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1. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1.1. Nazwa inwestycji 
 

Nazwa inwestycji: 
 

”Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym 
w Kodrębie” 
 

1.2. Lokalizacja inwestycji 
 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiecie 
radomszczańskim, gminie Kodrąb na działce o nr ewid. 404/1 oraz 405/1 obręb Kodrąb, w 
budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w 
Kodrębie. 

 

1.3. Nazwa i adres inwestora 
 

Inwestorem przedsięwzięcia jest: 
Gmina Kodrąb 
97-512 Kodrąb, ul. 22 lipca 
 

1.4. Nazwa i adres jednostki projektowej 
 

Wykonawcą dokumentacji projektowej jest: 
INVEST GRZEGORZ PIWNIK 
Usługi w zakresie architektury i inżynierii 
97-500 Radomsko, ul. Architektów 26 a  

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i  
  higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych [1], 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny  
  pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,  
  budowlanych i drogowych [2], 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. W sprawie szczegółowego  
  zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju  
  robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi [3], 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie informacji dotyczącej  
  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [4], 
- Wizja lokalna budynku sali gimnastycznej z zapleczem [5]. 
 

3. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ PROWADZENIA ROBÓT. 

 

3.1. ZAKRES ROBÓT 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu sali gimnastycznej wraz z zapleczem 
przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Kodrębie położonym na działce nr ewid. 404/1 oraz 
405/1 obręb Kodrąb. 

Zakres opracowania obejmuje: 
- wymianę posadzek we wszystkich pomieszczeniach objętych zakresem opracowania 

oraz remont podłogi sportowej na sali gimnastycznej, 
- remont powierzchni ścian i sufitów (malowanie, licowanie płytkami, gipsowanie), 
- wymianę stolarki drzwiowej oraz okiennej (naświetla), 
- częściową wymianę lub remont wyposażenia sportowego sali gimnastycznej oraz 

siłowni szkolnej, 
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- roboty remontowe związane instalacją wod – kan oraz wentylacji (wg odrębnego 
opracowania branży sanitarnej), 

- roboty remontowe związane z instalacją elektryczną (wg odrębnego opracowania 
branży elektrycznej). 

 

3.2. KOLEJNOŚĆ PROWADZENIA ROBÓT 
 

3.2.1. Prace rozbiórkowe i demontażowe 
 

 demontaż wierzchnich warstw podłóg w pomieszczeniach objętych opracowaniem 
(skucie terakoty, demontaż wykładziny PVC, demontaż parkietu drewnianego, 
rozbiórka podłogi sportowej), 

 skucie wierzchnich warstw ścian (glazura), 

 zdarcie wierzchnich warstw ścian (farby), 

 skucie ze ścian uszkodzonych warstw tynków, 

 demontaż stolarki drzwiowej i okiennej (naświetla) wraz z ościeżnicami, 

 demontaż kratek wentylacyjnych, 

 demontaż obudów na grzejniki, 

 demontaż wyposażenia sportowego sali gimnastycznej, 

 demontaż drabinek gimnastycznych, 

 demontaż balustrady na klatce schodowej, 

 demontaż kraty stalowej (obudowa klatki schodowej), 

 rozbiórka ścianek działowych, 

 demontaż rolet okiennych oraz luster naściennych. 
 

3.2.2. Prace związane z projektowanym remontem 
 

 wykonanie wierzchnich warstw podłóg w pomieszczeniach objętych opracowaniem 
(układanie terakoty, układanie wykładziny PVC, montaż nawierzchni sportowych), 

 montaż nowej stolarki drzwiowej i okiennej (naświetla), 

 gipsowanie ścian i sufitów, 

 malowanie ścian farbami emulsyjnymi i ceramicznymi, 

 licowanie ścian płytkami ceramicznymi w pom. higienicznosanitarnych, 

 montaż nakładek PVC na parapetach wykonanych z lastryko, 

 montaż nowego sprzętu sportowego (bramki do piłki ręcznej, zestawy do siatkówki, 
4 szt. konstrukcji stałej d koszykówki, tablica wyników, siatki zabezpieczające), 

 montaż 2 szt. uprzednio zdemontowanych konstrukcji składanych do koszykówki, 

 montaż nowego wyposażenia w siłowni szkolnej, 

 montaż wyczyszczonych i polakierowanych drabinek gimnastycznych, 

 montaż nowych obudów na grzejniki z płyty MDF, 

 montaż na sali gimnastycznej odnowionej obudowy na grzejniki, 

 czyszczenie i malowanie konstrukcji wiązarów stalowych dachu sali gimnastycznej, 

 montaż rolet okiennych na oknach w galerii i sali ćwiczeń korekcyjnych, 

 montaż nowej balustrady i krat zabezpieczających na klatce schodowej, 

 montaż kabin systemowych w ustępach toalet, 

 montaż wyposażenia w przebieralniach (szafki na odzież), 

 montaż nowych kratek wentylacyjnych, 

 czyszczenie i malowanie balustrady stalowej w pomieszczeniu galerii, 

 wykonanie prac związanych z instalacją elektryczną oraz wod – kan (wg odrębnych 
opracowań branżowych). 

 

4. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 

Inwestycja prowadzona będzie sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole 
Szkolno – Gimnazjalnym w Kodrębie. 
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5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ  
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 

W czasie wykonywania robót może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia ludzi wynikające z użycia narzędzi budowlanych, dlatego należy przewidzieć wszelkie 
dostępne środki zabezpieczenia pracowników w czasie wykonywania robót. 

 

6. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
 

6.1. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY 
 

Warunkiem przystąpienia do robót budowlanych jest prawidłowe przygotowanie miejsca, 
w którym odbywać się będzie przebudowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

6.2. SPRZĘT ZMECHANIZOWANY, POMOCNICZY I URZĄDZENIA 
 

Należy przestrzegać zasad ogólnych bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w 
szczególności: 

 dopuszcza się stosowanie urządzeń i sprzętu, które posiadają odpowiednie  
dokumenty dopuszczające je do użytkowania, 

 użytkowanie i posługiwanie się narzędziami i urządzeniami powinno być zgodne z 
instrukcją producenta; nie wolno używać narzędzi uszkodzonych oraz nie 
odpowiadających normom i warunkom technicznym; narzędzia takie należy niezwłocznie 
wycofać z użytku. 
 

6.3. OCHRONA OSOBISTA PRACOWNIKÓW 
 

Należy przestrzegać zasad ogólnych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w 
szczególności: 

 przed przystąpieniem do pracy pracownik musi być wyposażony w odzież roboczą i 
ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

 pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, 
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia  
związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej, 

 sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje 
określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania. 

 

6.4. PIERWSZA POMOC 
 

Na budowie będzie urządzony punkt pierwszej pomocy wyposażony w apteczkę i w wykaz 
numerów telefonów alarmowych. 
 

6.5. UWAGI KOŃCOWE 
 

Oprócz uwag zawartych powyżej, wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie 
z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Wszelkie 
wątpliwości odnośnie rozwiązań projektowych należy konsultować z Projektantem. Wszyscy 
pracownicy pracujący przy przebudowie części budynku muszą posiadać aktualne badania 
lekarskie dopuszczające do danych robót. 
 
Wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem osób do tego 
uprawnionych, z zachowaniem warunków zawartych w polskich przepisach i normach 
budowlanych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 

 


