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1. Przedmiotem opracowania jest budynek kulturalny 

  Przedmiotem opracowania jest budynek Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy - 

zlokalizowany w miejscowości Domaradz. Budynek usytuowany jest na działce numer 11/4 

w Domaradzu. Obecnie budynek jest użytkowany. 

 Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony. W  budynku znajduje się przede 

wszystkim obiekt kulturalny wraz z towarzyszącymi jej pomieszczeniami sanitarnymi 

(pomieszczenia WC), pomieszczenie kuchni a także pomieszczenia techniczne (kotłownia) 

oraz komunikacyjne (przedsionek). Celem opracowania jest dokonanie opnie techniczną  

budynku w celu przeprowadzenia remontu. 

 

2. Cel 

 Celem remontu obiektu jest poprawa jakości i standardu życia mieszkańców poprzez 

remont obiektu kulturalnego w miejscowości Domaradz. Realizacja operacji wpłynie na 

zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz wzmocnienie więzi i kontaktów 

między społecznością. 

 Ponadto w okresie eksploatacji budynek poddawany był różnym oddziaływaniom 

wynikającym z upływu czasu i użytkowania obiektu, które miały negatywny wpływ na jego 

stan techniczny. Poszczególne elementy wykończenia, czy też instalacje, starzeją się, ulegają 

korozji i uszkodzeniom mechanicznym, co w efekcie prowadzi do fizycznego zużycia 

obiektu. 

3. Zakres 

 Zakres operacji "Remont Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy - budynek 

Domaradz 1" obejmuje wykonanie kapitalnego remontu wewnątrz budynku, wymiana 

instalacji sanitarnych i elektrycznych, wykonanie O. C., wykonanie izolacji termicznej 

podłogi i stropu, wykonanie podłóg, wykonanie sufitu podwieszanego, remont ścian 

wewnętrznych, otworzenie zamurowanych dwóch otworów okiennych. W celu prawidłowego 

funkcjonowania obiektu wszystkie te prace są konieczne do wykonania.  

4. Podstawą opracowania są: 

Podstawą opracowania są: 

- wizje lokalne i obmiary wykonane, 

- dokumentacja fotograficzna budynku , 



- uzgodnienia z zamawiającym 

- obowiązujące Polskie Normy Budowlane, 

- dostępna literatura, 

- analiza własna. 

5. Opis budynku 

5.1. Wykaz pomieszczeń 

Nr Pomieszczenia Powierzchnia w m2 Posadzka 

01 Sala główna 143,43 Deska, płytki gress 

02 Hall 5,35 płytki gress 

03 WC 2,61 Płytki gress 

04 WC 2,78 płytki gress 

05 Kuchnia 20,07 płytki gress 

06 Kotłownia 10,32 Płytki gress 

 

Powierzchnia całkowita - 184,56 m2 

5.2.   Ściany zewnętrzne i wewnętrzne 

 Budynek wzniesiony został w systemie tradycyjnym, murowanym. Ściany zewnętrzne 

(Rys. 1.) budynku zbudowane są z cegły ceramicznej pełnej. W roku 2009 ściany zewnętrzne 

budynku w pełni zostały ocieplone. Ściany wewnętrzne są wykonanie murowane z cegły 

ceramicznej obustronnym tynkiem. Na wewnętrznych ścianach znajdują się kilka warstw farb 

(Rys. 2.) na których występują liczne spękania konieczne jest usunięcie starych warstw farby 

i przeszpachlowanie powierzchni gładzią gipsową a następnie przemalowanie powierzchni. 

 

 

Rys. 1. Ściana zewnętrzna - wykonanie ocieplenie termiczne 



 

Rys. 2. Ściana wewnętrzna - kilka warstw farby 

 

5.3. Podłoga i strop 

  Warstwa wykończeniowa podłogi w zależności od przeznaczenia pomieszczeń to: 

- drewno (w pomieszczeniu sali głównej), 

- gress (w pomieszczeniu kotłowni, w pomieszczeniach sanitarnych, w pomieszczeniu 

kuchni), 

 Na posadzce w pomieszczeniu Sali głównej występuje powierzchniowe przebarwienia 

oraz ubytki w deskowaniu. Deski podłogowe są połamane oraz brak jest w nich częściowo 

powłok ochronnych. Na deskach podłogowych występuje korozja biologiczna, gnicie oraz 

butwienie desek. (Rys. 3).W konstrukcji podłogi w pomieszczeniu sali głównej brak izolacji 

termicznej. 

 

 

Rys. 3. Deska podłogowa w pomieszczeniu Sali głównej 

  



Strop jest o konstrukcji drewnianej i wykończoną podbitką z płyt pilśniowych. 

 Brak właściwej izolacji termicznej podłogi i stropu powoduje duże straty ciepła 

konieczne jest wykonanie izolacji termicznej dla tych elementów te rozwiązanie spowoduje  

maksymalne ograniczenie strat ciepła z budynku, a tym samym zmniejszenie jego 

zapotrzebowania na moc cieplną i powodujących oszczędności finansowe związane z 

ogrzewaniem budynku. 

  

5.4. Instalacja grzewcza 

 Źródłem wodnego systemu centralnego ogrzewania w budynku jest wysoko 

parametrowy kocioł na węgiel kamienny wyprodukowany w 2009 roku. Kocioł 

zlokalizowany jest w kotłowni, który znajduje się w budynku. Moc nominalna kotła to 17 

kW. (Rys. 4)Przewody instalacji zasilane są w czynnik grzewczy bezpośrednio – instalacja 

C.O. Układ grzewczy jest otwarty – posiada otwarte naczynie zbiorcze. Pomieszczenie 

kotłowni jest ogrzewane. Instalacja rozprowadzająca ciepło jest wykonana z rur miedzianych 

i stalowych. Pomieszczenie sali głównej posiada trzy grzejniki płytowe, które niespełnianą 

swojej prawidłowej funkcji cieplnej. Dodatkowym źródłem ciepła jest kominek który 

znajduje się w pomieszczeniu głównym 

 

Rys. 4. Kocioł na paliwo stałe -  pom. kotłowni 

 

 

 



5.5. Instalacja wodociągowa 

 W budynku znajduje się instalacja zimnej wody. Nie ma instalacji ciepłej wody 

użytkowej. Zimna woda doprowadzana jest do budynku z sieci wodociągowej. Ciepła woda 

w budynku przygotowywana jest miejscowo w elektrycznym przepływowym podgrzewaczu 

wody. (Rys. 5) Brak podgrzewacza ciepłej wody użytkowej w pomieszczeniu WC. 

 

 

Rys. 5. Przepływowy podgrzewacz wody - pomieszczenie kuchni 

 

5.6. Instalacja wentylacyjna 

 Budynek jest wentylowany w sposób naturalny - posiada wentylację grawitacyjną. 

Powietrze napływa do pomieszczeń przez otwory nawiewne zlokalizowane w ścianach 

zewnętrznych (wbudowane kratki)(Rys. 6.), natomiast usuwane jest przez kratki 

wentylacyjne wyprowadzone na zewnątrz elewacji. Kratki wyciągowe zamontowana w 

pomieszczeniu: kotłowni oraz kuchni (Rys. 7.), prowadzą do kanału wentylacji grawitacyjnej 

zamontowanego w kominie i wyprowadzonego ponad dach budynku. Powietrze dostaje się 

do budynku przez nieszczelności stolarki drzwiowej. 

 



 

Rys. 6. Otwór nawiewny zlokalizowany na ścianie zewnętrznej 

 

 

Rys. 7. Kratki wyciągowe zamontowana w pomieszczeniu kuchni 

 

5.7. Instalacja elektryczna 

 Ze względu na dewastacje i zły stan techniczny instalacji elektrycznej konieczność 

jest naprawa istniejącej instalacji elektrycznej. (Rys. 8.)  Po wykonaniu nowej instalacji 

wykonać badania i pomiary instalacji elektrycznej. 



 

Rys. 8. Instalacja elektryczna w pomieszczeniu WC 

 

5.8. Stolarka drzwiowa i okienna 

 Około 2009 roku część okien budynku zostało wymienione na okna wykonane z PCV. 

(Rys. 9.)Wymieniono również drzwi wejściowe. Okna  wymienione w 2009 roku są w 

dobrym stanie, jednak drzwi wejściowe na salę główną są nieszczelne powodują duże straty 

ciepła i konieczna jest wymiana  na drzwi  nowe o identycznych wymiarach. 

 

 

Rys. 9. Okna PCV  w pomieszczeniu sali głównej 

6. Zakres prac remontowych 



6.1. Ściany wewnętrzne. 

•Ściany po wcześniejszym wyczyszczeniu ze starej farby i tynku, zagruntować preparatami 

"CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT". Ubytki tynku wykonać tynkiem gipsowym 

Goldband a następnie  wykończyć gipsem szpachlowym.  Powłoki malarskie wykonać  

farbami emulsyjnymi albo lateksowymi, kolor do  uzgodnienia z inwestorem. 

•Ścianę dzieląca pomieszczenia WC rozebrać pozwoli to na  powstanie przestrzennego i 

komfortowego pomieszczenia WC 

 

6.2. Stolarka drzwiowa i okienna. 

•W pomieszczeniu sali głównej odtworzyć dwa istniejące okna- wymiary stolarki okienne 

dostosować do stanu pierwotnego; 

•Drzwi wewnętrzne do pomieszczenia WC z tulejami wentylacyjnymi o szerokości 90 cm, 

drugą parę drzwi zamurować; 

•Drzwi zewnętrzne PCV koloru białego do pomieszczenia sali głównej - wymiar nowej 

stolarki drzwiowej dostosować do obecnego stanu. 

 

6.3. Podłogi i posadzki 

•W pomieszczeniach (WC, sali głównej, hall) - rozebrać istniejąca podłogę, która jest w 

złym stanie technicznym. 

•W pomieszczeniach (WC, sali głównej, hall) - wykonać podkłady betonowe grubości 10 

cm, konieczne jest wykonanie także izolacji przeciwwilgociowej z foli oraz izolacji cieplnej 

gr. 12 cm. A następnie wykonać warstwę wyrównawczą gr. 5 cm. 

•W pomieszczeniu WC wykona posadzkę z gresu, ściany na wysokość 1,5 m obłożone 

glazurą. 

•W pomieszczeniu sali głównej oraz hall wykona posadzkę z gresu. Wokół pomieszczenia 

wykonać cokół wysokości 10 cm. 

 

6.4 Sufity 

•W pomieszczeniach (Sali głównej, hall, WC, kuchni) sufit podwieszany lekki kasetonowy. 

 

 

 

6.5 Wentylacja 



•W pomieszczeniu WC wykuć w ścianie bocznej zamontować wentylator osiowy wywiewny 

o średnicy 200 mm wydajność 450 m3/h  oraz wykonać kominek wylotowy. 

 

6.6 Ogrzewanie 

•W pomieszczeniu: sali głównej, WC, hall zdemontować istniejąca instalacje oraz grzejniki 

wymienić na nowe. 

•Instalacje C.O. prowadzić w podłodze i bruzdach ściennych 

•W pomieszczeniach: sali głównej, WC, hall- zamontować grzejniki płytowe. Nowe 

grzejniki poddać regulacji hydraulicznej i wyposażyć w zawory i głowice termostatyczne. 

Należy również wyposażyć w zawory i głowice termostatyczne nowe grzejniki w sali 

głównej. Umożliwi to dokładną regulację temperatur w pomieszczeniach, zapewniając w nich 

tym samym komfort cieplny. 

 

6.7 Ciepła woda użytkowa 

•Ciepła woda w pomieszczeniu WC będzie zapewniana  poprzez elektryczny przepływowy 

podgrzewacz wody. Takie rozwiązanie generuje znaczne koszty jej wytwarzania, jednak ze 

względu na okresowe użytkowani budynku jest to rozwiązanie optymalne. 

 

6.8 Instalacja elektryczna 

•Ze względu na dewastacje i zły stan techniczny instalacji elektrycznej konieczność jest 

wymiany na nową. Po wykonaniu nowej instalacji wykonać badania i pomiary instalacji 

elektrycznej. Rozdzielnice przenieść do pomieszczenia hall. 

 

6.9 Instalacja wodo-kanalizacyjna 

•Instalacje kanalizacji sanitarna prowadzić rurami PCV o średnicyΦ110 oraz Φ50. 

•Instalacje  wody  rozprowadzić w rurach polietylenowych  PE-RT/Al/PE-RT o średnicy 16 

mm o grubości ścianki 2 mm w otulinie. 

• W pomieszczeniu WC zamontować wpust łazienkowy, ustęp z płuczką ustępową 

przeznaczony dla osób niepełnosprawnych oraz umywalkę pojedynczą porcelanową z szafką. 

 

 

 

6.10 Oświetlenie 



•Oświetlenie rastrowe  4x 18 W  przewidziano w pomieszczeniach: Sali głównej- 16 szt, 

pomieszczeniu kuchni -  4 szt., hall - 1 szt, w pomieszczeniu WC - 2 szt. 

 

 

UWAGA !!! 

 

Kolorystykę powłok malarskich, ceramiki podłogowej i ściennej uzgodnić z 

Zamawiającym. 

 

W przypadku zapotrzebowania większej mocy elektrycznej dla budynku należy zgłosić 

taki przypadek Zamawiającemu, ten z kolej wystąpi do zakładu energetycznego                       

z wnioskiem o zwiększenie mocy. 

 

 

 

         Opracował: 

 


