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1.0. DANE OGÓLNE 

1.1. TEMAT OPRACOWANIA 

Projekt remontu części budynku dla zadania pn. „Modernizacja infrastruktury 
edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy w Zespole 
Szkół Samochodowych w Żywcu – zadanie nr 1.6”  
-  1.6.2 PRACOWNIA MECHATRONIKI SAMOCHODOWEJ. 

1.2. INWESTOR 

Powiat Żywiecki, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec 

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Kompleksowe przygo-
towanie dokumentacji projektowo – techniczno – analitycznej dla za-
dania  Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostoso-
wanie do lokalnego rynku pracy. 

- Uzgodnienia z Użytkownikiem 

- UCHWAŁA NR LIII/377/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU Z DNIA 
28.11.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Żywca w granicach administracyjnych 
miasta 

- Inwentaryzacja budowlana  wykonana do celów projektowych 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r   
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie.( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

- Przepisy techniczno budowlane i obowiązujące Polskie Normy,  

1.4. LOKALIZACJA 

34-300 Żywiec ul. Grunwaldzka 10, działka nr ewid. 4782/1, Obręb 0007, Ży-
wiec, jednostka ewidencyjna 241701_1 Żywiec, województwo śląskie. Zespół 
Szkół Samochodowych. 

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje projekt budowlany architektoniczno – budowlany 
remontu dwóch pomieszczeń na parterze. 

Niniejszy projekt budowlany stanowi również projekt wykonawczy. 

1.6. CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest remont pracowni mechatroniki samochodowej. 
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2.0. DANE SZCZEGÓŁOWE 

2.1. OPIS OBIEKTU 

Pracownia mechatroniki samochodowej  mieści się na parterze budynku szko-
ły, składającego się z  dwóch połączonych ze sobą obiektów – starszego po-
wstałego  w  XIX w, a następnie przebudowanego w latach 60-tych XX w. oraz 
części nowszej dobudowanej do istniejącego budynku na przełomie lat 70-tych 
-80-tych XX w. Pracownia mechatroniki samochodowej zlokalizowana jest w 
nowej części budynku.  Składa się na nią  sala dydaktyczna oraz  dostępne z 
niej pomieszczenie nauczyciela. Wejście do pracowni -  z korytarza prowa-
dzącego z głównego wejścia na parterze. W obiekcie znajdują się sanitariaty. 

 
2.1.1 DANE CHARAKTERYSTYCZNE PRACOWNI 

Powierzchnia sali ćwiczeń -   64,76 m2 

Powierzchnia pom. pomocniczego - 15,80 m2 

Wysokość parteru:  3,29 m 

2.1.2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Posadzka: 

-  w sali ćwiczeń  płytki ceramiczne – stan dobry 

-  w pomieszczeniu pomocniczym – wykładzina PCV  stan zły 

Ściany i sufit : 

Malowane farbami mineralnymi przy czym: 

-  w pracowni do wys. 1,50 m lamperia,  

-  w pomieszczeniu pomocniczym  do wysokości  1,5 m lamperia 

Stolarka okienna – PCV 

Stolarka drzwiowa drewniana – wymaga wymiany 

Instalacje istniejące:  

- elektryczna – oświetlenie – pozostaje bez zmian 

- centralnego ogrzewania – stan dobry 

- wentylacja grawitacyjna. 

Stan całego obiektu jest budynku jest dobry. 

2.2. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH 

W ramach modernizacji pracowni przewiduje się: 

- malowanie ścian i sufitu 

- wymianę  stolarki drzwiowej – 2 sztuki drzwi 

- wykonanie instalacji wentylacji i odciągu spalin 
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- wykonanie instalacji sprężonego powietrza – 8 bar 

- demontaż istn. wykładziny PCV w pokoju nauczyciela i wykonanie posadzki 

    z płytek ceramicznych 

2.2.1 MALOWANIE ŚCIAN I SUFITU 

a. Zabezpieczenie posadzki np. folią 

b. Usunięcie istniejącej warstwy zniszczonych powłok malarskich mineralnych 
poprzez: 

- namoczenie ściany wodą z dodatkiem specjalnego preparatu 

- usunięcie farby szpachlą prowadzoną pod niewielkim katem do powierzchni 
ściany, bez uszkodzeń tynku 

c. Usunięcie istniejącej warstwy zniszczonej lamperii z farb olejnych poprzez: 

- nałożenie cienkiej warstwy polimerowej gładzi, która podczas wysychania 
skurczy się i oderwie farbę od podłoża lub 

- za pomocą specjalnego preparatu 

d. Sprawdzenie pod katem rys i ubytków tynku 

e. Oczyszczenie ewentualnych ubytków i zaszpachlowanie naprawczą masą  
renowacyjną 

d. Zagruntowanie ścian i sufitu odpowiednim preparatem  

e. Malowanie farbą akrylową. 

2.2.2 WYMIANA STOLARKI  DRZWIOWEJ 

a. Demontaż istniejących skrzydeł i futryn  

b. Montaż  nowych drzwi należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta 

c. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić stan powierzchni ościeży , do 
których przylegać będzie ościeżnica  

d. W przypadku wystepowania nierówności lub zabrudzenia powierzchni  
ościeża, należy je oczyścić i naprawić 

e. W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkła-
dach lub listwach 

f.  Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
zamykaniu i otwieraniu 

g. Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. 

2.2.3. WYKONANIE  INSTALACJI WENTYLACJI I ODCIĄGU SPALIN –  

           według odrębnego opracowania 

2.2.4.  WYKONANIE INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA – 8 BAR -   

          według odrębnego opracowania 

2.2.5. WYMIANA POSADZKI W POKOJU NAUCZYCIELA 

 a. zerwanie starej wykładziny PCV 

b. demontaż listwy przyściennej 
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c. demontaż listwy progowej 

d. mechaniczne oczyszczenie posadzki ze starego kleju 

e. uzupełnienie tynków po demontażu listwy przyściennej oraz wykonanie ro-
bót szpachlarsko-malarskich 

f. przygotować istniejące podłoże posadzki poprzez  ewentualne usunięcie 
(skucie) starej  warstwy o słabej przyczepności lub  uzupełnienie występują-
cych ubytków .   

g. Oczyścić podłoże z kurzu, tłuszczu , pozostałości starych klejów. 

h. Zagruntować podłoże emulsją gruntującą. 

i. Ułożenie płytek na zaprawie klejowej, przygotowanej zgodnie z instrukcją 
producenta. 

  

2.3. WYMOGI OCHRONY P.POŻAROWEJ 

Budynek zalicza się do niskich ( wysokość  ˂12 m). 

Dopuszczalne długości przejść ewakuacyjnych do 40 m i dojść ewakuacyjnych 
do 30 m zapewnione. 

Odległość do sąsiedniego budynku wynosi więcej niż 8 m.  

2.3.1 PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY 

Obiekt należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy (ZLIII lub 500MJ/m2) na 
każde 100m2 – min.2 kg środka gaśniczego.  

Uwaga: 

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
 I ADMINISTRACJI z dnia 16 lipca 2009 roku zmieniające rozporządzenie  
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciw-
pożarowej ( Dz. U. Nr 119 z 2009 poz. 998) 

„§ 4.1. Uzgodnienia wymagają następujące projekty budowlane: 

2) budynku należącego do grupy wysokości: 

średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierającego strefę pożarową 

zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV; 

§ 4.2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy obiektu 
budowlanego oraz zmiany związanej z koniecznością zapewnienia drogi poża-
rowej, a także zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, o którym 
mowa w ust. 1, uzgodnienie jest wymagane, gdy ze względu na charakter lub 
rozmiar robót niezbędne jest sporządzenie projektu budowlanego, którego roz-
wiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu bu-
dowlanego.” 

Projekt nie wymaga uzgodnień pod względem ochrony p. pożarowej, gdyż  bu-
dynek jest zaliczony do niskich a charakter zmian projektowych nie dotyczy  
warunków ochrony p. pożarowej obiektu budowlanego. 
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2.4. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJĄCE  
WPŁYW NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE LUDZI 

a) zapotrzebowanie i jakość wody sposób odprowadzania ścieków – bez zmian 

b) emisja zanieczyszczeń gazowych- brak 

c) rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów – brak 

d) emisja drgań i promieniowania – brak 

e) wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi - brak 

2.5. INFORMACJA O OCHRONIE WARTOŚCI KULTUROWYCH 

Budynek Zespołu Szkól Samochodowych nie jest objęty ochroną konserwa-
torską.   

2.6. INFORMACJA O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Teren nie jest objęty wpływami eksploatacji górniczej. 

2.7. INFORMACJA O ZAGROŻENIU DLA ŚRODOWISKA 

Obiekt z uwagi na swoją funkcję nie stwarza zagrożenia ani dla środowiska ani 
dla higieny i zdrowia użytkowników. 

2.8. INFORMACJA O ZGODNOŚCI Z MIEJSCOWYM PLANEM 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami obowiązującego miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego. 

2.9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do działki numer 4782/1, na której 
obiekt jest usytuowany. 

2.10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

Aktualnie budynek nie spełnia wszystkich wymogów warunków technicznych 
dotyczących izolacyjności cieplnej. 

Termomodernizacja obiektu nie wchodzi w zakres planowanych robót budow-
lanych. 

2.11. ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII 

Racjonalizacja wykorzystania odnawialnych źródeł energii wymaga zwrócenia 
uwagi na hybrydowe systemy energetyczne, umożliwiające wzajemne uzupeł-
nianie się zasobów wykorzystywanej  energii. 

Oprócz  korzystania z jednego źródła energii istnieje możliwość stworzenia 
systemu produkcji energii opartego na szeregu osiągalnych zasobów energe-
tycznych, przy czym należy brać pod uwagę ekonomiczną i techniczną wyko-
nalność technologii. 

Hybrydowe systemy pozyskiwania energii to połączenie w jeden układ źródeł 
energii na cele energetyczne, ogrzewania pomieszczeń lub ciepłej wody użyt-
kowej. 
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Wszystkie zastosowane w układzie urządzenia mogą współpracować ze sobą, 
być wspólnie sterowane i funkcjonować bezpiecznie i ekonomicznie. 

W czasie pracy podstawowego urządzenia, kiedy jest to możliwe, system 
przełącza na  zasilanie z drugiego ekonomiczniejszego i bardziej ekologiczne-
go źródła. Kiedy drugie źródło przestaje pracować( np. gdy warunki uniemoż-
liwiają pracę urządzenia wykorzystującego alternatywne źródło energii system 
wraca do zasilania ze źródła podstawowego. Synchronizacją pracy obu źródeł 
sterują aparatura kontrolno- pomiarowa, czujniki, regulatory i termostaty. 

W przedmiotowym budynku istnieje alternatywna możliwość zapewnienia  
wspomagania ogrzewania za pomocą kolektorów słonecznych zlokalizowa-
nych np. obok budynku lub na jego dachu. Inwestor w najbliższym czasie nie 
przewiduje modernizacji ogrzewania w budynku. 

2.12 UWAGI KOŃCOWE   

Wszystkie prace rozbiórkowe i wyburzeniowe należy prowadzić tak, aby nie 
naruszyć konstrukcji nośnej budynku. 

Wszystkie wymiary należy sprawdzać na budowie z uwagi na mogące wystą-
pić niedokładności pomiarowe wynikające z braku dostępu do elementów kon-
strukcyjnych. 

Wszystkie roboty budowlano – montażowe muszą być prowadzone przez do-
świadczonego wykonawcę pod nadzorem uprawnionego inspektora budowla-
nego z przestrzeganiem przepisów w zakresie warunków technicznych wyko-
nywania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

W przypadku wystąpienia trudności technicznych podczas realizacji remontu 
obiektu należy porozumieć się z projektantem . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt remontu części budynku Zespołu Szkół Samochodowych w Żywcu 

1.6.2 PRACOWNIA MECHATRONIKI SAMOCHODOWEJ 
 

 

STRONA: 
 

13 
 

 

3.0 INFORMACJA O PLANIE BIOZ 

3.1. TEMAT OPRACOWANIA 

Projekt remontu części budynku dla zadania pn. „Modernizacja infrastruktury 
edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy w Zespole 
Szkół  Samochodowych  w Żywcu –zadanie nr 1.6.2”  
- 1.6.2. PRACOWNIA MECHATRONIKI SAMOCHODOWEJ. 

3.2. INWESTOR 

Powiat Żywiecki, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec 

3.3. LOKALIZACJA 

34-300 Żywiec ul. Grunwaldzka 10, działka nr ewid. 4782/1, Obręb 0007 Ży-
wiec, 

3.4. PROJEKTANT 

mgr inż. Jolanta Koniewicz  upr. nr 561/86 

3.5. ZAKRES ROBÓT 

Na placu budowy znajduje się obiekt podlegający remontowi.  
Przewiduje się wykonywanie następujących robót: 

- malowanie ścian i sufitu 

- wymiana stolarki drzwiowej 

- wykonanie instalacji wentylacji i odciągu spalin 

- wykonanie instalacji sprężonego powietrza – 8 bar 

- demontaż istn. wykładziny PCV w pokoju nauczyciela i wykonanie posadzki 

    z płytek ceramicznych 

 

Przy wykonywaniu robót związanych z remontem nie  występuje ryzyko 
wymagające opracowania planu bioz. 

 

I. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT: 

1.zagospodarowanie placu budowy 

2.roboty budowlano –montażowe 

3.roboty wykończeniowe 

4.maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

 

Ad.1 Zagospodarowanie placu budowy  

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych 

- wykonanie dróg ,wejść i przejść dla pieszych 
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- urządzenie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych 

- zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego 

- zapewnienie właściwej wentylacji 

- zapewnienie łączności telefonicznej 

- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

 

Ad.2 Roboty budowlano- montażowe 

Zagrożenie występujące przy wykonywaniu robót budowlano montażo-
wych 

- upadek pracownika z wysokości  (brak balustrad ochronnych przy pode-
stach roboczych, rusztowania, brak stosowania sprzętu chroniącego 
przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z 
montażem i demontażem rusztowania) 

Ad.3 Roboty wykończeniowe. 

Zagrożenie występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych  

- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy pode-
stach roboczych, rusztowania, brak stosowania sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem 
i demontażem rusztowania) - uderzenie spadającym przedmiotem osoby 
postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowa-
nym lub remontowanym, obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej) 

Ad.4 .Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy  

-  zagrożenie występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy 
użyciu maszyn i urządzeń technicznych 

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak 
pełnej osłony napędu) 

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasi-
lających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi.) 

II. SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych: 

-  szkolenie pracowników w zakresie bhp 

-  zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecz-
nymi przez wyznaczone w tym celu osoby 

zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieży obuwia roboczego. 
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Podstawa prawna opracowania “Planu BIOZ” 

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t. j. Jedn. DZ.U. 
z 1998r nr 21poz. 94 z późn. zm. 

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmia-
nami   (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. ), Ustawa z dnia 20 lu-
tego 2015 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych in-
nych ustaw, Dz. U. z dnia 27 marca 2015, poz.443) 

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr122 
poz. 1321) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpień 2002r. W spra-
wie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych 
,stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U.nr 
151 poz. 1256) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. 
w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz.U.nr 62 poz. 285) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. 
w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psy-
chofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. 
w sprawie rodzajów prac , które powinny być wykonywane przez co 
najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. 
w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy (Dz.U.Nr 62 poz. 290) 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profi-
laktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesień 
1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U.Nr 129 poz. 844 z późn. zm.) 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesień 2001r. w spra-
wie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i in-
nych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogo-
wych(Dz.U.Nr 118 poz.) 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodza-
jów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu 
(Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowla-
nych  (Dz.U.Nr 47poz. 401) 

- rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w spra-
wie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126 
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- przepisy dotyczące pracy przy wyrobach zawierających azbest opisane 
w punkcie 4.2 opisu zawartego w projekcie budowlanym termomoder-
nizacji ścian i stropodachu obiektu 
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