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4 Schemat lokalizacji remontowanych pomieszczeń. 

 
 



K 3 

 
1 DANE OGÓLNE 

 
 
1.1 Temat opracowania 
 
Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcyjny związany z remontem 
sufitów znajdujących się w budynku magazynowo-mieszkalnym położonym w miejscowości 
Konstancin-Jeziorna przy ul. Warszawskiej 73. 
 
1.2 Cel i zakres opracowania 
 
Celem inwestycji jest wymiana wyeksploatowanej warstwy sufitu (tynku) znajdującego się w 
dwóch pomieszczeniach mieszkalnych znajdujących się na parterze w/w budynku magazynowo-
mieszkalnego. 
Zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy niniejszy projekt obejmuje opracowanie projektu 
wykonawczego części konstrukcyjnej konstrukcji nowych sufitów dla zamierzonego 
przedsięwzięcia w przedmiotowym budynku. 
 
1.3 Podstawa opracowania 
 
Podstawą opracowania jest: 

• zlecenie na wykonanie projektu wykonawczego,  
• Polskie Normy i Prawo Budowlane,  
• projekt archiwalny architektoniczny w/w budynku,  
• inwentaryzacja budowlana sporządzona na potrzeby niniejszego opracowania,  
• wizja lokalna. 

 
1.4 Inwestor 
 
Inwestorem jest:  
 
Centralna Biblioteka Publiczna 
im. Michała Oczapowskiego  
ul. Krakowskie przedmieście 66 
00-950 Warszawa 
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OPIS TECHNICZNY 
 

2. PROJEKT  WYKONAWCZY 

 
2.1. Rozwiązania budowlane 

STAN ISTNIEJĄCY 

Omawiany budynek magazynowo-mieszkalny został wybudowany prawdopodobnie na początku 
XX wieku. 
Budynek w/w jest jednopiętrowy, częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Budynek 
wybudowano jako wolnostojący w kształcie prostokąta o wymiarach zewnętrznych 12,6x21,8m. 
Wysokość budynku do kalenicy około 12,0m. Wejście główne do budynku jest od strony 
zachodniej. Dodatkowe wejścia do budynku znajdują się od strony północnej (wejście do lokalu 
mieszkalnego) oraz od strony południowej (wejście do pomieszczeń biblioteki). 
 
Obiekt wybudowano w technologii tradycyjnej murowanej. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne 
murowane, strop nad piwnicą ceramiczny łukowy, stropy na parterem i piętrem belkowy w 
konstrukcji drewnianej. Wyjątkiem są odcinki stropu w pralni, gdzie znajduje się strop żelbetowy. 
Klatka schodowa w konstrukcji drewnianej. Dach budynku czterospadowy. Konstrukcja dachu 
drewniana. 
 
Budynek został wyposażony w instalację wod-kan, elektryczną, teletechniczną, odgromową, 
wentylacyjną, c.o. gazową. 
 
Budynek w/w w ostatnich latach został poddany termomodernizacji. Wykonano min. izolacje 
termiczne ścian zewnętrznych, remont pokrycia dachowego i więźby dachowej. 
 
 
W lokalu mieszkalnym, w którym projektowany jest remont sufitu istniejąca okładzina została 
wykonana w postaci tynku cementowo-wapiennego grubości 2÷3cm ułożonego na matach 
trzcinowych. Maty trzcinowe zostały przymocowane do desek podsufitki. 
 
Obecny stan techniczny w/w okładzin jest w stanie niezadowalającym. Na suficie pojawiły się 
liczne spękania i wybrzuszenia. W centralnej części jednego z pomieszczeń powstałe wybrzuszenie 
ma powierzchnię około 2m2 i ugięcie około 4cm. Zaobserwowano odspojenie mat trzcinowych od 
desek podsufitki. Opisane powyżej zmiany należy w niedługim czasie wyeliminować poprzez 
remont okładziny sufitu. W przypadku odciągającego się remontu w czasie w/w sufity należy 
tymczasowo zabezpieczyć przed dalszym postępowaniem odspajania się mat trzcinowych od 
podsufitki. 
 
Omawiane pomieszczenia po projektowanym remoncie nie zmienią swojego sposobu użytkowania. 
 
Podczas remontu w/w pomieszczeń projektuje się: 

• Demontaż w całości istniejących okładzin sufitowych, 

• Montaż nowych okładzin sufitowych w systemie suchej zabudowy, 

• Korekta istniejącej instalacji elektrycznej sufitowej. 



K 5 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 

Pęknięcie i wybrzuszenie sufitu w pomieszczeniu nr1 

 

Pęknięcie i wybrzuszenie sufitu w pomieszczeniu nr1 – widoczne odspojenie tynku 

 

Pęknięcie i wybrzuszenie sufitu w pomieszczeniu nr1 – widoczne warstwy okładziny sufitowej 
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Pęknięcie i wybrzuszenie sufitu w pomieszczeniu nr1 – widoczne odspojenie konstrukcji okładziny 

 

Pęknięcie i wybrzuszenie sufitu w pomieszczeniu nr1 

 

Pęknięcie i wybrzuszenie sufitu w pomieszczeniu nr2 
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STAN PROJEKTOWANY 

W remontowanych pomieszczeniach mieszkalnych istniejącą wykładzinę sufitową w postaci tynku 
cementowo-wapiennego ułożonego na matach trzcinowych należy w całości zdemontować. Po 
demontażu w/w okładziny istniejącą konstrukcją podsufitki należy oczyścić i sprawdzić jej stan 
techniczny. W przypadku stwierdzenia zużycia elementów podsufitki należy te elementy wymienić 
na nowe stosując deski sosnowe o grubości nie mniejszej od desek istniejących w podsufitce. 
 
Wszystkie elementy drewniane podsufitki należy zabezpieczyć najpierw przeciwko działaniu 
grzybów i owadów, a następnie zabezpieczyć przeciwogniowo dwoma powłokami np. „Ogniochron 
Impregnator F40P”.  
 
Nową wykładzinę sufitu zaprojektowano w systemie suchej zabudowy. Zastosować należy np. 
systemowy sufit podwieszany RIGIPS typ 4.10.17 – sufit podwieszany na konstrukcji krzyżowej 
dwupoziomowej z profili CD60 (karta katalogowa w załączniku).  
Parametry sufitu w/w są następujące: 

• Klasa odporności ogniowej EI 60, REI 60, 
• Masa zabudowy 29kg/m2, 
• Grubość zabudowy 25cm. 

 
Wieszaki sufitu podwieszanego należy montować do drewnianych belek stropowych za pomocą 
drzewowkrętów. 
 
Po zakończeniu montażu sufitu spodnie lico konstrukcji (płyt gipsowych) należy pomalować na 
biało np. farbami emulsyjnymi. 
 
Wykonanie konstrukcji sufitu podwieszanego należy wykonać ściśle wg wskazań producenta 
systemu zabudowy. 
 
Podczas wykonywania nowej zabudowy sufitu należy wykonać korektę lub całkowitą zmianę 
instalacji sufitowej zasilania w energię elektryczną odbiorników sufitowych (żyrandol). 
 
 
2.2.    Uwagi i zalecenia. 

 
• Wszystkie użyte materiały konstrukcyjne powinny być zaopatrzone w atesty lub certyfikaty. 
• Pracownicy zatrudnieni przy montażu konstrukcji powinni przejść badania lekarskie i 

przeszkolenie BHP oraz posiadać dopuszczenie do pracy na wysokości i niezbędne środki 
ochrony indywidualnej. 

• Kotwy należy zamontować zgodnie z instrukcją dostarczoną przez dostawcę łączników. 
• Podczas prowadzenia robót budowlanych w przypadku wykrycia rozbieżności pomiędzy 

niniejszym projektem, a stanem rzeczywistym na budowie należy o tym fakcie powiadomić 
projektanta konstrukcji. 

• Projektowany montaż nowego sufitu nie spowoduje zagrożenia dla wytrzymałości 
istniejącej konstrukcji obiektów. Dopuszczalne wielkości nośności i ugięć elementów 
konstrukcyjnych budynków nie zostaną przekroczone. 
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• Prace budowlane prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” i przy zachowaniu 
obowiązujących przepisów BHP. 

 
 
 

           Opracował:    inż. Bogdan Gadomski 
                                   upr. nr Wa-24/02 
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