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OPIS TECHNICZNY   
       
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
  
- Umowa z Inwestorem 
- Wizja lokalna i pomiary w terenie  
- Dokumentacja fotograficzna 
- Obowiązujące przepisy i normy budowlane 
   
 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, LOKALIZACJA 
 

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno-budowlana 
pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Nawojowej, ul. Parkowa 1, dz. ew. nr 
297, 295/3, gm. Nawojowa. 
 
 
3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY, CHARAKTERYSTYCZNE 
PARAMETRY TECHNICZNE 
 

Zespół połączonych budynków przeznaczonych w całości na cele oświatowe 
tworzą budynki Publicznego Gimnazjum (nie objęte niniejszym opracowaniem) oraz 
budynek Szkoły Podstawowej.  
 
Wykaz pomieszczeń użytkowych i pomocniczych z podziałem na kondygnacje. 
 
- Piwnice: kotłownia, pom. magazynowe, szatnia, komunikacja 
- Parter: wiatrołap, komunikacja, biblioteka, 4 sale lekcyjne, pokój nauczycielski,  
sekretariat,  pom. gospodarcze, WC, 
- 1 piętro:  6 sal lekcyjnych, komunikacja, magazynek, WC. 
 
Dane liczbowe: 
- szerokość budynku- 16,88m 
- długość budynku – 25,93m 
- kubatura brutto  – 4820m3 
- powierzchnia użytkowa – 864,70 m2 
- wysokość budynku do kalenicy (przy wejściu głównym) – 14,00 m 
 
 
4. FORMA ARCHITEKTONICZNA 
 

Obiekt objęty projektem termomodernizacji jest budynkiem w zabudowie 
wolnostojącej, położonym na działce o niewielkim spadku, składa się z połączonych 
segmentów przykrytych w całości dachem wielospadowym. Dwukondygnacyjne 
skrzydło zajmowane przez Szkołę Podstawową znajduje się od strony południowej. 
Skrzydła zajmowane przez Gimnazjum są obiektami dwukondygnacyjnymi z 
poddaszem użytkowym, podpiwniczonymi. 

Obiekt został wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany o konstrukcji 
murowanej z cegły pełnej, posadowione na kamiennych fundamentach, dach 
czterospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty blachą płaską, stropy ceramiczne.  



Cześć frontowa budynku zorientowana w kierunku zachodnim, wejście główne 
zlokalizowane jest od strony południowej z dostępem po schodach zewnętrznych. 
Dodatkowe wejście od strony wschodniej, wejście do kotłowni na poziomie piwnic od 
strony zachodniej. 
 
            
5. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE, OPIS STANU TECHNICZNEGO 
     
• Tynki zewnętrzne cementowo-wapienne, gładkie. W części przycokołowej 

wykazują miejscowe pęknięcia, wybrzuszenia i zawilgocenia. 
• Powierzchnie malowane ścian zewnętrznych w dużej części w dobrym stanie, 

jedynie na cokołach widoczne są miejscowe ubytki/odparzenia. 
• Ściany kamienne cokołów w dobrym stanie technicznym. 
• Istniejące rynny, rury spustowe oraz obróbki blacharskie wykonane z blachy 

stalowej, malowane - w dobrym stanie technicznym 
• Okna istniejące w większości wymienione na z PCV, częściowo drewniane ale o 

nowej konstrukcji, szklone zestawami ciepłochronnymi - w dobrym stanie 
technicznym,  

• Drzwi wejściowe aluminiowe, szklone odznaczają się niewielkim stopniem 
zużycia. 

• Pokrycie na zadaszeniu nad wejściem, o konstrukcji stalowej wykazuję niewielką 
deformację. 

• Balustrady wewn. i zewn. stalowe, malowane. 
• Pokrycie dachu z blachy stalowej płaskiej na rąbek stojący – powierzchnie 

pokryte częściowo korozją i złuszczoną farbą . 
• Kominy wentylacyjne posiadają częściowe ubytki powierzchni i zawilgocenia 
• Instalacja odgromowa w dobrym stanie techniczny  
• Tynki wewnętrzne – cementowo –wapienne 
• Posadzki w pomieszczeniach zróżnicowane – w komunikacji lastryko, w salach 

parkiety drewniane, w pom. sanitranych płytki ceramiczne. 
• Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne z cegły pełnej. 
• Schody  wewnętrzne  betonowe. 
• Stropy międzykondygnacyjne, ceramiczne.  
• Ścianki wewnętrzne działowe z cegły pełnej. 
• Ściany zewnętrzne i strop nad 1 piętrem nieocieplone. 
 
 
6. ROZWIĄZANIA  ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSA ŻENIA 
INSTALACYJNEGO  
 
Pomieszczenia będące przedmiotem inwentaryzacji wyposażone są w  następujące 
instalacje: 
- centralnego ogrzewania zasilaną z własnej kotłowni zlokalizowanej w budynku, 
- kanalizację sanitarną, 
- wodociągową, 
- elektryczną zasilana z sieci napowietrznej   
- wentylację grawitacyjną. 
 
 



Dokumentacja fotograficzna.  
 
 
1. Elewacja południowa(wejście główne) 

 

 
 
 
2. Elewacja wschodnia 
 

 
 
 



3. Elewacja zachodnia 
 

 














