
OPIS TECHNICZNY 

 
 
 
 
 
 

REMONT KLATEK SCHODOWYCH 

UL. RODZINYSTANGÓW 5, SPORTOWA 2 
KISIELICE 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
INWESTOR:                                             Spółdzielnia Mieszkaniowa L-W w Prabutach 

 
 
                     OBIEKT:                                                  Budynek wielorodzinny 
 
                   ADRES OBIEKTU:                                   Kisielice – Rodziny  Stangow 5, Sportowa 2 

 
 
 
 
                   WYKONAŁ:                                               Waldemar Pułka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

 
CZĘŚĆ OPISOWA 

Opis techniczny. 
1.Podstawa opracowania. 

2.Stan istniejący. 
3.Stan docelowy. 

4.Opis robót rozbiórkowych, 

5.Opis robót budowlanych i wykończeniowych 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
 
I. OPIS TECHNICZNY. 

Podstawa opracowania. 

1.1. Wizja lokalna i obmiary 
1.2. Uzgodnienia z inwestorem. 

 
2. Stan istniejący. 

 
Budynek mieszkalny wielorodzinny jest budynkiem o trzech kondygnacjach nadziemnych, 

podpiwniczony. 
Klatka schodowe szt. 2 objęte zakresem opracowania zlokalizowane są 
w ścianie frontowej budynku 
    - konstrukcyjne gr. 25 cm, 

    - działowe gr. 15 cm, 

Ściany zewnętrzne – murowane z bloczków gazobetonowych gr. 40 cm, 
Tynki wewnętrzne – cementowo-wapienne częściowo spękane, 
Malowanie – lamperia malowana farbą olejną w kolorze beżowym do wysokości 160 
cm, powyżej lamperii ściany i sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorze białym. 
Stropy i schody – żelbetowe otynkowane, 

Posadzki lastrykowe na schodach i spocznikach 

cokoliki wysokości 16 cm, 
Drzwi – drewniane wewnętrzne, 
Instalacje – elektryczna oświetleniowa, teletechniczne, c.o. 

 
3. Stan docelowy. 

 
Zakres remontu zaczyna się od schodów na poziomie -wiatrołapu) a kończy się na 

III piętra (poddasze). 

   Głównym celem remontu jest odnowienie klatki schodowej. 
4.Opis robót rozbiórkowych, budowlanych i wykończeniowych. 

4.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe: 

-  wewnętrznych prowadzących na klatkę 
schodową, strych oraz do piwnicy, demontaż okien drewnianych zespolonych 

- zbicie tynków spękanych i odparzonych  w 15 % powierzchni ze ścian i sufitów. 
- zeskrobanie i oczyszczenie z farb w pozostałych 85% powierzchni ze ścian i 
sufitów z przetarciem tynków (na ścianach do wysokości 160 cm znajduje się lamperia z farby olejnej). 

4.2. Roboty budowlane i wykończeniowe: 
 

o wykonanie i montaż drewnianych drzwi i ościeżnic o odporności pożarowej na 
   wzór istniejących, drzwi zewnętrzne, wyposażone w samozamykacz, zamek  typu YALE i okucia 



mosiężne, montaż okien PVC na klatce schodowej 

o  wykonanie naprawy oraz uzupełnień skutych tynków na ścianach i sufitach, tynk 
   cem.-wap. kat III, 

o  wkucie lub zabudowa w technologii GK kabli energetycznych i teletechnicznych 
o  zagruntowanie podłoży tynkowanych ścian i sufitów przed położeniem gładzi 

   gipsowych, 
o wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowych na ścianach i sufitach, 

o osadzenie narożników podtynkowych (aluminiowych – perforowanych), 

   szerokości 25x25 mm np. Nida Gips na wszystkich narożnikach między innymi 
   glify, narożniki), 

o  dwukrotne zagruntowanie ścian i sufitów przed malowaniem np. UNIGRUNT. 

o  dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami paro przepuszczalnymi 

        - sufity i glify okienne kolory do uzgodnienia z lokatorami, 
        - ściany kolory do uzgodnienia z lokatorami, 

o przed przystąpieniem do ułożenia struktury należy lamperię przeszlifować  papierem 
ściernym, odkurzyć i odtłuścić. Następnie należy wykonać warstwę gruntującą 
środkiem np. BETON-KONTAKT lub innym posiadającym podobne parametry. Po 
wyschnięciu warstwy gruntującej należy nałożyć dwukrotnie warstwy podkładowej 
np. z kleju typ ATLAS-PLUS lub równoznacznym. 

o  kolor struktury z żywicy do uzgodnienia z lokatorami, 

o  Renowacja posadzek lastrykowych: uzupełnienie ubytków, uzupełnienie bruzd po 

   demontażu instalacji elektrycznej, 

o Naprawa balustrad schodowych 
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