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1. INWESTOR: 
 
 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR. 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W    
 MYŚLENICACH, UL. JAGIELLOŃSKA 8, 32-400 MYŚLENICE,  
 DZ. 864/1 
 
  2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

   
1.1  Zlecenie inwestora 
1.2  Mapa sytuacyjno – wysokościowa 1 : 500  
1.3  Pomiary w terenie  
1.4  Polskie Normy i Prawo Budowlane 

 
 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

   
Przedmiotem opracowania jest wymiana zewnętrznej stolarki okiennej w budynku dużego 
internatu, należącego do kompleksu budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Myślenicach. 
 
4. RYS HISTORYCZNY 
5. Przedmiotowy budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, murowanym, 

podpiwniczonym z poddaszem nieużytkowym. Obiekt jest elementem luźnej zabudowy ul. 
Jagiellońskiej. Konstrukcja budynku jest tradycyjna, składająca się z układu podłużnych i 
poprzecznych  ścian murowanych. Piwnice wysokie, wychodzące ponad poziom terenu, 
doświetlone za pomocą niewielkich okien (jak pokazano na rysunkach inwentaryzacji). 
Piwnice są przesklepione, sklepienia wykonane jako strop Kleina, ceramiczny, na 
stalowych belkach. Pozostałe stropy, nad parterem i piętrem oryginalnie wykonane jako 
drewniane. W części północnej powstała dobudowa, jednokondygnacyjna, okalająca, 
oryginalny wykusz. W/w wykusz zwieńczony jest wysoką attyką, murowaną z cegły licowej 
Attyka jest zwieńczona detalami architektonicznymi w postaci ozdobnych gzymsów oraz 
innymi pomniejszymi detalami. Okna zwieńczone są nadprożami ceglanymi. Kominy 
wykonane z cegły pełnej na zaprawie.  

6. Istniejący dach jest czterospadowy, symetryczny oraz w części zachodniej dwuspadowy, 
symetryczny. Dach pokryty jest dachówką ceramiczną 

 
Przedmiotowy budynek dużego internatu jest obiektem powstałym w 1910r. w wg projektu 
Jana Sasa-Zubrzyckiego. Budynek od czasów wzniesienia jednorodny. Po wojnie 
zabudowano drewniane arkady od strony północnej i stworzono przybudówkę (obecnie 
wejście boczne). Bezpośrednim wykonawcą i kierownikiem prac był miejscowy budowniczy 
Jan Hołuj syn. Budynek usytuowano na terenie parceli majątku księcia Kazimierza 
Lubomirskiego. Budowę rozpoczęto w maju, a zakończono w wrześniu 1910r. W październiku 
1910 r. budynek został objęty przez szkołę (ówcześnie gimnazjum) aż do dnia dzisiejszego. 



  

Brak zachowanej dokumentacji na temat remontów, aż do początku lat 90-tych. Zachował sie 
oryginalny projekt budynku. Z wizji miejscowej wynika że pierwszy remont przeprowadzono po 
wojnie lecz nie później niż w latach 70-tych ubiegłego wieku. Na przełomie lat 90-tych/XXI w. 
dokonano częściowego remontu piwnic, wyremontowano łazienki oraz wymieniono stolarkę 
drzwi wejściowych. W 2010r. pokryto dach nową dachówką oraz wymieniono konstrukcje 
drewnianą i kominy na nowe. Budynek wpisany jest do ewidencji zabytków prowadzonej 
przez Małopolskiego Konserwatora Zabytków. Budynek figuruje w rejestr zabytków 
nieruchomych województwa małopolskiego (stan z marca 2009 r.)pod nr  A-620 z 
23.05.1990. 
 

 
7. DANE INWENTARYZACYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY BUDYNKU-stan istniejący 
 
 Przedmiotowy budynek jest elementem luźnej zabudowy ul. Jagiellońskiej. 
Przedmiotowy budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, murowanym, podpiwniczonym z 
poddaszem nieużytkowym. Konstrukcja budynku jest tradycyjna, składająca się z układu 
podłużnych i poprzecznych  ścian murowanych z cegły licowej czerwonej otynkowanej. 
Budynek otynkowano po wojnie. Elewacje stanowi w przyziemiu niski cokolik wyłożony 
kamieniem w postaci rustykowanych ciosów, cokolik posiada sfazowaną górną krawędź. 
Otwory okienne wysokiego parteru i piętra zamknięte półkoliście, z szeroką ceglaną archiwoltą 
i kamiennymi parapetami. W elewacji północnej znajduje się wielkich rozmiarów witraż 
doświetlający cała klatkę schodowa. Witraż posiada w większości oryginalne szklenie, z 
uzupełnieniami pojedynczych szybek z lat PRL-u. Piwnice wysokie, wychodzące ponad 
poziom terenu, doświetlone za pomocą niewielkich okien. Piwnice są przesklepione, 
sklepienia wykonane jako strop Kleina, ceramiczny, na stalowych belkach. Pozostałe stropy, 
nad parterem i piętrem oryginalnie wykonane jako drewniane. W części północnej powstała 
dobudowa, jednokondygnacyjna, okalająca, oryginalny wykusz. W/w wykusz zwieńczony jest 
wysoką attyką, murowaną z cegły licowej Attyka jest zwieńczona detalami architektonicznymi 
w postaci ozdobnych gzymsów oraz innymi pomniejszymi detalami. Okna zwieńczone są 
nadprożami ceglanymi. Kominy wykonane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej, nadal pełnią 
swoją funkcję. 
 Stolarka okienna na poziomie wysokiego parteru, piętra, poddasza oraz części 
przyziemia jest oryginalna. Część stolarki okiennej przyziemia wymieniowa została w latach 
na początku XXI w. Główne drzwi wejściowe do budynku zostały wymienione w podczas 
remontu przyziemia. Wysunięty okap dachu wspiera się na poziomych belkach 
wprowadzonych w konstrukcję stropu nad ostania kondygnacją. Więźba dachowa- tradycyjna, 
płatwiowo-kleszczowa, dach trzy i cztero-spadowy, pokryty dachówką ceramiczną w kolorze 
czerwonym. Istniejący dach jest czterospadowy, symetryczny oraz w części zachodniej 
dwuspadowy, symetryczny.  
Do budynku prowadzą trzy wejścia, jedno z poziomu chodnika od policji, drugie od parkingu 
oraz trzecie od strony południowej do kuchni po schodach kamiennych stanowiących część 
podpiwniczenia. 
 
4. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU TECHNICZNEGO ORAZ ZALECANE PRACE  
 
 
             STAN ISTNIEJĄCY 
 

W budynku Dużego Internatu znajduje się typowa drewniana 
skrzynkowa stolarka okienna z początku XX w oraz stolarka jednoramowa z 
okresu powstania przybudówki. W budynku występuje 12 typów okien. Są to 
okna oryginalne z początku powstania budynku. Obecnie znajdują się w złym 
stanie technicznym.  W skutek długotrwałego użytkowania oraz w wyniku 
działań warunków atmosferycznych zwichrowały się i są nieszczelne, 
przyczyniają się do znacznych strat ciepła w budynku. Pojawiły się 
zarysowania oraz ubytki i odpryski farby. Ślusarka okien jest wyeksploatowana 
(starego typu) nie zapewniająca prawidłowego funkcjonowania okien. 



  

Posiadają jako główny element konstrukcyjny ramę z grubych 
elementów z litego drewna sosnowego. W ramach okien zamontowane są 
pojedyncze szyby.  

Istniejąca stolarka okienna i drzwiowa drewniana nie spełnia 
wymaganych warunków technicznych izolacyjności cieplnej budynków 
użyteczności publicznej oraz nie zachowuje norm w zakresie izolacyjności 
akustycznej budynków użyteczności publicznej w zakresie dźwięków 
pochodzących z zewnątrz budynku (od ulic Mickiewicz oraz Jagiellońskiej).  

Istniejące parapety zewnętrzne wykonane z blachy stalowej 
ocynkowanej są zniszczone i skorodowane.  

Parapety wewnętrzne wykonane z drewna są zachowane w dobrym 
stanie.  
 
PROJEKTOWANE PRACE 

Z uwagi na duże zniszczenia i wypaczenia stolarki okiennej 
zewnętrznej drewnianej skrzynkowej należy wymienić istniejącą stolarkę 
zewnętrzną na nową na zasadzie odtworzeniowej. Zamontowanie nowej 
stolarki okiennej poprawi stan techniczny i wygląd budynku, który podlega 
ochronie konserwatorskiej. 
W związku z tym należy: 
- Wymienić wszystkie drewniane okna skrzynkowe i jednoramowe na 
wszystkich kondygnacjach: przyziemiu, parterze, pierwszym piętrze i 
poddaszu budynku na okna drewniane zespolone dopasowane do 
istniejącego kształtu otworu (na zasadzie odtworzeniowej) z zachowaniem 
obowiązujących norm, w kolorze ustalonym przez konserwatora zabytków - 
Wymienić wszystkie parapety zewnętrzne wykonane z blachy ocynkowanej na 
nowe z blachy tytanowo-cynkowej; 
- Wymienić wszystkie parapety wewnętrzne wykonane drewna na nowe z 
drewna w kolorze wewnętrznym okien. 
- Ościeża wewnętrzne okienne i drzwiowe naprawić i otynkować, uzupełnić 
ubytki tynkiem cementowo-wapiennym kat. III, a następnie pomalować 
ościeża farbami emulsyjnymi dwu-trzykrotnie w kolorze wskazanym przez 
inwestora; 
- Ościeża zewnętrzne ścian murowanych naprawić i otynkować, uzupełnić 
ubytki tynkiem cementowo-wapiennym kat. III, a następnie pomalować 
ościeża farbami emulsyjnymi trzykrotnie w kolorze dopasowanym do 
istniejącego koloru elewacji. 
  

Rozwiązaniem są nowe okna, które będą powtarzały pierwotne 
rozwiązania estetyczne (proporcje, podziały, profile), materiałowe i 
kolorystyczne. 
Nowe okna drewniane będą powtarzały historyczną konstrukcję okien. W 
oparciu o stosowane materiały oraz technologię nowe okna to okna o 
wysokich walorach jakościowych, użytkowych i estetycznych, o profilu 
powtarzalnym z przeznaczeniem do obiektów zabytkowych. 
Nowe okna drewniane zagwarantują izolację cieplną przegród i w znacznym 
stopniu obniżą koszty ogrzewania pomieszczeń. Będą bezpieczne w 
użytkowaniu, odporne na działanie czynników atmosferycznych, łatwe w 
utrzymaniu czystości.  
Do wykonania nowych okien i drzwi balkonowych drewnianych zastosować lite 
drewno sosnowe klejone trzywarstwowo klejem wodoodpornym spełniającym 
wymagania wytrzymałościowe określone dla klasy trwałości D4 
wg PN-EN 204. Elementy klejone warstwowo mają dobrany układ słojów w 
poszczególnych warstwach, pozbawione są łączeń wzdłużnych, co zapobiega 
ich paczeniu się. Nowoczesny system malowania stolarki okiennej i drzwiowej 



  

zapewnia długą żywotność i trwałość barwy drewnianym oknom i drzwiom w 
miejscach szczególnie narażonych na silne oddziaływanie czynników 
atmosferycznych. 
Nowe okucia i zawiasy będą w kolorze, który zostanie wybrany przez komisję 
w której skład będą wchodzić: inwestor, projektant oraz przedstawiciel 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. 
Szyby -  szkło podwójne float o łącznej grubości 24mm (pojedyncza szyba 
4mm float) – w oknach zespolonych, okna trójszybowe, dwukomorowe, o 
szkleniu podwójnym. 
Ościeża wewnętrzne ścian murowanych naprawić i otynkować ubytki tynkiem 
cementowo-wapiennym kat. III, a następnie pomalować ościeża farbami 
emulsyjnymi dwu-trzykrotnie w kolorze zbliżonym do istniejącego. 
Nowa stolarka okienna i drzwiowa drewniana musi spełniać podstawowe 
wymagania w zakresie warunków technicznych izolacyjności cieplnej 
budynków i wymagania związane z oszczędnością energii – wymagania 
określone w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 5 lipca 2013 roku 
obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014r. Według nowych obowiązujących 
przepisów współczynnik przenikania ciepła dla okien zewnętrznych nie może 
przekraczać wartości Uk (max) = 1,3 [W/m2xK]. Projektowane okna spełniają 
przepisy cieplne Uk 1,0 [W/m2xK]. Współczynnik izolacyjności akustycznej dla 
stolarki okiennej nie może przekracza wartości Rw(max) = 32 [dB] a 
współczynnik szklenia 0,9  
 

Należy też wymienić parapety zewnętrzne podokienne ze zniszczonej, 
skorodowanej blachy ocynkowanej na nowe parapety z blachy tytanowo-
cynkowej na zasadzie odtworzeniowej. Spadek parapetów blaszanych w 
kierunku zewnętrznym budynku powinien wynosić, co najmniej, 3 stopnie. 
Występ kapinosu powinien wynosić min. 35 mm. 
 

Projektuje się wymianę wewnętrznych, drewnianych parapetów na 
nowe parapety wykonane z drewna bukowego lub dębowego. 

 
Przed przystąpieniem do składania zamówienia na nową stolarkę 

okienną zewnętrzną wykonawca powinien sprawdzić i potwierdzić w naturze 
wszystkie wymiary podane w niniejszym zestawieniu (szerokości i wysokości 
ram okiennych i drzwiowych oraz długości i głębokości parapetów). 

 
Ponadto projektuje się również demontaż istniejących krat, 

oczyszczenie ich, malowanie i ponowny montaż. 
 

  
 Projektowane prace remontowe nie będą ingerować w konstrukcję 
budynku. 
 
 
Uwaga! 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie materiały 
budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w myśl art. 
10 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane. Dopuszcza się 
stosowanie materiałów budowlanych różnych firm z zachowaniem wszystkich 
warunków technicznych, norm budowlanych i rozwiązań projektowych 
przyjętych przez autora opracowania projektowego. 
 
 



  

 
KOLORYSTYKA 
Projektowana kolorystyka stolarki okiennej jest ujednolicona dla całego 
obiektu. Przewiduje się kolorystykę białą lub w kolorze ustalonym przez 
konserwatora zabytków. Stosować należy drewno o regularnej fakturze, 
selekcjonowane, bez widocznych połączeń technologicznych i sęków.  
Ostateczny wybór koloru stolarki nastąpi podczas wizji konserwatorskiej 
poprzedzającej rozpoczęcie robót budowlanych. Wykonawca przedstawi okno 
wzorcowe wraz z okuciami i parapetami wewnętrznym i zewnętrznym. 

 
 
 
 
 

5.   Informacja BIOZ. 
 
DLA PRZEDMIOTOWEGO PROJEKTU  WYMIANY STOLARKI DRZWIOWEJ,   
WEWNĘTRZNEJ  I ZAWNĘTRZNEJ W BUDYNKU DUŻEGO INTERNATU W 
MYŚLENICACH NA DZIAŁCE NR. 864/1 
jest wymagane sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
 

6. UWAGI REALIZACYJNE DLA INWESTYCJI ORAZ UWAGI KOŃCOWE 
 
- Prace budowlano-remontowe można rozpocząć po uzyskaniu odpowiednich 

zezwoleń konserwatorskich oraz prawomocnej Decyzji pozwolenia na budowę, po 
dopełnieniu przez inwestora procedur w nich wymienionych. 

- Prace  powinny być prowadzone pod  nadzorem kierownika budowy, a wszystkie 
prace konserwatorskie powinny być wykonywane pod kierunkiem 
dyplomowanego konserwatora zabytków, a firma musi posiadać praktykę i 
zezwolenia na wykonywanie prac przy obiektach zabytkowych. 

- Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić, przed rozpoczęciem budowy, 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikację obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych 

- W trakcie robót remontowo-budowlanych należy na bieżąco prowadzić dziennik 
budowy oraz dziennik prac konserwatorskich 

- Wymiary podane w dokumentacji należy precyzować w wykonawstwie 
- Materiały i technologie muszą spełniać wymagania techniczne, normowe, 

estetyczne i użytkowe,   posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 

 
       mgr inż. arch. Marcin Łapa,    
       upr. proj. nr MPOIA/027/2009 
       w specjalności architektonicznej 

 
            

 
Myślenice, wrzesień 2015r. 


