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1.  DANE OGÓLNE   
 

1.1  Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany docieplenia 
elewacji i zmiany pokrycia dachowego na budynku Domu Kultury w śewrnicy, przy 
ul. Szafranka 9, Ark. mapy , działka nr 678/145 

 
1.2  Zleceniodawca 

 
 Urząd Gminy Pilchowice  
 Ul. Damrota 6 
 44145 Pilchowice 
 
1.3  Wykonawca projektu 

 
MIDOS Daniel Tomaszowski 
UL. OPAWSKA 113/1  
47-400 RACIBÓRZ 

 
1.4  Podstawa opracowania 

 
- Umowa nr 3410/107/2010 zawarta w dniu 08.09.2010 r.  
- Zlecenie inwestora 
- Wytyczne inwestorskie 
- Koncepcja architektoniczna zaakceptowana przez inwestora 
- Aktualne normy i przepisy prawne 
- Wizja lokalna  
- Inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna 

 
1.5  Zakres opracowania 

 
Opracowanie obejmuje swoim zakresem: 
- docieplenie i remont elewacji 
- instalacje odgromowe 
- orynnowanie i rury spustowe 
- obróbki blacharskie 
- docieplenie dachu i wykonanie nowego pokrycia 
- wymiana daszków nad drzwiami wejściowymi 
- wejście do budynku oraz schody do kotłowni 
- wentylacje sali głównej 
- wymiana centralnego ogrzewania oraz kotła na ekologiczny 
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2.  STAN ISTNIEJĄCY 
 
2.1  Lokalizacja  

Obiekt zlokalizowany jest na działce nr 678/145 połoŜonej w śernicy przy ul. 
Szafranka 9, naleŜącej do Urzędu Gminy w Pilchowicach. 

 
2.2  Charakterystyka 

Budynek Domu Kultury wybudowany w okresie powojennym jako parterowy. Na 
przełomie lat 60-70 tych rozbudowany o salę oraz podwyŜszony o jedną 
kondygnację. ZałoŜony na planie litery „L” budynek wolnostojący został przekryty 
stropodachem o nachyleniu połaci odpowiednio 3o i 2o, wybudowany w technologii 
tradycyjnej murowanej i wyposaŜony w instalacje : elektryczną, wod.-kan., c.o. 

 
2.3  Funkcja  

Ośrodek kulturalny 
 
2.4  Ocena stanu technicznego 

Konstrukcja budynku w stanie dobrym, elementy konstrukcyjne nie wykazują 
Ŝadnych śladów korozji, tynki częściowo uszkodzone w stanie dostatecznym, 
liczne zawilgocenia w pasie cokołu. 
Prace projektowe nie naruszają konstrukcji istniejącego budynku, a swoim 
zakresem obejmują jedynie uzupełnienia i wymianę oraz dostosowanie 
poszczególnych przegród do potrzeb uŜytkowych oraz aktualnych wymagań i 
przepisów. Stan techniczny nie budzi zastrzeŜeń i umoŜliwia przeprowadzenie 
prac związanych z załoŜonym zakresem projektu. 

 
3.  WYBURZENIA 

- usunięcie warstwy wykończeniowej podestów przy wejściach 
- usunięcie tynku ścian kotłowni i elewacji 
- usunięcie części pokrycia dachowego pod projektowane attyki 
- wyburzenie zejścia do kotłowni (jak na rys.) 
- demontaŜ stolarki drzwiowej i okiennej (jak na rys.) 
- demontaŜ zlewu i części poręczy w kotłowni 
- demontaŜ parapetów zewnętrznych 
- demontaŜ elementów na elewacji(antena satelitarna, kratki wentylacyjne, oprawy 

oświetleniowe, itp.) 
- demontaŜ zadaszeń nad wejściami 
- demontaŜ nieczynnego kominka wentylacji na dachu 
- demontaŜ krat zewnętrznych 
- demontaŜ rur spustowych i rynien 
- demontaŜ instalacji odgromowej 

 
ELEMENTY PRZEZNACZONE DO DEMONTAśU ORAZ WYBURZEŃ 
PRZEDSTAWIONO NA RYSUNKACH WYBURZE Ń 
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4.  STAN PROJEKTOWANY 
4.1  Ogólna charakterystyka 

Celem niniejszego projektu jest dostosowanie obiektu do obowiązujących 
przepisów określających wymagania izolacyjności termicznej przegród 
zewnętrznych w budynkach. Prace budowlane będą obejmowały wykonanie 
nowych ścianek oraz posadzki w kotłowni, wykonanie docieplenia dachu, 
docieplenia i nowych tynków ścian elewacji, zamurowanie części otworów 
okiennych i przygotowanie ich dla nowoprojektowanej stolarki. 
Poza powyŜszym zakres zmian obejmuje wykonanie nowej instalacji odgromowej, 
instalacji c.o. z wymianą kotła na ekologiczny i wykonanie nowej wentylacji 
grawitacyjnej sali, nowych zadaszeń nad wejściami i remontu podestów oraz 
montaŜ nowych opraw oświetleniowych na elewacji. 
 
Charakterystyka energetyczna 

   Współczynnik przenikania ciepła U max 

 Rodzaj przegrody 
Pred 

termomodernizacj ą  
Po 

termomodernizacji  
Wymagane 
przepisami 

Ściana zewnętrzna gr.43cm 1,427 0,258 0,3 

Ściana zewnętrzna gr.14cm 2,855 0,285 0,3 

Stropodach gr.14cm 3,896 0,198 0,25 

Stropodach gr.36cm 2,183 0,190 0,25 

Stropodach gr.32cm 2,484 0,194 0,25 

Stolarka okienna  1,1 1,1 1,8 

Stolarka drzwiowa 1,1 1,1 2,6 

  Wymiana kotła węglowego i instalacji c.o. na kocioł ekologiczny na ekogroszek. 
 

4.2  Forma architektoniczna i funkcja  
W projekcie przyjęto takie rozwiązania, których celem jest poprawienie estetyki i 
charakterystyki enegetycznej obiektu z zachowaniem charakteru i formy 
architektonicznej budynku.  

 
 Wszelkie informacje dotycz ące sposobu wykonania oraz u Ŝytych materiałów 

zawarte zostały w stosownych podpunktach oraz na ry sunkach.  
 

4.3 Dane techniczne 
Zestawienie powierzchni  

        

  
Budynek 
główny 

Budynek  
sali RAZEM 

POWIIERZCHNIA UśYTKOWA 396,90m2 232,90m2 629,80m2 
POWIIERZCHNIA ZABUDOWY 230,00m2 245,30m2 475,30m2 

KUBATURA 1667,50m3 1295,10m3 2962,60m3 
WYSOKOŚĆ 7,20m 5,80m  

WYMIARY ZEWNĘTRZNE 26,77/10,71m 21,03/13,51m 10,20/11,00m 
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4.4  Posadowienie 

Poziom posadowienia części projektowanej ±0,00 ustala się w stosunku do 
poziomu istniejącej podłogi parteru. 
 

4.5  Zamurowania i attyki 
Częściowe lub całkowite zamurowania otworów okiennych, wentylacyjnych itp. 
(jak na rys.) wykonać z bloczków ceramicznych np. Porotherm P+W25 o grubości 
jak ściana. 
W podobnej technologii wykonać ścianki attyk zapobiegające uszkodzeniom ścian 
przez czynniki atmosferyczne. Attyki o grubości ściany 25cm naleŜy wykonać na 
uprzednio przygotowanym podłoŜu po usunięciu części istniejącego pokrycia 
dachowego zgodnie z rysunkiem. 

 
4.6  Pomieszczenie kotłowni 

 
Podłoga  
Istniejącą warstwę posadzki betonowej naleŜy oczyścić i ułoŜyć warstwę 
hydroizolacji w postaci folii PCV. Nową warstwę wylewki betonowej wykonać o 
grubości 7cm i zbroić siatką. Jako warstwę wykończeniową przyjęto płytki 
gressowe szare antypoślizgowe na kleju. 
Ściany  
Na istniejących ścianach skuć tynki, nowoprojektowane wykonać z bloczków 
silikatowych T12 o gr.12cm. Całość pomalować farbą emulsyjną białą np. firmy 
STO 
Wyposa Ŝenie 
Istniejącą poręcz odciąć na odpowiednią długość, pozostałą część oczyścić i 
pomalować farbą do elementów stalowych koloru szarego. 
Istniejący zlew wymienić na nowy. 

 
4.7  Zejście do kotłowni 
 

Ściana oporowa 
Po wykonaniu wykopów na warstwie podbudowy wykonać fundament z betonu 
B20 i ustawić na warstwie jastrychu ściany oporowe prefabrykowane typ.L 
280/12/160 klasa obciąŜenia 4 np. firmy REKERS. Wysokość ściany 280cm i 
standardowej szerokości 99cm. Łączenie ścian oporowych między sobą prętami 
stali zbrojeniowej Ø14-16mm zgodnie z wytycznymi producenta. Uszczelnienie 
łączeń pionowych z pasów papy bitumicznej na stronie zasypu do wysokości 
terenu. Zasyp wykonać z uwzględnieniem min. 15cm warstwy filtrującej z piasku. 
Grubości warstw oraz ich wykonanie zgodnie z rysunkiem oraz wytycznymi 
producenta. 
Schody 
Schody ze stopniami prefabrykowanymi np. firmy REKERS 125/18/35 mocowane 
na zaprawie do fundamentu betonowego z betonu B20. 
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4.8  Wejścia  

Przy istniejących podestach przy wejściach naleŜy wykonać nowe wykończenie z 
płyty granitowej ciemnoszarej, groszkowanej o gr.3cm. Płyty naleŜy układać na 
uprzednio przygotowanej nawierzchni na warstwie zaprawy lub kleju 
mrozoodpornego do kamienia naturalnego. 
Wykonanie nowego podestu przy wejściu od strony elewacji południowej i 
powiększenie z wykonaniem pochylni podestu wejścia głównego z betonu B20 i 
wykonać warstwę wykończeniową jak wyŜej. 
Dla wszystkich podestów naleŜy przewidzieć nawis min. 3cm oraz wykonanie lica 
podestu z tego samego materiału co wykończenie podestu o odpowiedniej 
grubości (1cm). Szczegółowy opis na rys. nr 15. 

 
4.9  Tynki i okładziny 

 
Ocieplenie elewacji budynku powinno być wykonane w całości  z materiałów 
systemu ociepleń, o odporności na uszkodzenia mechaniczne nie mniejszej niŜ 6 
dŜuli  posiadającego aprobatę techniczną ITB, oraz odpowiednie certyfikaty. 
np. Sto Therm Classic , Aprobata ITB AT-15-2599/2007  
Nie dopuszczalne jest stosowanie materiałów róŜnych producentów dla systemu 
lub stosowanie systemów róŜnych producentów na jednym budynku. 
 
Zaprawa klejowa 
Do klejenia płyt styropianowych naleŜy uŜyć mineralnej zaprawy klejowej do 
styropianu o nie gorszych parametrach niŜ: 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 9N/mm2 

WSP. Przewodzenia ciepła 0,87W/(m.K) 
np. Sto-Baukleber  
 
Płyta termoizolacyjna 
Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznej powinna być płyta 
styropianowa samogasnąca, o grubości 12cm i 5cm oraz 3cm wnęki okienne. 
Materiał powinien odpowiadać polskim normom lub posiadać atest ITB oraz ocenę 
higieniczno – sanitarną np. Płyta styropianowa Austrotherm EPS 038 lub Sto  
 
Masa zbroj ąca 
Bezwzględnie uŜyć bezcementow ą masę zbrojącą, z dodatkiem mikrowłókien, 
o parametrach nie gorszych niŜ: 
Odporność na uderzenia >6J 
Zdolność pokrywania rys do 2% 
np. Sto-Armierungsputz  
 
Siatka zbroj ąca 
NaleŜy zastosować siatkę z włókna szklanego, splot gazejski. Impregnowaną 
przeciwalkaicznie o gramaturze nie mniejszej niŜ 155g/m2  
np. Sto Glasfasergewebe  
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4.9.1  BUDYNEK SALI 

Wykonanie systemu StoTherm Classic z panelami imitu jącymi drewno 
 
Materiały 
- Klej do styropianu Sto-Baukleber 
- Płyta styropianowa Austrotherm EPS 038 gr.12cm 
- Masa zbrojąca Sto-Armierungsputz + siatka Glasfasergewebe 
- Masa klejąca Sto-Armierungsputz ( barwiona – kolor „nussbaum”) 
- Panele imitujące drewno (barwione – kolor „nussbaum”) 
- Lazura do drewna Sto-Fix Lassur ( w Ŝądanym kolorze – „nussbaum”) 
 
Technologia wykonania 
 
Ocena stanu podło Ŝa - gruntowanie 
Prace naleŜy rozpocząć od oceny stanu ścian. Ich powierzchnia powinna być 
nośna, nie osypująca się, wolna od zanieczyszczeń. W razie potrzeby naleŜy 
zastosować środek gruntujący wzmacniający podłoŜe StoPrim Grundex  lub 
StoPlex W .  
 
Klejenie płyt styropianowych EPS 
Do klejenia płyt styropianowych naleŜy zastosować klej Sto-Baukleber , stosując 
metodę obwodowo-plackową. Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię 
płyt izolacyjnych, nigdy na podłoŜe. Po przyłoŜeniu płyty styropianowej naleŜy ja 
równomiernie docisnąć do ściany budynku. 
 
Zbrojenie 
Wykonanie warstwy zbrojącej naleŜy rozpocząć od nałoŜenia masy Sto-
Armierungsputz  na powierzchnie styropianu pasem o średnicy ok. 120cm, a 
następnie zatopić w niej siatkę Sto  Glasfazergewebe , na zakład o szerokości 
10cm. Po zatopieniu siatki powierzchnie naleŜy wygładzić. 
 
Tak przygotowana powierzchnia po wyschni ęciu gotowa jest do wykonania 
warstwy wierzchniej w postaci paneli imituj ących drewno. 
 
Mocowanie paneli imituj ących drewno 
Masę klejącą Sto-Armierungsputz  naleŜy rozprowadzić równomiernie na 
powierzchnie ściany za pomocą pacy zębatej (4x4mm) następnie naleŜy naklejać 
Panele imitujące drewno zachowując odstęp wzdłuŜ paneli (wg projektu). Po 
naklejeniu naleŜy równomiernie docisnąć panel uŜywając wałka malarskiego. 
Wypływający nadmiar kleju pomiędzy panelami naleŜy obrobić cienkim 
pędzelkiem moczonym w wodzie tworząc tzw. fugę. Łączenia paneli na naroŜach 
naleŜy wykonać dostawiając panele do siebie na styk lub zachowując minimalny 
odstęp 5mm (wg projektu). 
 
Lakierowanie  
Po umocowaniu paneli na całej Ŝądanej powierzchni, naleŜy pokryć całość lazurą 
do drewna Sto-Fix Lassur  (zalecane dwie warstwy) za pomocą pędzla, tworząc 
ostateczny efekt wizualny. 
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4.9.2  BUDYNEK GŁÓWNY 

Materiały 
- Klej do styropianu Sto-Baukleber 
- Płyta styropianowa Austrotherm EPS 038 gr.12cm 
- Masa zbrojąca Sto-Armierungsputz + siatka Glasfasergewebe 
- Tynk cienkowarstwowy barwiony w masie o uziarnieniu 1,5mm 
 
Technologia wykonania 
 
Ocena stanu podło Ŝa - gruntowanie 
Prace naleŜy rozpocząć od oceny stanu ścian. Ich powierzchnia powinna być 
nośna, nie osypująca się, wolna od zanieczyszczeń. W razie potrzeby naleŜy 
zastosować środek gruntujący wzmacniający podłoŜe StoPrim Grundex  lub 
StoPlex W .  
 
Klejenie płyt styropianowych EPS 
Do klejenia płyt styropianowych naleŜy zastosować klej Sto-Baukleber , stosując 
metodę obwodowo-plackową. Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię 
płyt izolacyjnych, nigdy na podłoŜe. Po przyłoŜeniu płyty styropianowej naleŜy ja 
równomiernie docisnąć do ściany budynku. 
Przyjęto płytę styropianową Austrotherm 038 o gr. 12cm. Dla wyrównania uskoku 
pomiędzy parterem a piętrem elewacji północnej i południowej oraz dla wykonania 
wysinięcia (5cm) na elewacji południowej przyjęto płytę styropianową Austrotherm 
038 o gr. 5cm.  
 
Zbrojenie 
Wykonanie warstwy zbrojącej naleŜy rozpocząć od nałoŜenia masy Sto-
Armierungsputz  na powierzchnie styropianu pasem o średnicy ok. 120cm, a 
następnie zatopić w niej siatkę Sto  Glasfazergewebe , na zakład o szerokości 
10cm. Po zatopieniu siatki powierzchnie naleŜy wygładzić. 
 
Wyprawa tynkarska dla elewacji w kolorze białym 
Jako warstwę wierzchnią naleŜy zastosować cienkowarstwowy tynk silikonowy, 
barwiony w masie, o uziarnieniu 1,5mm o właściwościach samoczyszczących i 
parametrach nie gorszych niŜ: 
wsp. dyfuzji pary wodnej sd EN ISO 7783-2   0,3m 
wsp. przenikania wody w PN-EN 1062-3 <0,05kg/(m2h1/2) 
np. Sto-Lotusan   
 
Wyprawa tynkarska dla elewacji w kolorze grafitowym  
Jako warstwę wierzchnią naleŜy zastosować cienkowarstwowy tynk akrylowy, 
barwiony w masie, o uziarnieniu 1,5mm, np. Stolit  

 
Malowanie miejsc szczególnych w kolorze Ŝółtym/grafitowym 
Do wykonania zaprojektowanych napisów na elewacji naleŜy uŜyć akrylowej farby 
elewacyjnej np. StoColor Jumbosil, dwie warstwy. 

 
 
 
 



11 
 

 

MIDOSMIDOSMIDOSMIDOS Daniel TomaszowskiDaniel TomaszowskiDaniel TomaszowskiDaniel Tomaszowski    

 
4.9.3  COKÓŁ 

 
Materiały 
- Hydroizolacja ściany 
- Klej do styropianu Sto-flexyl  
- Płyta styropianowa Austrotherm EPS 038 gr.5cm 
- Masa zbrojąca Sto-Armierungsputz + siatka Glasfasergewebe 
- Tynk cienkowarstwowy barwiony w masie o uziarnieniu 1,5mm 
 
Technologia wykonania 
 
Ocena stanu podło Ŝa - gruntowanie 
Prace naleŜy rozpocząć od oceny stanu ścian. Ich powierzchnia powinna być 
nośna, nie osypująca się, wolna od zanieczyszczeń. W razie potrzeby naleŜy 
zastosować środek gruntujący wzmacniający podłoŜe StoPrim Grundex  lub 
StoPlex W . Wykonanie hydroizolacji ściany w postaci malowania Sto-flexylem 2x 
lub nakładanie całopowierzchniow Sto-flexylu jako warstwy izolacji i kleju do płyt 
EPS. Hydroizolację pionową ściany wykonać na wys. min. 30cm ponad poziom 
terenu. 
 
Klejenie płyt styropianowych EPS 
Do klejenia płyt styropianowych naleŜy zastosować klej Sto-Flexyl , stosując 
metodę całopowierzchniową. Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię 
płyt izolacyjnych, nigdy na podłoŜe. Po przyłoŜeniu płyty styropianowej naleŜy ja 
równomiernie docisnąć do ściany budynku. Przyjęto płytę styropianową 
Austrotherm 038 o gr. 5cm. 
 
Zbrojenie 
Wykonanie warstwy zbrojącej naleŜy rozpocząć od nałoŜenia masy Sto-
Armierungsputz  na powierzchnie styropianu pasem o średnicy ok. 120cm, a 
następnie zatopić w niej siatkę Sto  Glasfazergewebe , na zakład o szerokości 
10cm. Po zatopieniu siatki powierzchnie naleŜy wygładzić. 
 
Wyprawa tynkarska w kolorze grafitowym  
Jako warstwę wierzchnią ponad poziomem terenu naleŜy zastosować 
cienkowarstwowy tynk akrylowy, barwiony w masie, o uziarnieniu 1,5mm, np. 
Stolit. Wykończenie części poniŜej terenu z hydroizolacji Sto-Flexyl i folii 
tłoczonej. 

 
Materiały dodatkowe 
Materiałami uzupełniającymi powinny być elementy przewidziane przez 
producenta uŜytego systemu takie jak: listwy startowe, elementy do obróbki 
szczególnych miejsc elewacji (np. naroŜy budynku), materiały do wypełnień 
dylatacji itp. 
Przy zastosowaniu paneli na systemie dociepleń naleŜy wykonać wszystkie 
czynność uwzględnione w technologii wykonania systemu, a jako wyprawę 
wierzchnią zastosować panele imitujące drewno.  
Zalecanymi systemami w zestawieniu z panelami jest system StoTherm Classic 
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4.10  Kolorystyka 

 
     Kolor biały 00000 
      
      
 
 
 
 
     Kolor grafitowy 37101 7 C2 
 
 
 
 
 
 
     Kolor Ŝółty 31200 59 C3 
 
 
 
 
 
 
     Okładzina elewacyjna z paneli imituj ących drewno 

z „armiterungsputz” w kolorze „nussbaum”  
 
 
 
 

Kolorystyka elewacji została oparta o palet ę barw i nazewnictwo firmy STO. 
W przypadku wykorzystania kolorystyki innego produc enta konieczne jest 
przeprowadzenie prób zgodno ści kolorów z zaproponowanymi. 

 
4.11  Dach 

Ocieplenie stropodachu niewentylowanego projektuje się z płyt warstwowych 
termoizolacyjnych EPS 038 o gr.18cm ( płyty styropianowe samo gasnące 
jednostronnie oklejone papą asfaltową podkładową. 
Płyty ułoŜyć na istniejącym pokryciu dachowym i przymocować do podłoŜa trwale 
za pomocą łączników mechanicznych i plastycznym klejem bitumicznym np. 
EKO14, lub DEKO lub innym o podobnych właściwościach. Na warstwie papy 
podkładowej ułoŜyć warstwę papy termozgrzewalnej niepalnej wierzchniego 
krycia. 
Przed przystąpieniem do układania płyt naleŜy sprawdzić prawidłowość spadków 
dachu i wykonać wszelkie prace poprzedzające: wykonanie nowych pionów 
wentylacyjnych, zdemontować instalację odgromową, pęcherze i nierówności 
naciąć i podkleić, oczyścić całą powierzchnię. W celu udroŜnienia i odprowadzenia 
wilgoci spod istniejącej papy zaleca się wykonanie około 9 otworów na 1m2. Przy 
attykach oraz pionach kominowych wykonać obróbki w postaci izoklinów 
styropianowych. Szczegóły układania styropapy zgodnie z rysunkami oraz 
zaleceniami producenta. 
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4.12  Stolarka drzwiowa i okienna 

Zaprojektowana w większości z wymiarami typowymi: 
Drzwi 
D1 - Drzwi zewnętrzne pełne, stalowe z samozamykaczem EI30 

110/200 – pomieszczenie nr -1.01 
D2 - Drzwi wewnętrzne pełne, stalowe EI30 

90/200 – pomieszczenie nr -1.02, -1.03 
D3 - Drzwi zewnętrzne szyba/pełne, z samozamykaczem  

140/230 – pomieszczenie nr 0.12 
D4 - Drzwi zewnętrzne szyba/pełne, z samozamykaczem  

100/230 – pomieszczenie nr 0.07 
Okna 
O1 – Okno bezszybowe, 70/80 – pomieszczenie nr -1.01 
O2 - Okno, 100/45 – pomieszczenie nr -1.01 
O3 - Okno, 150/180 – pomieszczenie nr 0.13, 1.08 
 
Drzwi kotłowni(D1, D2) EI30, stalowe, kolor szary, pozostałe drzwi zgodne 
materiałowo z ju Ŝ wymienionymi, kolor biały. 
Okno (O1) zgodne ze stolark ą drzwiow ą, bezszybowe, kolor biały, pozostała 
stolarka okienna zgodna z wymienion ą juŜ na obiekcie, kolor biały. 
Firma wykonawcza przed przyst ąpieniem do zamówienia stolarki 
zobowi ązana jest do sprawdzenia wszystkich wymiarów otworó w na 
miejscu.  

 

4.13  Wentylacja 
W pomieszczeniach 0.14 oraz 0.15 (sala) przewidziano wentylację grawitacyjną 
wyprowadzoną przez stropodach ponad pokrycie dachowe. W istniejącym 
stropodachu naleŜy wykonać cztery otwory w odległościach jak na rysunku nr12. 
Wielkość wykonanych otworów oraz sposób montaŜu i wykonanie zabezpieczeń 
izolacyjnych zgodny z wytycznymi producenta. Wentylacja prowadzona w 
przewodach o przekroju Ø315mm zakończona wywietrznikiem dachowym na 
podstawie np. firmy UNIWERSAL typ WLO-315 
Istniejące murowane piony wentylacyjne wyburzyć do poziomu dachu i wykonać 
nowe z cegły klinkierowej zgodnej kolorystycznie z pionem kominowym. 
 

4.14  Zadaszenia nad wej ściami 
Zadaszenie np. firmy NOVAGLAS w systemie dach .01.70 wykonane z płyt 
szklanych mocowanych na elementach nośnych montowanych do ściany za 
pomocą kołków dystansowych.  
 

4.15  Parapety 
Nowe parapety zewnętrzne z blachy tytan.-cynk. ułoŜone ze spadkiem min.1% na 
zewnątrz i 5cm okapem. 

 
4.16 Obróbki blacharskie 

Wszystkie elementy wymagające wykonania obróbek blacharskich wykonać z 
blachy tytan.-cynk. o gr.0,6mm.  
Wymienione rynny oraz rury spustowe wykonać takŜe w technologii z blachy 
tytan.-cynk. 
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4.17  Wyposa Ŝenie instalacyjne 

Instalacja centralnego ogrzewania 
Zgodnie z projektem c.o. 
Instalacja elektryczna 
Bez zmian. Na elewacji przewidziano wymianę istniejących opraw 
oświetleniowych na nowe np. firmy BEGA świecąca góra-dół Nr 4412 dł.1212mm 
Instalacja wodno-kanalizacyjna 
Bez zmian.  
Instalacja odgromowa 
Zgodnie z obowiązującą normą oraz wynikami obliczeń obiekt naleŜy wyposaŜyć 
w instalację odgromową zgodnie ze szkicem nr rys. 14 
Zwody poziome i pionowe naleŜy wykonać z drutu Fe/Zn ∅8mm.  
Wszystkie metalowe części budynku znajdujące się na powierzchni dachu 
(metalowe okucia wywietrzników, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe oraz 
inne elementy wystające ponad pokrycie dachu) powinny być połączone z 
najbliŜszym zwodem lub przewodem odprowadzającym. Przewody 
odprowadzające (drut Fe/Zn ∅8mm) powinny być instalowane wzdłuŜ tras 
prostych i pionowych tak, aby zapewnić im najkrótszą bezpośrednią drogę do 
ziemi. Połączenie przewodu z dachem wykonać przy pomocy łagodnej pętli w celu 
zmniejszenia moŜliwości występowania niebezpiecznych iskier. Przewody 
odprowadzające naleŜy prowadzić podtynkowo (w izolacji termicznej) w rurach 
PCV niepalnych mocowanych do ścian zewnętrznych przy pomocy odpowiednich 
uchwytów. W miejscu przyłączenia uziemienia kaŜdy przewód odprowadzający 
powinien być wyposaŜony w zacisk probierczy. Złącze kontrolne wykonać na 
wysokości od 0,5 do 1,5m od ziemi w skrzynce probierczej podtynkowej. 
Zacisk probierczy połączyć z uziomem otokowym przy pomocy płaskownika Fe/Zn 
30x4mm. Uziom otokowy naleŜy połączyć z szyną wyrównawczą budynku. 
Połączenia z uziomem otokowym wykonać poprzez spawanie. Miejsce spawu 
zabezpieczyć masą bitumiczną. 
Przed oddaniem instalacji odgromowej do eksploatacji naleŜy sprawdzić metodą 
pomiarową ciągłość połączeń i rezystancję uziomu oraz opracować metrykę 
urządzenia piorunochronnego.  
Zwody i przewody odprowadzające powinny mieć pewne połączenia, aby 
elektrodynamiczne lub przypadkowe siły mechaniczne nie powodowały 
obluzowania lub przerwania przewodów. Liczba połączeń wzdłuŜ przewodów 
powinna być zminimalizowana. Połączenia powinny być wykonane pewnie w 
sposób taki, jakie daje: spawanie, skręcanie, twarde lutowanie, karbowanie lub 
zaciskanie.  
 Obiekt w dolnej kondygnacji winien być wyposaŜony w  
GŁÓWNĄ SZYNĘ WYRÓWNAWCZĄ  
łącząc ze sobą: 
� przewody uziomowe,  
� uziemione przewody neutralne sieci elektrycznej, 
� przewody ochronne, 
� przewody instalacji odgromowej, 
� metalowe rury wodociągu, kanalizacji, gazu, instalacji c.o.  
� elementy metalowe innych instalacji. 
Połączenia wyrównawcze naleŜy wykonać przewodem o przekroju 16 mm2. 
Ponadto w sieci zasilającej winien być zainstalować system ochrony 
przepięciowej.  



15 
 

 

MIDOSMIDOSMIDOSMIDOS Daniel TomasDaniel TomasDaniel TomasDaniel Tomaszowskizowskizowskizowski 

 
 5.  WPŁYW PROJEKTOWANYCH PRAC NA ŚRODOWISKO 

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na środowisko. 
Przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania techniczne i funkcjonalne są 
rozwiązaniami ogólnie przyjętymi i stosowanymi, nie powodującymi negatywnego 
oddziaływania na środowisko, zdrowie ludzi a takŜe obiektów sąsiednich. Zgodnie 
z ROZ. R.M. z 9 listopada 2004r. Dz. U. 04.257.2573 z dnia 3 grudnia 2004r., Dz. 
U. 05.92.759 z dnia 24 maja 2005r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych kryteriów 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć wymagających sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko. 

 
 6.  ZAGADNIENIA P.POś. 

Kategoria zagroŜenia ludzi – ZLIII, budynek o klasie odporności poŜ. „C”. 
Technologia ocieplenia spełnia wymagania warunków technicznych 
rozporządzenia ministra z dnia 12 kwietnia 2002r. z późniejszymi zmianami w 
sprawie warunków technicznych jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie  

 
7. UWAGI KOŃCOWE 

W projekcie nie dokonano zmian maj ących wpływ na ogóln ą charakterystyk ę 
przeciwpo Ŝarow ą. Wszelkie materiały wyko ńczeniowe u Ŝyte w projekcie 
powinny posiada ć atesty i znaki „B” wymagane polskim prawem. 
Wymagane klasy odporno ści ogniowej elementów budynku: ściany 
wewnętrzne nieno śne silikatowe EI 120.  
Wszystkie u Ŝyte w projekcie nazwy własne materiałów lub rozwi ązań są 
nazwami przykładowymi i mog ą być zastąpione odpowiednimi materiałami i 
rozwi ązaniami innych producentów z zastrze Ŝeniem ich równowa Ŝności oraz 
zgodą projektanta. 
Roboty budowlane i rzemie ślnicze powinny by ć wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej, zaleceniami producentów  oraz obowi ązującymi 
przepisami i normami. Wszystkie roboty budowlane pr owadzi ć pod 
nadzorem osoby posiadaj ącej odpowiednie przygotowanie zawodowe i 
uprawnienia. W trakcie realizacji robót wykonawc ę oraz inwestora 
obowi ązują ustalenia i warunki szczegółowe zawarte w obowi ązujących 
przepisach. 
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8. INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

 

 

    

TEMAT:  PROJEKT DOCIEPLENIA ELEWACJI I ZMIANY POKRY CIA 
DACHOWEGO NA BUDYNKU DOMU KULTURY W śERNICY 
PRZY UL. SZAFRANKA  
 

 
 

ADRES:   UL. SZAFRANKA 9, 44144 śERNICA 
DZ. NR 678/145 

 
 
 

INWESTOR:  URZĄD GMINY PILCHOWICE  
   UL. DAMROTA 6 
   44145 PILCHOWICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA:  GLIWICE, LISTOPAD 2010 
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8.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

1. Przy wykonywaniu robót budowlanych moŜe być zatrudniony tylko pracownik, który: 
• posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, 
• uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy. 

2. Przy robotach na wysokości (powyŜej 2 m) stanowiska pracy oraz przejścia naleŜy 
zabezpieczyć barierką składającą się: 

• z deski krawęŜnikowej wys. 15cm., 
• poręczy ochronnej wys. 1,10m., 
• pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do 

przewidzianego obciąŜenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich 
połoŜenia. 

3. Zagospodarowanie planu budowy powinno obejmować: 
• doprowadzenie energii elektrycznej i wody,  
• urządzenia higieniczno-sanitarne, 
• urządzenia socjalno-bytowe. 

4. Roboty murowane i tynkowane: 
• stanowisko robocze naleŜy stale utrzymywać w czystości i porządku,  
• zrzucanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości jest zabronione,  
• wykonanie robót z drabin jest zabronione, 
• poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdować się poniŜej 

wznoszonego muru, co najmniej o 30cm., 
• na budynkach powyŜej 9 m. pracownicy powinni mieć kaski ochronne. 

5. Roboty ciesielskie: 
• cięcie drewna piłą tarczową jest dozwolone po osiągnięciu przez nią pełnych 

obrotów przy prawidłowo załoŜonych osłonach i klinie rozszczepiającym, 
• przy pracy ręczną piłą mechaniczną drewno przeznaczone do cięcia powinno być 

unieruchomione, 
• ręczne podawanie w pionie materiałów długich np. desek lub bali jest dozwolone 

do wysokości 3 m., 
• roboty związane z impregnacją drewna powinny być wykonane przez 

pracowników zapoznanych z występującymi zagroŜeniami i odpowiednio 
przeszkolonych, 

• roboty powinni prowadzić pracownicy posiadający dopuszczenia do prac na 
wysokościach, pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi 
przymocowanymi do istniejącej kondygnacji i posiadać kaski ochronne. 

6. Roboty zbrojarskie: 
• stoły warsztatowe powinny być ustawione w pomieszczeniach, zamkniętych lub 

pod wiatami, 
• prostowanie stali, metoda wyciągania wymaga zabezpieczenia toru wyciągowego 

z ogrodzeniem obustronnym, 
• przy cięciu prętów noŜycami ręcznymi naleŜy cięte pręty oprzeć obustronnie na 

kozłach lub stole zbrojarskim, 
• w czasie montaŜu zbrojenia na krawędzi budynku zbrojarze powinni być 

zabezpieczeni pasami bezpieczeństwa i posiadać kaski oraz odzieŜ ochronną. 
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7. Roboty betonowe i Ŝelbetowe: 

• przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien być 
wyposaŜony w odbojnice zabezpieczające samochód przed stoczeniem się,  

• wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moŜe być wykonywane z wysokości 
większej niŜ 1m., 

• deskowanie powinno być zabezpieczone przed rozciśnięciem. 
8. Roboty dekarskie: 

• pracowników zatrudnionych na dachu o pochyleniu większym niŜ 20% naleŜy 
zabezpieczyć przed wypadkiem za pomocą pasów ochronnych z linką 
zamocowaną do stałych części konstrukcji, 

• materiały składowane na dachu naleŜy zabezpieczyć przed spadnięciem. 
9. Wszystkie maszyny i urządzenia mechaniczne powinny posiadać zabezpieczenia 

ochronne, posiadać zabezpieczenia przeciw poraŜeniowe i atest dopuszczający do 
uŜytkowania w warunkach pracy. 

10. Kable elektryczne powinny być podwieszone i nie posiadać uszkodzeń mechanicznych. 
11.  Obsługujący maszyny powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, a maszyny powinny 

posiadać atest dopuszczający do ruchu. 
12. Dźwigi, wyciągi powinny posiadać atesty dopuszczające do ruchu i określoną max 

nośność (wytrzymałość linki). 
 

Opracował 
inŜ. Daniel Tomaszowski 
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9. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 

 
ELEWACJA PÓŁNOCNA 

 

 
ELEWACJA POŁUDNIOWA 
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ELEWACJA WSCHODNIA 

 

 
ELEWACJA ZACHODNIA 
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10. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
01 PLAN SYTUACYJNY        1:1000 
02 RZUT PIWNICY - INWENTARYZACJA      1:100 
03 RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA     1:100 
04 RZUT PIĘTRA - INWENTARYZACJA      1:100 
05 RZUT DACHU - INWENTARYZACJA      1:100 
06 PRZEKROJE - INWENTARYZACJA      1:100 
07 ELEWACJE - INWENTARYZACJA      1:100 
08 RZUT PIWNICY - PROJEKT       1:50 
09 ELEWACJE – WYBURZENIA       1:100 
10 RZUT PARTERU - PROJEKT       1:100 
11 RZUT PARTERU - PROJEKT       1:100 
12 ATTYKI DACHU - PROJEKT       1:100 
13 RZUT DACHU - PROJEKT       1:100 
14 INSTALACJA ODGROMOWA       1:100 
15 PRZEKRÓJ A-A - PROJEKT       1:50 
16 PRZEKRÓJ B- B - PROJEKT       1:50 
17 DETALE - PROJEKT         
18 NAPISY NA ELEWACJI - PROJEKT      1:100 
19 KOLORYSTYKA ELEWACJE - PROJEKT     1:100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


