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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
● Szczegółowy opis zamówienia sporządzony przez zamawiającego oraz ustalenia z inwestorem. 
● Wizja lokalna. 
● Inwentaryzacja budowlana dostarczona przez inwestora.  

 
podstawa prawna: 
● Prawo budowlane 2019 (maj) tekst jednolity (Dz.U.2019.0.1186). 
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690). 
● Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
● Inne obowiązujące normy i przepisy szczegółowe. 

 
2. LOKALIZACJA I CEL INWESTYCJI 

● Obszar opracowania zlokalizowany jest w Szczyrku przy ul. Beskidzkiej 4. 
● Nr działek: 4007/2. 

 
Celem inwestycji jest projekt aranżacji istniejących pomieszczeń biurowych znajdujących się na parterze w             
budynku Urzędu Miasta Szczyrk dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku. Projekt obejmuje             
również propozycję rozmieszczenia, przeniesienia bądź demontażu opraw świetlnych oraz elementów          
instalacji elektrycznej takich jak: gniazdka, włączniki. Dodatkowo zaprojektowano orientacyjny przebieg          
instalacji sanitarnej doprowadzającej wodę do punktu czerpalnego oraz odprowadzającej zużytą wodę.  

 
3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

● Przedmiotem opracowania jest część pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku 
użyteczności publicznej.  

● Jest on obiektem wolnostojącym i składa się z trzech kondygnacji nadziemnych, piwnicy oraz 
poddasza.  

● W zakresie opracowania znalazły się:  
- wyburzenia istniejących ścian, budowa nowych oraz malowanie, 
- prace związane z instalacjami elektrycznymi oraz sanitarnymi, 
- uzupełnienia brakującego sufitu, wykonanie nowego oraz malowanie sufitu, 
- usunięcia istniejącej wykładziny, części płytek oraz wykonanie nowych posadzek, 
- prace związane ze stolarką okienną i drzwiową, 
- aranżacja pomieszczeń - umeblowanie.  

 
4. CHARAKTERYSTYKA POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM  

● powierzchnia pomieszczeń objętych opracowaniem: ok. 76 m2, 
● wysokość pomieszczeń objętych opracowaniem: ok. 3,1 m.  

 
5. STAN ISTNIEJĄCY 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
● teren naturalnie płaski znajdujący się w pobliżu rzeki, 
● teren wokół budynku pokryty jest nawierzchnią utwardzoną, 
● w pobliżu budynku nie znajdują się obiekty mogące znacząco na niego oddziaływać, 
● obiekt zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Beskidzkiej. 

 
POMIESZCZENIA 

● do niedawna pomieszczenia zajmowane były przez bank. 
● wszystkie pomieszczenia pełnią funkcję biurową. 
● wszystkie pomieszczenia posiadają sprawną instalacje ogrzewania centralnego. 
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6. GŁÓWNE  ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

 
6.1. ŚCIANY 

● wyburzenie ścian murowanych oraz ścian wykonanych z płyt kartonowo-gipsowych - szczegóły 
rys. A-02.0, 

● budowa nowych ścian murowanych z bloczków betonowych o gr. 15 cm oraz płyt 
kartonowo-gipsowych na stelażu z profili stalowych i wypełnieniem z wełny mineralnej akustycznej 
- szczegóły rys. A-02.0,  

● gruntowanie ścian, 
● malowanie ścian - wszystkie ściany należy pomalować na biało. 

 
6.2. POSADZKI 

● usunięcie istniejącej wykładziny znajdującej się w pomieszczeniach: 0.02, 0.03, 0.05, 0.06  
- szczegóły rys. A-03.0, 

● usunięcie istniejących płytek ceramicznych w miejscach gdzie przewidziane jest wybudowanie 
nowych ścian - szczegóły rys. A-03.0, 

● wykonanie nowych posadzek (wykładzina) w pomieszczeniach biurowych: 0.02, 0.03, 0.05, 0.06  
- szczegóły rys. A-03.0 
uwaga: w przypadku nierównej posadzki zastosowanie warstwy samopoziomującej, dla posadzek 
w złym stanie technicznym należy wykonać prace naprawcze,  

● montaż listew przypodłogowych w pomieszczeniach biurowych (0.02, 0.03, 0.05, 0.06) w których 
posadzką będzie wykładzina, wykonanie cokołu z płytek na wysokość 10 cm w pomieszczeniach  
( 0.04, 0.07) w których pozostaną istniejące płytki, 

● montaż listew progowych na łączeniach płytek ceramicznych z wykładziną.  
 
6.3. SUFITY 

● uzupełnienie brakującego sufitu z płyt kartonowo-gipsowych (pomieszczenie 0.03) montowanych 
na stelażu z profili stalowych i wieszakach płaskich, 

● wykonanie nowego sufitu z płyt kartonowo-gipsowych (pomieszczenie 0.06) montowanych na 
stelażu z profili stalowych i wieszakach płaskich, 

● tynkowanie oraz malowanie sufitów w pomieszczeniach: 0.04, 0.05, 0.07 - szczegóły rys. A-04.0. 
 
6.4. ARANŻACJA 

● dodanie nowych mebli i wykorzystanie starych - dokładna aranżacja wg rys. A-05.0. 
 
6.5. STOLARKA 

● demontaż drzwi, które obecnie łączą pomieszczenia 0.03 i 0.05 i ich ponowny montaż w 
nowoprojektowanej ścianie murowanej z bloczków betonowych, oddzielającej pomieszczenia 0.03 
i 0.04 - szczegóły rys. A-02.0, 

● demontaż drzwi z uwagi na likwidację istniejącej w pomieszczeniu 0.05 ściany oraz ich montaż w 
nowoprojektowanej ścianie murowanej z bloczków betonowych - szczegóły rys. A-02.0, 

● demontaż naświetla, które obecnie znajduje się w ścianie do wyburzenia położonej w 
pomieszczeniu 0.06 oraz jego montaż w nowoprojektowanej ścianie murowanej z bloczków 
betonowych znajdującej się pomiędzy pomieszczeniami 0.03 a 0.04 - szczegóły rys. A-02.0  
- detal B, 

● demontaż naświetla, które obecnie znajduje się w ścianie do wyburzenia położonej w 
pomieszczeniu 0.05 oraz jego montaż w nowoprojektowanej ścianie murowanej z bloczków 
betonowych znajdującej się pomiędzy pomieszczeniami 0.04 a 0.05 - szczegóły rys. A-02.0  
- detal A,  

● montaż nowego okna wewnętrznego w nowoprojektowanej ścianie z płyt kartonowo-gipsowych 
na stelażu z profili stalowych i wypełnieniem z wełny mineralnej akustycznej, znajdującej się 
pomiędzy pomieszczeniami 0.04 a 0.07 - szczegóły rys. A-02.0 - detal C, 

● powiększenie okna zewnętrznego znajdującego się w północno-wschodniej części pomieszczenia 
0.06 w celu zwiększenia dostępu światła dziennego do pomieszczenia, aby spełnione zostały 
warunki techniczne dotyczące oświetlenia dziennego pomieszczeń, które przeznaczone są na 
pobyt ludzi, 

STUDIO PROJEKTOWE JAKUB GAŁĘSKI 
ul.Poniatowskiego 25 • 43-300 Bielsko-Biała • +48 531615370 • biuro@galeski.com.pl • www.galeski.com.pl  4 

http://www.galeski.com.pl/
http://www.galeski.com.pl/


 
 

PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH - MOPS SZCZYRK 

● montaż drzwi szklanych wraz z naświetlem w nowoprojektowanej ścianie z płyt 
kartonowo-gipsowych na stelażu z profili stalowych i wypełnieniem z wełny mineralnej akustycznej 
znajdującej się pomiędzy pomieszczeniami 0.04 a 0.07 - szczegóły rys. A-02.0. 

 
6.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

● ilość nowych lamp określić po dokładnej weryfikacji ich położenia, 
● demontaż istniejących opraw świetlnych znajdujących się w pomieszczeniu 0.06 oraz ich 

ponowny montaż jako lampy sufitowe rastrowe dostropowe - szczegóły rys. A-04.0. 
● przesunięcie istniejącej oprawy świetlnej sufitowej rastrowej dostropowej w pomieszczeniu 0.03 

oraz przesunięcie opraw świetlnych rastrowych nastropowych (plafony) w pomieszczeniu 0.04 
oraz 0.07 - szczegóły rys. A-04.0. 

● montaż nowych opraw świetlnych - w pomieszczeniach z projektowanymi sufitami 
podwieszanymi 

● montaż włączników i gniazd - szczegóły rys. A-06.0. 
 
6.7. INSTALACJA SANITARNA 

● demontaż istniejącej armatury sanitarnej (kran, umywalka, kompakt WC) zlokalizowanej w 
pomieszczeniu 0.06, 

● połączenie rury PE, która będzie zasilać punkt czerpalny z istniejącymi przewodami zasilającymi 
dawny punkt czerpalny, 

● montaż nowej umywalki na wysokości 80 cm oraz kranu, które zostaną zabudowane szafą 
(N-1.8), 

● odprowadzenie zużytej wody rurą PCW i połączenie jej z istniejącymi przewodami kanalizacyjnymi 
pozostałymi po demontażu armatury sanitarnej w pomieszczeniu 0.06. 
 

7. ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE  
● Wytyczne konstrukcyjne dotyczące poszerzenia okna w pomieszczeniu 0.06 znajdują się w 

załączniku. 
 
 

 
 
 

arch. Jakub Gałęski 
 
 

STUDIO PROJEKTOWE JAKUB GAŁĘSKI 
ul.Poniatowskiego 25 • 43-300 Bielsko-Biała • +48 531615370 • biuro@galeski.com.pl • www.galeski.com.pl  5 

http://www.galeski.com.pl/
http://www.galeski.com.pl/

