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CZĘŚĆ OPISOWA
1. Wprowadzenie
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt technologiczny remontu bloku kuchennego
w Szkole Podstawowej Nr 9 w Lesznie przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 57.

2. Podstawa opracowania
zlecenie Inwestora na opracowanie niniejszego projektu
wizja lokalna na terenie bloku kuchennego
inwentaryzacja szkicowa pomieszczeń kuchni na potrzeby opracowania niniejszego
projektu
program remontu określony przez Inwestora
ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. w Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623)
ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr171,
poz. 1225)
rozporządzenie Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie higieny środków spożywczych
obowiązujące przepisy bhp i sanitarne

3. Opis technologiczny
3.1. Stan istniejący
Zespół kuchenny znajduje się w parterze budynku szkolnego, w segmencie położonym przy
ul. Szczepanowskiego (patrz szkic sytuacyjny terenu szkoły – rys. nr 1).
Do zespołu kuchennego wchodzi się wejściem nr 6 (patrz usytuowanie bloku kuchennego –
rys. nr 2).
Z zespołem kuchennym sąsiadują:
biblioteka z czytelnią
sala gimnastyczna
świetlica stanowiąca jednocześnie stołówkę szkolną.
Po dokonaniu przeglądu bloku kuchennego stwierdzono następujący stan istniejący:
Stan funkcjonalny kuchni
°

kuchnia

przygotowuje

posiłki

obiadowe

w

pełnym

zakresie

czynności

technologicznych, łącznie z tzw. obróbką brudną tj. obieraniem produktów
okopowych (warzyw i ziemniaków)
°

ilość produkowanych posiłków – 120
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°

wszystkie czynności związane z obróbką surowców (warzywa, ziemniaki, mięso, jaja,
produkty mączne) odbywają się w pomieszczeniu kuchni, gdyż brak innych
pomieszczeń (np. obieralni – oczyszczalni)

°

brak magazynów :
- art. suchych i chłodniczych (lodówki i zamrażarki znajdują się w
pomieszczeniu kuchni)
- warzyw i ziemniaków
- opakowań
- zasobów

o brak schowka porządkowego
o brak szatni pracowniczej
o odpadki ze zmywalni naczyń stołowych wynoszone są przez pomieszczenie kuchni,
gdyż nie ma innej możliwości
o w kuchni nie ma wydzielonych stanowisk obróbki poszczególnych asortymentów –
mięsa, jarzyn, art. mącznych, itd.
o kuchnia wyposażona jest tylko w jeden basen, który służy do wszystkich czynności,
łącznie z czynnościami porządkowymi (gdyż brak schowka porządkowego)
o brak funkcjonalnego połączenia zmywalni naczyń stołowych z wydawką posiłków za
pomocą szafy przelotowej na czyste naczynia
o w zmywalni naczyń stołowych brak właściwej kolejności poszczególnych czynności
(przyjęcie brudnych naczyń, oczyszczenie, wstępne opłukanie, mycie, przekazanie
czystych naczyń do szafy przelotowej).
Wykończenie pomieszczeń
Poza kuchnią pozostałe pomieszczenia posiadają wady techniczne wymagające poprawy,
a mianowicie:
o chropowate ściany (tynki nieodpowiedniej kategorii)
o zniszczone w znacznym stopniu wykładziny ścian i podłóg
o brak wentylacji niektórych pomieszczeń
o zużyta (w złym stanie) stolarka drzwiowa.
W/w stan funkcjonalny (z uwagi na brak niezbędnych pomieszczeń) oraz zły stan pomieszczeń
bloku kuchennego nie odpowiada przepisom higienicznym, sanitarnym i zdrowotnym.
Inwestor, zdając sobie sprawę, iż dalsze użytkowanie kuchni w takim stanie jest nie do
przyjęcia, podjął decyzję o przeprowadzeniu remontu kuchni.
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3.2. Program remontu
W ramach remontu przewiduje się następujący program działania:
1. Zmiana obecnego stanu funkcjonalnego z kuchni o pełnym profilu produkcji
posiłków na kuchnie typu zależnego, która będzie wydawała posiłki
dostarczone przez firmę cateringową.
2. Poprawa obecnego stanu funkcjonalnego polegająca na :
urządzeniu właściwego zaplecza socjalnego pracowników kuchni
urządzeniu brakujących pomieszczeń
uporządkowaniu właściwego układu funkcjonalnego wszystkich
pomieszczeń bloku kuchennego.
3.Doposażenie

pomieszczeń

bloku

kuchennego

w

niezbędny

sprzęt

technologiczny.
4.Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych w zakresie:
wykończenia powierzchni poszczególnych pomieszczeń (podłogi,
ściany, sufity) zgodnie z niniejszym projektem
wykonanie instalacji wod – kan, c.w.u., elektrycznej i wentylacyjnej pod
zaprojektowane wyposażenie technologiczne.

3.3. Program funkcjonalny kuchni
Jak zaznaczono wcześniej, brak powierzchni uniemożliwia urządzenie bloku kuchennego,
który spełniałby wymagania funkcjonalne, higieniczne i zdrowotne obowiązujące dla
placówek gastronomicznych o pełnym profilu produkcyjnym.
W niniejszym projekcie przewidziano zespół kuchenny, który jest przygotowany w sposób
funkcjonalny do :
o przyjęcia żywności w termosach
o przygotowania i dystrybucji poszczególnych dań na stołówkę
o przyjęcia brudnych naczyń stołowych, umycia ich i przekazania do szafy
przelotowej, a także do wyniesienia odpadków pokonsumpcyjnych niezależną
drogą (poza kuchnią) na zewnątrz obiektu
o mycie termosów oraz kuchennego sprzętu
o utrzymania porządku i odpowiedniego stanu czystości w lokalu (schowek
porządkowy)
o zapewnienia właściwych warunków socjalnych pracownikom kuchni (szatnia,
wc).
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Uwaga:
W kuchni przewidziano pozostawienie szafy chłodniczej, taboretu gazowego oraz kuchenki
gazowej. W/w urządzenia mogą spełniać rolę wyłącznie urządzeń wspomagających przy
utrzymaniu właściwych parametrów posiłków przywiezionych z zewnątrz.
Po remoncie ilość wydawanych posiłków nie zmieni się.

4. Powierzchnie
Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń podano w formie zestawienia na rzucie
technologicznym kuchni.

5. Zatrudnienie
Obecnie w kuchni pracują 3 osoby przy wielkości zatrudnienia – 2,5 etatu. Po remoncie
zatrudnienie pozostanie bez zmian.
6. Woda, ścieki
Instalację wodno – kanalizacyjną przewidzieć zgodnie z projektem, uwzględniając podejścia
wod – kan pod wszystkie urządzenia tego wymagające.
7. Ogrzewanie
Obiekt posiada instalację c.o.
8. Wykończenie pomieszczeń
Nr

Nazwa pomieszczenia

Pow.
m2

-2-

-3-

-1-

Wysokość

Wykończenie:
- podłóg
- ścian
- sufitów

-4-

-5-

1.

Korytarz

3,54

2.

Kuchnia

3,54

3.

Mycie sprzętu

3,54

4.

Kredens wydawczy posiłków

3,54

5.

Zmywalnia naczyń stołowych

3,54

6.

Schowek porządkowy

3,54

7.

Korytarz

3,54

Gres, tynki gładkie, do wys. 1,60 m
lamperia olejna, wyżej malowanie
emulsyjne
Gres, do wys. 2,0 m glazura, wyżej
malowanie emulsyjne
Gres, do wys. 2,0 m glazura, wyżej
malowanie emulsyjne
Gres, do wys. 2,0 m glazura, wyżej
malowanie emulsyjne
Gres, do wys. 2,0 m glazura, wyżej
malowanie emulsyjne
Gres, tynki gładkie, do wys. 1,60 m
lamperia olejna, wyżej malowanie
emulsyjne, przy zlewie i zaworach
czerpalnych do wys. 1,60 m fartuch
z glazury
Gres, tynki gładkie, do wys. 1,60
lamperia olejna, wyżej malowanie
emulsyjne
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-1-

-4-

-5-

8.

Szatnia- jadalnia personelu

-2-

-3-

3,54

9.

WC personelu

3,54

Gres, tynki gładkie, do wys. 1,60 m
lamperia olejna, wyżej malowanie
emulsyjne; przy szafkach
i zlewozmywaku do wys. 1,60 m
fartuch z glazury
Gres, do wys. 2,0 m glazura, wyżej
malowanie emulsyjne

9. Wentylacja, temperatury
Ilość wymian powietrza
n/h

Nr

Nazwa pomieszczenia

Pow.
m2

Temp.
°C

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

1.

Korytarz

16

2

2.

Kuchnia

16

Wentylacja ogólna 2 – 4;
nad kuchenką i taboretem gazowym
wykonać wyciąg miejscowej
mechan. wentylacji wywiewnej

3.

Mycie sprzętu kuchennego

16

2

4.

Kredens wydawcy posiłków

16

2

5.

Zmywalnia naczyń stołowych

16

3-5

6.

Schowek porządkowy

16

2

7.

Korytarz

16

2

8.

Szatnia-jadalnia personelu

20

2

9.

WC personelu

20

Wentylacja mechaniczna włączana
automatycznie

Uwaga:
Wentylację wszystkich pomieszczeń (grawitacyjną, mechaniczną oraz miejscową nad
urządzeniami) należy wykonać, zgodnie z powyższymi wytycznymi i opinią kominiarską, na
podstawie odrębnego opracowania branżowego.

10. Wytyczne budowlano - instalacyjne
1. Cokoliki przyścienne wykonać do wysokości 5 – 10 cm z tego samego materiału co
posadzki.
2. Wszystkie urządzenia elektryczne winny posiadać zabezpieczenia przed porażeniem.
3. Przewody wodno – kanalizacyjne winny być obmurowane po uprzednim odizolowaniu
ich od muru i tynku.
4. Nad urządzeniami obróbki termicznej zamontować okap wyciągowy mechanicznej
wentylacji wywiewnej.
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5. Punkty oświetleniowe znajdujące się nad produktami spożywczymi lub miejscami ich
produkcji muszą posiadać zabezpieczenia przed odłamkami szkła.
Zaleca się stosowanie przezroczystych osłon z tworzywa odpornego na stłuczenie.
6. Wentylacja powinna wykluczać kondensowanie się pary w pomieszczeniach.
7. Urządzenia wentylacji nawiewnej będące w bezpośrednim kontakcie z powietrzem z
zewnątrz powinny być zaopatrzone w filtry i siatki zapobiegające zasysaniu kurzu,
owadów itp.
8. Drzwi zewnętrzne winny zabezpieczać przed dostępem gryzoni do budynku.
9. W pomieszczeniach pracy punkty oświetleniowe winny być tak

rozmieszczone, aby

miejsca pracy nie były zacienione.
10. Oświetlenie pomieszczeń – wg obowiązujących norm oświetlenia.
11. W pomieszczeniach z podłogowymi wpustami ściekowymi wykonać spadki posadzek tak,
by nie było zastoin wody.
12. Narożniki ścian zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.
13. W pomieszczeniu kuchni, mycia sprzętu kuchennego, kredensie wydawczym oraz
zmywalni naczyń stołowych styki ścian i podłóg wykonać jako zaokrąglone, łatwe do
utrzymania w czystości.
14. We wszystkich pomieszczeniach ogrzewanych przewidzieć grzejniki gładkie i łatwe do
utrzymania w czystości.
15. W traktach komunikacyjnych należy zastosować odbojniki.
16. Posadzki winny być trwałe, nienasiąkliwe, nie śliskie i łatwo zmywalne.
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11.

Wykaz podstawowego wyposażenia technologicznego
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Uwaga:
Kompleksową obsługę wyposażenia technologicznego prowadzi firma STALLAS,
64 – 100 Leszno, ul. Magazynowa ( w budynku METALPLASTU).
Właściciel – Kazimierz Grochowski tel. 693 142 700.

Leszno, maj 2011 r.

Opracował:
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