zostaną następujące prace : 
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1. Roboty rozbiórkowe: 
− odcięcie biegu schodów płytowych, Ŝelbetowych, 
−  odcięcie pochylni  Ŝelbetowej wraz ze słupem podpierającym, 
−  odcięcie Ŝelbetowej płyty zadaszenia , 
−  odcięcie 2 słupów stalowych, 
−  wykucie z płyty spocznikowej Ŝelbetowej stalowych prętów  

balustrady, 
−  skucie istniejącej okładziny z lastrika na płycie spocznikowej, 
−  rozbiórka rury spustowej i obróbek blacharskich zadaszenia, 
−  rozbiórka  instalacji oświetlenia nad wejściem, 
−  rozbiórka podbitki z tzw. sidingu z PCV pod stropem nad parterem,  
−  rozbiórka nawierzchni betonowej przed wejściem głównym, 
 
DemontaŜ  i ponowny montaŜ: 
−  2 kamer, sygnalizacji alarmowej, włącznika światła,  
−  tablicy informacyjnej z pleksi,  
−  ławeczki i innych elementów, które w trakcie robót mogłyby ulec  

 uszkodzeniu. 
 

2. Roboty budowlane: 
 

• Ziemne :  
− Usunięcie warstwy humusu 
− wykopanie z gruntu stopy Ŝelbetowej i  betonowych pojemników na 

śmieci, 
− wykopy w gruncie pod stopy fundamentowe. 
− wyprofilowanie spadków terenu , w tym trawnika 
 

• betonowe, zbrojarskie, murarskie, posadzkarskie, tynkarskie : 
− Roboty zbrojarskie – wykonanie zbrojenia wg projektu 

konstrukcyjnego 
− Roboty Ŝelbetowe- montaŜ zbrojenia i betonowanie fundamentów 

schodów i słupów 
− Roboty murowe : wyprawienie otworów cegłą ceramiczną, 
− wyrównanie powierzchni ścian, wyprawy tynkarskie i malarskie 
− ułoŜenie nawierzchni z betonu płukanego 

 
•  montaŜowe :  

− osadzenie belek stalowych na słupach oraz marek stalowych w 
ścianie zewnętrznej oraz montaŜ konstrukcji aluminiowej zadaszenia. 
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− montaŜ pokrycia zadaszenia z poliwęglanu 
− montaŜ rynien i rur spustowych 
− montaŜ elementów konstrukcji stalowej i wypełnień balustrad 
− montaŜ instalacji przywoławczej obsługi osób niepełnosprawnych 
− montaŜ wycieraczki zewnętrznej 
− montaŜ oświetlenia nad wejściem 
 

5. SPOSÓB PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH  
Prace budowlane winny być prowadzone przez firmę budowlaną 
posiadającą doświadczenie i uprawnienia do wykonywania podobnych 
robót. Teren budowy winien być ogrodzony i zabezpieczony przed wstępem 
osób trzecich.  
Mogą wystąpić roboty zabezpieczające elementy podziemne np. istniejące 
fundamenty, kanały , studzienki itd. co nie jest moŜliwe  do przewidzenia na 
etapie niniejszego projektu. 
 

6. UWAGI KOŃCOWE 
 

Wykorzystanie niniejszego opracowania projektowego do realizacji 
inwestycji mo Ŝe nastąpić  tylko na zasadach okre ślonych w 
obowi ązujących przepisach „Ustawy o ochronie praw autorskich i 
praw pokrewnych”  

 
Opracowała: 
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PROJEKT KONSTRUKCYJNY 

I.   
I.  Ekspertyza stanu istniej ącego 
   Budynek istniejący, uŜytkowany jako szkolny , wybudowany w latach 70 XX  
    wieku .  
    * Ławy fundamentowe z betonu zbrojonego prętami - stan techniczny dobry. 
    * Ściany fundamentowe i ściany piwnic wykonano jako wylewne z betonu a  
      częściowo z prefabrykatów  Ŝelbetowych - stan techniczny ścian jest dobry.  
   * Konstrukcja nadziemia z prefabrykatów  Ŝelbetowych - w dobrym stanie.  
      Ściany nie wykazują odchyleń z płaszczyzny, nie są zarysowane ani  
      zawilgocone.  
    * Stan techniczny ścian działowych z cegły dziurawki jest dobry 
    * Stan techniczny kominów murowanych z cegły  jest  dobry. 
    * Stropy nad piwnicą, parterem i piętrem są wykonane jako płyty  
      prefabrykowane Ŝelbetowe oparte na podciągach Ŝelbetowych i ich stan jest  
      dobry. 
    * Dach jest wykonany jako płaski ze spadkiem do środka, do wewnętrznych 

rur  spustowych. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej. 
      Stan techniczny stropodachu jest dobry : strop nie wykazuje ugięcia na  
      długości między podporami, nie ma zarysowań na suficie i od strony dachu 

nie ma Ŝadnych ubytków i wad.  
    * Zadaszenie nad wejściem głównym do budynku wykonano jako płytę  
      Ŝelbetową na blasze fałdowej,  częściowo obudowaną sidingiem z PCV, 

opartą na ścianie budynku i dwóch słupach stalowych - stan techniczny 
konstrukcji jest dobry. 

    * Schody zewnętrzne Ŝelbetowe obłoŜone lastrikiem – konstrukcja Ŝelbetowa  
      jest w stanie do remontu natomiast okładzina z lastriko jest uszkodzona na  
      biegu schodowym i powinna być usunięta i wykonana nowa. 
    * Pochylnia przy schodach – nie spełnia warunków wymaganych przez  
      obowiązujące „Warunki techniczne…”    
   
 WNIOSEK KOŃCOWY : elementy konstrukcji budynku s ą w dobrym 
stanie 
      technicznym i mo Ŝna wykona ć planowan ą przebudow ę. 
 
II. Opis projektowanych elementów konstrukcyjno - b udowlanych 
 
1. Fundamenty  



OPIS TECHNICZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO, 
BOLECHOWO   

 
                                                                                                                                                                                                                                                   

 
MM  Małgorzata Matusiewicz   61-064 Poznań ,Os.Przemysława 15a/7   

  tel. k.0-501-620-903 e-mail: natael@icpnet.pl 
 

 

9 

Projektuje się posadowienie bezpośrednie na stopach fundamentowych gr. 50 
cm  z betonu B20 zbrojonych prętami f 12 ze stali A-0 dołem i górą. Na 
zbrojeniu dolnym od dołu zachować otulinę betonową gr.5cm.  
W stopach osadzić pręty f 12 ze stali A-0 dla połączenia ze zbrojeniem słupów. 
Stopy posadowić 0,80 m poniŜej terenu, na 10 cm warstwie podbetonu B10.    
Fundamenty  posmarować Abizolem R + P. 
 
2. Słupy okr ągłe 
Projektuje się 3 słupy okrągłe o średnicy 30 cm wylane z betonu B20 o 
konsystencji plastycznej i zbrojone prętami ze stali A-0. Słupy wykonać w 
deskowaniu kartonowym – jednorazowym.  
Słup Poz.2.2.1. ma długość 1,76m i słuŜy do podparcia tylko płyty 
spocznikowej. 
Słup Poz.2.2.2. ma długość 4,80m i słuŜy do podparcia tylko konstrukcji 
zadaszenia. 
      
Słup Poz.2.2.3. ma długość 4,80m i słuŜy do podparcia konstrukcji zadaszenia 
oraz płyty spocznikowej. 
Przed betonowaniem w słupach Poz.2.2.1. oraz Poz.2.2.3. osadzić pręty 
zbrojenia belek spocznikowych. 
Na poziomie głowicy słupów osadzić marki stalowe do zamocowania konstrukcji  
nośnej zadaszenia. 
Słupy Ŝelbetowe naleŜy starannie wykonać w dobrych formach, gdyŜ nie 
projektuje się tynkowania Ŝelbetu a jedynie zatarcie na  gładko i pomalowanie 
farbą emulsyjną . Powierzchnia betonu powinna być gładka bez raków a 
krawędzie pionowe bez ubytków dlatego w trakcie betonowania naleŜy beton 
wibrować a formy ostukiwać 
 
3. Schody z betonu B20  
3.1. Projektuje się schody (Poz.1.1.) płytowe, oparte na belce spocznikowej 
(Poz.1.2.) i na ławie fundamentowej betonowej. Płytę biegową gr.18cm  zbroić 
prętami f12  A – 0 co 15cm i co drugi pręt odgiąć w strefie przypodporowej.  
Belka spocznikowa (Poz.1.2.) bxh =25x35cm zbrojona dołem 5 f12  A – 0   
i górą 2 f12  A–0  oraz strzemionami f 6 A-0 zgodnie z rysunkiem 
wykonawczym. 
Zbrojenie belki wprowadzić do słupów Poz.2.2.1 i 2.2.3. i zabetonować razem 
ze słupami. 
3.2. Płyta spocznikowa (Poz.1.3.) gr.20cm jest płytą jednowspornikową, opartą 
na dwóch Ŝebrach ukrytych (Poz.1.4.). Zbrojenie płyty wykonać prętami f10  A – 
0 co 15cm i co drugi pręt odgiąć w strefie przypodporowej. Wspornik zbroić 
górą wg rysunku wykonawczego. 
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śebra (Poz.1.4.) bxh =25x20cm zbrojone i górą po2 f12  A – 0  oraz 
strzemionami f 6 A-0 zgodnie z rysunkiem wykonawczym. 
Zbrojenie podłuŜne Ŝeber wprowadzić do słupów Poz.2.2.1 i 2.2.3. i 
zabetonować razem ze słupami. Drugi koniec Ŝeber przyspawać do czoła 
istniejącego spocznika za pośrednictwem marki stalowej z ceownika 160. 
Ceownik zakotwić w istniejącym spoczniku przy uŜyciu kotew wklejanych 
np.Hilti. 
 
4. Konstrukcja stalowa zadaszenia 
Projektuje się konstrukcję nośną z zamkniętych profili  aluminiowych, w 
kształcie łuku o wysokości 0,80m. Szkielet aluminiowy oparty będzie na dwóch 
podciągach z ceownika gorącowalcowanego ekonomicznego wysokości 
160mm ze stali St3SX. Do ceownika wspawać Ŝeberka usztywniajace z blachy 
gr.5mm w rozstawie co 1,0m. 
 
Wolny koniec słupów Ŝelbetowych naleŜy zabezpieczyć przed wyboczeniem  
i połączyć je belką stalową z ceownika gorącowalcowanego ekonomicznego 
wysokości 160mm ze stali St3SX do którego wspawać Ŝeberka usztywniajace 
jw.  
   
I I I.  Uwagi ko ńcowe  
 
1. Roboty naleŜy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i  
    odbioru  robót budowlano – montaŜowych. 

  2. Roboty prowadzić pod nadzorem osoby z uprawnieniami. 
  3. Odstępstwa i zmiany w projekcie są moŜliwe jedynie za zgodą autora 

projektu. 
     
 
 
 
Poznań, grudzień 2008r.     Projektant : 
       inŜ. Ewa Owsianowska 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


