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1.0. DANE OGÓLNE 

11.1. TEMAT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany „Termomoderniza-
cja budynku użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice: zad. nr 1 Publiczne 
Przedszkole w Pilchowicach” – zgodnie z zakresem opracowania. 
Niniejszy projekt stanowi równocześnie projekt wykonawczy. 

1.2. INWESTOR 

Gmina Pilchowice; ul. Damrota 6; 44-145 Pilchowice. 

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

-  Umowa nr IRG.2.2015 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 ( Dz.U.  
z 2002r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( t. j. Dz.U. z 
2003 r. Nr 169 poz.1650)  

 - „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowa 
    -niem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” – Stowarzy-
szenie na rzecz systemów ociepleń 

-  „Audyt energetyczny budynku” – autor mgr inż. Zbigniew Korek, wrzesień     
     2013r. 

- inwentaryzacja do celów projektowych wykonana przez Grupę Projektową 
Marwit Sp. z o.o. 

1.4. LOKALIZACJA 

Budynek będący przedmiotem opracowania mieści się w Pilchowicach, przy  
ul. Świerczewskiego, na działkach nr 263/40; 264/57; 266/57; 268/40; arkusz 
mapy 2; obręb Pilchowice. 

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje: 

- projekt budowlany ocieplenia i kolorystyki elewacji budynku 

- projekt instalacji sanitarnych 

- projekt instalacji elektrycznych 

- informację o planie bioz 

Ponadto dokumentacja obejmuje przedmiary, kosztorysy, specyfikacje. 
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2.0. DANE SZCZEGÓŁOWE 

2.1 OCENA STANU ISTNIEJACEGO 

Obiekt będący przedmiotem opracowania jest budynkiem wolnostojącym,  
2- kondygnacyjnym (parter,1 piętro). Budynek jest użytkowany jako przedszkole oraz pomiesz-
czenia dla biblioteki gminnej – w południowo-zachodniej części parteru – z niezależnym wej-
ściem bezpośrednio z poziomu terenu. 

Wejście główne do pomieszczeń przedszkola zlokalizowano od wschodniej strony. Obiekt nie 
jest przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Przedszkole nie posiada 
oddziałów o charakterze integracyjnym. 

Budynek zbudowany został w technologii słupowo-ryglowej w latach osiemdziesiątych XXw. 

Fundamenty: żelbetowe, wylewane. 

Ściany zewnętrzne: otynkowane, malowane, brak warstwy termoizolacyjnej. 

Ścianki wewnętrzne: stan konstrukcji dobry, stan tynków dobry. 

Stropy: żelbetowe, stan bardzo dobry. 

Dach: stropodach żelbetowy, pokryty papą. Stan pokrycia dostateczny. 

Dach nad tzw. atrium:  szkło zbrojone oraz płyty poliwęglanowe faliste na konstrukcji stalowej. 
Stan dostateczny. 

Ściany i sufity: tynki wap.–cement. kat. III, malowane farbami emulsyjnymi i olejnymi. W pom. 
higieniczno-sanitarnych i zapleczu kuchennym okładziny ceramiczne. Stan dobry. 

Schody wewnętrzne: istniejąca klatka schodowa – biegi i spoczniki żelbetowe. 

Elewacje: tynkowane. Stan tynków zewnętrznych dostateczny - tynki posiadają odbarwienia 
zacieki i spękania. 

Stolarka: okienna PCW; drzwiowa – płytowa i PCW. Wymiana okien poza opracowaniem. 

Drzwi główne wejściowe: PCW z przeszkleniem. Stan dobry. 

Posadzki:  wykładziny dywanowe, wykładzina PCW, płytki ceramiczne. 

Wyposażenie w instalacje – obiekt wyposażony jest w instalację wod.- kan., deszczową, elek-
tryczną, wentylację grawitacyjną, centralnego ogrzewania i c.w.u. 

 
Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie projektowanych robót budowlanych. 
 

2.2 DANE CHARAKTERYSTYCZNE 

Istniejąca kubatura 4 077,00m3 – bez zmian 
Istniejąca powierzchnia zabudowy 570,25m2 – bez zmian  
+ 11,1m2 zewnętrzna klatka schodowa 
Wysokość budynku 6,6m. Wysokość w miejscu tzw. „atrium” 9,1m. 
 

A. Stan zagospodarowania nieruchomości: 

Na działkach znajduje się wolnostojący budynek przedszkola. 

Nie przewiduje się zmian w zagospodarowaniu działek. 

 

B. Informacja o ochronie wartości kulturowych: 

Budynek  nie posiada wysokich wartości kulturowych, nie jest wpisany do rejestru zabytków. 
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C. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej: 

Teren nie jest objęty wpływami eksploatacji górniczej. 

D. Informacja o zagrożeniu dla środowiska: 

Obiekt z uwagi na swoją funkcję nie stwarza zagrożenia ani dla środowiska ani dla higieny i 
zdrowia użytkowników. Odpady pokonsumpcyjne, odpady z zaplecza kuchni oraz bytowe gro-
madzone są w odpowiednich kontenerach, znajdujących się poza budynkiem, na terenie Inwe-
stora – w odległości nie większej niż 75m od wyjścia. Odpady wywożone są przez uprawnione-
go odbiorcę, na podstawie umowy. 

E. Informacja o dostawie mediów: 

Inwestor  posiada umowy dostawy energii elektrycznej, wody i odbioru ścieków oraz dostawy 
gazu. Przewidywane zapotrzebowanie na media jest zapewnione w ramach limitów własnych 
oraz zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi. 

F. Informacja o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego: 

Istniejące i utrzymane zagospodarowanie budynku zgodne jest z zapisami Uchwały  
Nr VII/53/2007 Rady Gminy Pilchowice z dnia 7 maja 2007r. w sprawie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice obejmującym część terenów sołectw: 
Pilchowice, Wilcza, Leboszowice. Budynek przedszkola znajduje się na obszarze oznaczonym 
symbolami: 

H7 UP – tereny zabudowy usług publicznych; 

H10 KDD i H17KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowa. 

2.2. ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO 

Analiza istniejącego stanu budynku pozwala na wskazanie przedsięwzięć in-
nowacyjnych, usprawniających pod względem technicznym eksploatację bu-
dynku i podjęcie działań w kierunku zmniejszenia zużycia energii. Wytyczne 
zawarto w opracowaniu pt. „Audyt energetyczny budynku” wrzesień 2013r. 

Ze względu na to, że stan techniczny obiektu ocenia się jako dobry, celowa 
jest jego termomodernizacja będąca zespołem działań mających na celu 
zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło poprzez poprawę izolacyjności 
przegród, usprawnienie instalacji grzewczych, modernizację źródeł 
i przesyłania ciepła. 

Przedmiotem części architektoniczno-budowlanej opracowania jest ocieple-
nie ścian zewnętrznych budynku oraz stropodachu.  

Ponadto przewiduje się wykonanie nowej kotłowni gazowej i montaż kotła na 
gaz – przeznaczonego do c.w.u i c.o. A także wykonanie nowej instalacji 
oświetlenia zewnętrznego i oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego. 

Istniejące ściany zewnętrzne nie posiadają warstwy izolacji termicznej. 

Obecnie współczynnik przenikania ciepła U dla ścian budynku wynosi  
od 0,825 do 0,829 W/(m2K) i jest większy od wymaganego UC(max)  
[W/(m2K)] = 0,25. 

Z godnie z zaleceniami audytu energetycznego konieczne jest wykonanie 
ocieplenia ścian warstwą dociepleniową o grubości 14cm – styropian 
λ=0,038 W/mK. 
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Współczynnik przenikania ciepła dla stropodachu wynosi 0,428 W/(m2K)  
– jest większy od wymaganego UC(max) [W/(m2K)] = 0,20 W/m2K. Konieczne 
docieplenie warstwą izolacyjną – natrysk „termopiany” gr. 14cm. 

Nie przewiduje się wymiany stolarki okiennej za wyjątkiem przeszkleń w ob-
rębie zewnętrznej klatki schodowej i okna w projektowanej kotłowni. 

Przewiduje się wymianę drzwi zewnętrznych. 

 

3.0 OPIS PROJEKTU 

3.1 ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT 

W zakresie termomodernizacji budynku: 

 Prace przygotowawcze  

 Wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana przeszkleń zewnętrznych 

 Skucie zmurszałych tynków na części elewacji 

 Skucie istniejącego cokołu z płytek ceglanych 

 Termomodernizacja ścian zewnętrznych i fundamentowych  

 Docieplenie stropodachu 

 Montaż instalacji odgromowej (wg. cz. elektrycznej) 

 Montaż lamp oświetleniowych (wg. cz. elektrycznej) 

 Demontaż istniejących i montaż nowych obróbek blacharskich,  
  rynien i rur spustowych 

 Demontaż istniejących i montaż nowych parapetów zewnętrznych 

 Wykonanie robót budowlanych związanych z lokalizacją nowej ko-
tłowni gazowej i montażem nowego komina zewnętrznego (wg. cz. in-
stalacyjnej) 

 Wykonanie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego (wg. cz. elek-
trycznej) 

 Montaż nowych prefabrykowanych czap betonowych z kapinosami: 
pod czapą należy wykonać izolację z masy bitumicznej, czapy pokryć 
dwukrotnie preparatem hydrofobizującym przeznaczonym do betonu, 
uszczelnić wszystkie połączenia na linii komin- pokrycie dachowe po-
przez wstrzyknięcie piany poliuretanowej, zastosowanie taśm dekar-
skich oraz wykonania koniecznych obróbek blacharskich z blachy 

 Remont dachu i kominów w systemie termopiana- izolacja termiczna 
i przeciwwodna, natrysk na całą powierzchnię dachu z ciągłym połą-
czeniem natrysku na kominach i ścianach attykowych (przed wykona-
niem izolacji należy skonsultować się z wybranym producentem oraz 
ściśle stosować się do jego zaleceń i technologii wykonania) 

 Wykonanie obróbek blacharskich na dachu i ścianach attykowych 
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W zakresie zagospodarowania terenu przy budynku: 

 Rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt chodnikowych wokół bu-
dynku w pasie o szerokości 2m 

 Izolacja ścian fundamentowych 

 Zasypanie wykopów, ułożenie nawierzchni ze zdemontowanych płyt 
chodnikowych, z odpowiednim spadkiem od budynku (przyjęto do 
wymiany 80% płyt), odtworzenie korytkowych elementów betonowych  
odprowadzających wodę od budynku (podbudowa płyt chodnikowych 
jak dla nawierzchni pieszej) 

 Wykonanie nowych korytkowych elementów betonowych odprowa-
dzających wodę od budynku – w miejscach wylotów zewnętrznych rur 
spustowych (na długości ok. 2m) 

 Renowacja istniejących ceglanych murków zewnętrznych (oczysz-
czenie powierzchni, zabezpieczenie powierzchni przed zanieczysz-
czeniami organicznymi – glonami, uzupełnienie spoinowania) 

 Montaż zewnętrznej ławeczki przy wejściu (wykonana na wzór istnie-
jącej, mocowana do murka przy wejściu) 

 

Pozostałe roboty ogólnobudowlane: 

 Adaptacja pomieszczenia magazynu urządzeń terenowych na cele 
kotłowni gazowej (wg.cz. instalacje sanitarne) 

 Montaż oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego  

 

3.2. OPIS TECHNOLOGII PROJEKTOWANEGO OCIEPLENIA ELEWACJI 

3.2.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA METODY  
„LEKKIEJ-MOKREJ” 

 
Do ocieplenia elewacji od strony zewnętrznej zaproponowano metodę „lekką 
mokrą”, polegającą na przymocowaniu za pomocą kleju do powierzchni ze-
wnętrznej ściany ciągłej warstwy izolacji termicznej, zabezpieczeniu jej war-
stwą klejową z tkaniną (siatką) szklaną i wykończeniu powierzchni zewnętrz-
nej cienkowarstwową wyprawą tynkarską. Zaproponowano płyty styropiano-
we 14cm. 

Do docieplenia ścian fundamentowych przewidziano 12cm polistyrenu eks-
trudowanego XPS.  

Płyty izolacyjne są przyklejane do ścian zaprawami lub masami klejącymi 
i w zależności od potrzeb mocowane dodatkowo łącznikami tworzywowymi 
o kształcie grzybka. 
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Na powierzchni płyt ocieplających wykonuje się warstwę ochronną z masy 
lub zaprawy klejącej, grubości około 3 mm, zbrojoną siatką z włókna szkla-
nego, a następnie elewacyjną wyprawę tynkarską o grubości 2 do 4 mm. 

Poszczególne warstwy ocieplenia, wykonane z odpowiednio dobranych ma-
teriałów, pełnią w układzie ocieplającym następujące funkcje: 

- płyty izolacyjne zapewniają wymaganą izolację termiczną 

- masa lub zaprawa klejąca i łączniki tworzywowe mocujące płyty do ścian 
zapewniają stateczność konstrukcyjną układu ocieplającego 

- warstwa masy klejącej nałożona na płyty i zbrojona siatką szklaną stanowi 
ochronę płyt i zabezpiecza układ ocieplający przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi 

- zbrojenie z siatki szklanej ogranicza odkształcenia termiczne warstwy 
ochronnej, zapobiega pęknięciom i zwiększa wytrzymałość na uszkodzenie 
mechaniczne 

- wyprawa tynkarska stanowi wykończenie powierzchni układu ocieplającego, 
zabezpiecza go przed wpływem czynników klimatycznych, zwiększa wytrzy-
małość na uderzenia, a przez dobrze zaprojektowaną kolorystykę i fakturę 
nadaje elewacji estetyczny wygląd. 

Jak wynika z praktyki zagranicznej trwałość ociepleń wykonanych metodą 
„lekką” przy zachowaniu właściwej jakości robót i użytych materiałów wynosi 
ponad 30 lat. 

Ocieplanie ścian metodą systemową należy wykonywać zgodnie ze świadec-
twami, decyzjami lub aprobatami technicznymi, wydanymi dla wybranego 
systemu. 

W skład systemu dociepleń metodą „lekka-mokrą” wchodzą: 

A. Listwy cokołowe i profile narożne 

B. Zestawy montowane do listew zawierające: podkładki dystansujące, łącz-
niki listew, wbijane śruby mocujące. 

C. Płyty izolacyjne 

D. Zaprawy klejące 

E. Siatka wzmacniająca, klasyfikowana wg odporności na uderzenia i grama-
tury 

F. Akrylowe zaprawy tynkarskie 

G. Elementy uzupełniające, np. listwy cokołowe, profile narożnikowe, listwy 
kapinosowe itp. 

3.2.2. OKREŚLENIE GRUBOŚCI WARSTWY MATERIAŁU 
TERMOIZOLACYJNEGO 

Współczynnik przenikania ciepła U dla ścian budynku wynosi od 0,825 do 
0,829 W/(m2K) i jest większy od wymaganego. 
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Z godnie z zaleceniami audytu energetycznego konieczne jest wykonanie 
ocieplenia ścian warstwą dociepleniową o grubości 14cm – styropian 
λ=0,038 W/mK. 

Po dociepleniu ściany zewnętrzne będą posiadały UC [W/(m2K)] = 0,204. 

Wartość czynnika temperaturowego f(Rsi,min) dla krytycznego miesiąca wy-
nosi: f(Rsi, max) = 0,889. 
Ponieważ warunek f(Rsi) > f(Rsi,max) jest spełniony, zatem analizowana 
przegroda została zaprojektowana prawidłowo pod katem uniknięcia rozwoju 
pleśni. 

Do ocieplenia ościeży przyjęto warstwę materiału termoizolacyjnego  
gr. 3,0 cm. 

Do ocieplenia ścian fundamentowych oraz cokołu o wysokości ok. 20cm 
przyjęto 12cm polistyrenu ekstrudowanego XPS. UC [W/(m2K)] = 0,35. 

Nadwieszenie 1 piętra (po obwodzie całego budynku) należy ocieplić 5cm 
polistyrenu ekstrudowanego XPS. We wnękach (w nadwieszeniu 1p.) przy 
narożach budynku, wnęce przy wejściu do zaplecza kuchennego i wejściu 
głównym nadwieszenie 1 piętra należy ocieplić 35cm styropianu. 

Do ocieplenia słupów przyziemia (tylko ponad gruntem) przyjęto 3cm polisty-
renu ekstrudowanego XPS. 

Obecnie współczynnik przenikania ciepła dla stropodachu wynosi 
0,428W/(m2K) i jest większy od wymaganego.  

Zgodnie z zaleceniami audytu należy wykonać docieplenie stropodachu i 
uzyskać współczynnik przenikania ciepła UC [W/(m2K)] = 0,159. 

Zastosować należy warstwę „termo piany” o grubości 13cm i o współczynni-
ku λ = 0,022 W/mK. 

 

3.2.3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE MATERIAŁU OCIEPLAJĄCEGO ŚCIANY 

W projekcie, do wykonywania warstwy termoizolacyjnej ścian zewnętrznych 
przyjęto ocieplenie warstwą izolacyjną grubości 14 cm – płyty styropianowe 
λ=0,038 W/mK.  

Parametry techniczne: 

Klasy tolerancji wymiarów:     

  grubość T(1) ± 1 mm 

  długość L(2) ± 2 mm 

  szerokość W(2) ± 2 mm 

  prostokątność Sb(5) ± 5 mm/m 

  płaskość P(5) ± 5 mm 

Poziom wytrzymałości na zginanie BS100 ≥ 100 kPa 

Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ± 0,2% 

Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności 
(temp. 70°C, 48 h) 

DS(70,-)2 ± 2% 

Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych TR100 ≥ 100 kPa 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 10°C 0,038 W/(m*K) 

Klasa reakcji na ogień E 
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Należy zastosować płyty o podwyższonych parametrach izolacyjnych, produ-
kowane metodą spieniania polistyrenu i przeznaczone do wykonywania izo-
lacji cieplnych ścian, w tym do wykonywania ociepleń fasad. Płyty standar-
dowo produkowane są w wymiarach: długość: 1000mm, szerokość: 500mm, 
grubość: od 10mm, a następnie co 10mm. 

Płyty styropianowe należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta 
i Rekomendacją Techniczną i Jakości RTQ ITB 1261/2013 oraz wytycznymi 
zawartymi   w projekcie budowlanym. Po przymocowaniu do ściany ze-
wnętrznej, płyty należy niezwłocznie przykryć warstwą elewacyjną: warstwą 
zbrojoną i tynkiem w systemach ociepleń w celu ochrony styropianu przed 
bezpośrednim oddziaływaniem warunków  atmosferycznych (promieniowanie 
UV), które destrukcyjnie wpływają na powierzchnię styropianu. W przypadku 
długotrwałej ekspozycji na czynniki atmosferyczne wierzchnia warstwa płyt 
może pokryć się żółtawym nalotem. W takiej sytuacji, przed wykonaniem 
warstwy zbrojonej w systemach ociepleń metodą ETICS (BSO, lekka-mokra), 
warstwę tę należy usunąć za pomocą papieru ściernego lub tarki 
do szlifowania. Na powierzchni płyt nie powinno być luźnych cząstek osłabia-
jących przyczepność kleju do styropianu. Do przyklejania płyt styropianowych 
stosować klej poliuretanowy do styropianu przeznaczony do stosowania bez 
łączników mechanicznych. 

Uwaga: 

Nie stosować płyt w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi 
destrukcyjnie na polistyren EPS, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, 
benzen, nitro), itp. 
Płyty mogą być mocowane za pomocą zaprawy klejącej bez łączników me-
chanicznych do oczyszczonych podłoży murowanych zgodnie z zaleceniami 
wybranego producenta. 

Uwaga: 

Wykonawca ociepleń powinien obejrzeć każdą partię dostarczonego materia-
łu i w razie negatywnych spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo pobra-
nych próbek. 

 

3.3. WYMAGANIA TECHNICZNO – TECHNOLOGICZNE WYKONYWANIA 
OCIEPLENIA ŚCIAN 

3.3.1.  KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT 

a) prace przygotowawcze (demontaż tabliczek informacyjnych, opraw oświe-
tleniowych itp., skucie ceglanego cokołu) 

b) wykonanie docieplenia ścian fundamentowych – na głębokość 100cm 

c) sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian  

d) wykonanie próby przyklejania płyt fasadowych  

e) sprawdzenie skuteczności mocowania 

f) montaż listwy cokołowej  
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g) wstępne przygotowanie złączy kompensacyjnych 

h) przygotowanie zapraw lub mas klejących 

i) przyklejanie płyt fasadowych z zachowaniem istniejących na elewacjach 
szczelin dylatacyjnych, zamontowanie listew dylatacyjnych (listwa główna 
oraz listwy narożne - przy słupach na parterze budynku) 

j) wyrównywanie powierzchni przyklejonych płyt ocieplenia 

k) wykonywanie warstwy bazowej na płycie ocieplenia 

l) wykonywanie warstwy zbrojonej na płycie ocieplenia 

m) zabezpieczanie narożników zewnętrznych 

n) wykonywanie wypraw tynkarskich na elewacjach 

o) wykonywanie obróbek blacharskich 

p) montaż elementów istniejących na elewacjach 

Każda z faz powinna być oficjalnie odbierana przez inspektora  
nadzoru. 

3.3.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

Skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń. 

Sprawdzenie jakości dostarczonych materiałów. 

Następną czynnością jest zmontowanie rusztowania (stojakowego lub wiszą-
cego), przy czym w przypadku stosowania rusztowań wiszących, należy 
przymocować do nich osłony ze styropianu w sposób zapobiegający uszko-
dzeniu ocieplenia podczas zmiany położenia rusztowania. 

Demontaż elementów przytwierdzonych do elewacji  (przyłącza, lampy, an-
teny satelitarne) jeżeli nie ma możliwości obróbki bez demontażu, demontaż 
instalacji odgromowej, zabezpieczenie przewodów elektrycznych. 

3.3.3. SPRAWDZENIE I PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI ŚCIAN 

Przed przystąpieniem do ocieplania należy dokładnie sprawdzić powierzchnię 
ocieplanych ścian. 

Skuć istniejący cokół z płytek klinkierowych (ceglanych). 

Zmurszały tynk na elewacji należy skuć metodą mechaniczną (przyjęto 20%). 

Wstępnie należy opukać całą powierzchnię tynku. Jeżeli tynk będzie wydawał 
„głuchy” odgłos podczas opukiwania, oznacza to, że się odspoił od podłoża i 
należy go usunąć. W razie wątpliwości należy wykonać próbę odrywania: sty-
ropianowe próbki odrywać 3 dni po przyklejeniu, jeżeli styropian się rozerwie w 
swojej warstwie – podłoże jest nośne.  

Tynk  pozostały oczyścić z kurzu i łuszczących się powłok.  

Ściany oczyścić z kurzu i łuszczących się powłok, następnie zmyć wodą pod 
ciśnieniem max. 200 barów. Wykwity oczyścić na sucho za pomocą szczotki 
lub zmyć odpowiednio przygotowanym roztworem. W kilku miejscach ściany 
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sprawdzić ewentualne odchyłki od pionu, w razie znacznych rozbieżności 
ustalić z projektantem sposób ich niwelacji. Należy upewnić się, że podłoże 
jest równe z tolerancją +/- 6 mm na promieniu 1,2 m, wolne od wilgoci techno-
logicznej i kapilarnej. Luźne i nienośne elementy elewacji wykuć, wymienić, 
ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim z zachowaniem wymaganych 
okresów karencji.  

Na fragmentach muru charakteryzujących się zbyt luźną strukturą, wskazane 
jest założenie siatki Rabitza podtrzymującej tynk, przed pokryciem obrzutką.  

 W miejscach zagrzybionych należy powierzchnię ścian odgrzybić. 

W razie potrzeby – zgodnie z technologią wybranego producenta, całą po-
wierzchnię ścian należy zagruntować. 

3.3.4. PRZYGOTOWANIE ZAPRAW LUB MAS KLEJĄCYCH 

Zaprawy lub masy klejące produkowane fabrycznie należy przygotować zgod-
nie z informacją podaną w świadectwach dopuszczających je do stosowania. 
Zaprawy suche zarobić wodą w ilości podanej na świadectwie, a następnie 
pomierzyć konsystencję, która powinna wynosić 10 +/-1 cm stożka opadowe-
go.  

Należy stosować masy zalecane przez producenta wybranego systemu.  

Przed przystąpieniem do mocowania płyt izolacyjnych należy sprawdzić przy-
czepność spoiwa do podłoża wg instrukcji producenta. 

3.3.5. PRZYKLEJANIE PŁYT TERMOIZOLACYJNYCH 

Temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez co najmniej następne 
24 godziny powinna wynosić 5 – 25 stopni C. W tym czasie elewacje należy 
chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem. Płyty izolacyjne należy przykle-
jać całopowierzchniowo metodą grzebieniową – zaprawę klejącą nakładać na 
całą powierzchnię płyty termoizolacyjnej przy użyciu pacy zębatej (zęby ok. 10 
x 10mm).  

W docieplanych partiach parteru na wysokości max.10cm od poziomu terenu 
należy zamontować listwę cokołową z kapinosem.  

Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą należy przycisnąć do 
ściany i lekko przesunąć w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca się 
ułożenie najniższego pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty należy 
układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, kolejne rzędy płyt 
powinny być układane z przesunięciem o ½ płyty, na tzw. zakład. Prawidło-
wość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży 
- przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. 
Klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. Przy układaniu do-
cieplenia przy narożach otworów w elewacjach nie należy dopuścić do pokry-
wania się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów. Pły-
ty należy układać tak, aby nieznacznie wystawały poza krawędź narożnika 
budynku. Po związaniu zaprawy klejącej wystającą część płyt należy przyciąć 
wzdłuż listwy.  
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Na parterze budynku, przy słupach należy zastosować listwy dylatacyjne na-
rożne. Stosować listwy PCV typu V kątowe (elementy PCV, szara dylatacyjna 
membrana PCV, siatka szklana) lub inne polecane przez wybranego produ-
centa systemu dociepleniowego. 

Główną dylatacje należy wykończyć listwami pionowymi i poziomymi (nadwie-
szenie 1 piętra) – stosować listwy płaskie PCV typu E.  

3.3.6. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PRZYKLEJONYCH PŁYT 
TERMOIZOLACYJNYCH. 

Powierzchnia przyklejonych płyt powinna być wyrównana, a szpary większe 
niż 2 mm, zapełnione paskami tego samego materiału izolacyjnego.  

Po przyklejeniu płyt, ale nie wcześniej niż po 24 godz., w celu wyrównania nie-
równości i ewentualnych uskoków, przeszlifować płyty dużą pacą drewnianą z 
grubym papierem ściernym. 

Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy zbrojącej przeszpachlować 
wszystkie powierzchnie w otworach okiennych, a w ich narożach wtopić pod 
kątem 45° pasy siatki z włókna szklanego. 

3.3.7. WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ NA PŁYCIE 
TERMOIZOLACYJNEJ. 

Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od monta-
żu płyt termoizolacyjnych. W systemie zaproponowanym w projekcie warstwa 
bazowa składa się z zaprawy klejącej, z wtopioną w nią siatką wzmacniającą. 
Po przygotowaniu spoiwa zgodnie z instrukcją na opakowaniu lub kartą tech-
niczną, za pomocą pacy ze stali nierdzewnej na całą powierzchnię elewacji 
należy nałożyć warstwę wyrównującą spoiwa o grubości około 1 – 1,5 mm. 
Grubość powłoki nie powinna przekraczać 3 mm, gdyż mogą powstać spęka-
nia. Po wyschnięciu pierwszej warstwy należy ją przeszlifować, następnie na-
łożyć drugą warstwę na grubość ok. 1,5 – 2 mm. na powierzchni trochę więk-
szej od szerokości przygotowanej siatki. Siatkę zatapiać natychmiast po nało-
żeniu drugiej warstwy spoiwa ruchami w kierunku od środka do brzegów, uży-
wając do tego celu pacy ze stali nierdzewnej. Siatka musi być dokładnie zato-
piona, aby na powierzchni nie był widoczny jej kolor. Miejsca z prześwitującym 
kolorem siatki wyrównać cienką warstwą spoiwa. Siatkę można układać w 
pionowych lub poziomych pasach, jednak ze względu na wygodę zaleca się 
układanie pionowe. 

Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojącej w taki sposób, że nakłada 
się ją na płytę nie pokrytą masą klejącą, którą następnie nanosi się jednora-
zowo na siatkę. 

Sąsiednie pasy siatki powinny być układane na zakład, nie mniejszy niż 
60 mm w pionie i w poziomie. 

Szerokość siatki powinna być tak dobrana, aby było możliwe oklejenie ościeży 
okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki otworów okiennych i 
drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejanie bezpośrednio na płycie 
kawałków siatki o wymiarach 20 x 30cm, diagonalnie. 



15 

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY:  
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PILCHOWICE:  

ZAD. NR 1 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PILCHOWICACH 
GRUPA PROJEKTOWA 

„MARWIT” Sp. z o.o. 
44-100 GLIWICE UL. WROCŁAWSKA 8   TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30 

e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl 
 

Siatka przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożni-
ka, lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 
20 cm. W taki sam sposób należy wywinąć siatkę na ościeża okienne  
i drzwiowe. 

W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia me-
chaniczne, na wszystkich narożnikach pionowych na parterze oraz na naroż-
nikach ościeży na wszystkich kondygnacjach, należy przed przyklejeniem 
siatki wkleić perforowane kątowniki aluminiowe. W części parterowej należy 
zastosować dwie warstwy siatki. Zamiast pierwszej warstwy siatki można za-
stosować siatkę pancerną, układaną na styk. Po stwardnieniu masy klejącej w 
tej warstwie należy nanieść drugą warstwę masy klejącej i wcisnąć  
w nią właściwą siatkę szklaną. Łączna grubość warstwy masy klejącej z po-
dwójną tkaniną powinna wynosić około 6mm. 

3.3.8. WYKONANIE WYPRAW TYNKARSKICH NA ELEWACJACH 

Układanie tynku akrylowego można rozpocząć dopiero po całkowitym wy-
schnięciu warstwy bazowej. Przy temperaturze +20 stopni C i wilgotności 
względnej powietrza 55% standardowa warstwa bazowa jest gotowa do ukła-
dania tynku akrylowego po 24 godzinach. Przy stosowaniu siatki pancernej za-
leca się odczekać 12 godzin dłużej. Warstwa bazowa powinna być czysta, su-
cha i gładka. Niedopuszczalne są prześwity koloru siatki. Akrylową masę tyn-
karską o wybranej fakturze należy przygotować wg instrukcji na opakowaniu 
lub karty technicznej. Przed nakładaniem wyprawy powierzchnię warstwy ba-
zowej przeszlifować pacą z papierem ściernym. Należy dokładnie zetrzeć 
ewentualne wykwity i nierówności. Wyprawę nakłada się przy użyciu pacy ze 
stali nierdzewnej na grubość największych ziaren kruszywa.  

Należy pracować płynnie metodą „mokre na mokre”, za jednym razem nakła-
dać całe powierzchnie tak, aby uniknąć zagładzeń w miejscach łączenia  
tynku.  

Fakturę uzyskuje się poprzez zatarcie tynku przy pomocy pacy plastykowej. W 
celu uzyskania jednolitej faktury konieczne jest zacieranie całej powierzchni 
jednakowymi ruchami. W chłodne dni może być wymagana chwila przerwy 
między nakładaniem tynku i efektywnym zacieraniem. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów 
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany jest spadek tem-
peratury poniżej 00C w przeciągu 24 godzin. 

Wyprawy elewacyjne należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi świadec-
twami ITB. Kolory zastosowanych tynków akrylowych przedstawiono na  
rysunkach elewacji. 

Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia powinna charakte-
ryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem 
miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem nie-
uzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości > 3m. 



16 

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY:  
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PILCHOWICE:  

ZAD. NR 1 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PILCHOWICACH 
GRUPA PROJEKTOWA 

„MARWIT” Sp. z o.o. 
44-100 GLIWICE UL. WROCŁAWSKA 8   TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30 

e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl 
 

3.4. ROBOTY REMONTOWO-KONSERWATORSKIE 

W projekcie przewiduje się renowację istniejących ceglanych murków ze-
wnętrznych – elementów zagospodarowania terenu (oczyszczenie powierzch-
ni, zabezpieczenie powierzchni przed zanieczyszczeniami organicznymi – 
glonami, uzupełnienie spoinowania). 

Proces renowacji obejmuje następujące etapy: 
 - oczyszczenia powierzchni z kurzu i pyłu oraz materii organicznej: mecha-
niczne (pasta czyszcząca np. Alkutex), strumieniem pary wodnej (nie zwilża 
podłoża)  
- ostatecznie zmycie wysokociśnieniowym strumieniem wody i pozostawienie 
do całkowitego wyschnięcia 
- dezynfekcja - obfite nasączenie suchego podłoża aktywnym biologicznie 
preparatem, np. StoPrim Fungal lub StoPrim Fungal C 
- pozostawienie podłoża na co najmniej 48 godzin (nie należy spłukiwać ani 
narażać nasączonych już powierzchni na bezpośredni wpływ opadów atmos-
ferycznych) 
- uzupełnienie spoinowania 
- wykonanie hydrofobizacji końcowej specjalnym preparatem np. ispo Fassa-
denschutz BS 290, FUNCOSIL SNL. 
 
Istniejącą drabinę zewnętrzną należy zabezpieczyć przed korozją poprzez ma-
lowanie preparatami do metalu. Stosować jednoskładnikową farbę, przezna-
czoną do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali żelaznych (stal, 
żeliwo - pokrytych rdzą, jak i czystych). Wykończenie w efekcie matowym.  
Kolor czarny RAL 9005. 
 
Istniejącą skrzynkę gazową - w konstrukcji murowanej - należy przemurować  
i powiązać z istniejącą ścianą budynku za pomocą kotew wklejanych. Wyko-
nać z cegieł silikatowych zewnętrznych w kolorze białym. Zaimpregnowanych 
zgodnie z instrukcją producenta cegieł. 

3.5. OBRÓBKI  BLACHARSKIE, PARAPETY, RYNNY I RURY SPUSTOWE 

Należy wykonać nowe obróbki blacharskie i parapety z blachy ocynkowanej 
gr. 0,55mm, powlekanej, w kolorze ciemnobrązowym – identycznym z  
kolorem istniejącej stolarki okiennej. Nowe parapety szerokości w rozwinięciu 
25cm. 

Obróbki blacharskie w kolorze ciemnobrązowym – identycznym z  
kolorem istniejącej blachodachówki.  

Rynny i rury spustowe wykonać jako systemowe, metalowe z blachy ocyn-
kowanej, obustronnie powlekanej powłoką poliestrową – w kolorze ciemno-
brązowym. 

3.6. STOLARKA   

Przewiduje się wymianę istniejących drzwi zewnętrznych na parterze budyn-
ku. Drzwi do wymiany oznaczone na rysunkach cz. architektoniczna. 
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Montować należy drzwi z przekładką termiczną Ud=1,2 [W/m2K] (z wyjąt-
kiem D6). Projektuje się drzwi aluminiowe profilowe wykonane z profili sys-
temowych, powierzchnie drzwi blacha aluminiowa, ościeżnica zewnętrzna z 
blachy stalowej ocynkowanej lub nierdzewnej (oznaczenia szczegółowe na 
rys. zestawienie stolarki). 
Kolor: lakier proszkowy zgodnie z paletą kolorów – szary RAL 9006. 

 
Projektuje się również wymianę przeszkleń stałych w obrębie zewnętrznej 
klatki schodowej oraz okna w projektowanej kotłowni. Szczegóły na rys. ze-
stawienie stolarki. 
 
Uwaga: 
Wymiary otworów okiennych i drzwiowych sprawdzić po demontażu istnieją-
cych. 
 

3.7. KOLORYSTYKA 

Na rysunkach elewacji  przedstawiono  kolorystykę tynków. 

Należy przedstawić do zatwierdzenia Inwestorowi i Projektantowi próbki kolo-
rystyczne wybranego producenta. Próbki powinny jak najbardziej odpowia-
dać kolorom podanym na rysunkach. Niedopuszczalne jest wykonanie kolo-
rystyki elewacji bez wcześniejszych konsultacji z Inwestorem i Projektantem. 

3.8. OCIEPLENIE STROPODACHU 

Kominy. 

Opukać powierzchnię tynków. Jeżeli tynk będzie wydawał „głuchy” odgłos 
podczas opukiwania, oznacza to, że się odspoił od podłoża i należy go usu-
nąć. Zmurszałe tynki należy skuć metodą mechaniczną (przyjęto 20%). 

Czapy należy rozebrać, następnie zamontować nowe prefabrykowane z beto-
nu – zastosować czapy z kapinosami. Czapy zaimpregnować (np. dwukrotne 
malowanie preparatem hydrofobizującym przeznaczonym do betonu), pod 
warstwą betonu należy wykonać izolację z masy asfaltowej. Uszczelnić 
wszystkie połączenia na linii komin- pokrycie dachowe poprzez wstrzyknięcie 
piany poliuretanowej, zastosowanie taśm dekarskich oraz wykonanie koniecz-
nych obróbek blacharskich. 

Dach. 

Przed rozpoczęciem docieplenia pokrycia dachowego usunąć istniejące luźne 
elementy niezwiązane z dachem, oczyścić jego powierzchnię z pyłów oraz od-
tłuścić. Powierzchnia dachu powinna być sucha. 
Docieplenie dachu polegające na wykonaniu izolacji termicznej w postaci 
„termopiany” pozwala na uszczelnienie trudno dostępnych miejsc na dachu 
(przejścia z powierzchni poziomej na pionową kominów i murów attykowych). 
„Termopiana” pokryta jest powłoką, która stanowi ochronę przed UV i uszko-
dzeniami mechanicznymi. Zastosować np. termopianę GRUPA TERMOPIAN 
Sp. z o.o. z powłoką Izolbest PRO lub równoważne materiały. 
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Parametry techniczne: 
 

Dokument odniesienia Aprobata Techniczna AT/2012-08-0058 

Kolor niebieski 

Gęstość pozorna, kg/m3 45 +/- 10 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ 0,022 W/mK 

Nasiąkliwość wody, kg/m2 do 0,5 

Przesiąkliwość wodą niedopuszczalne przesiąkanie 

Stabilność wymiarowa 1% 

Możliwość określania stopnia fotochemicznej degradacji TAK – wg zgłoszenia w UPRP P396950 

Wytrzymałość na ściskanie, kPa 300 

Wytrzymałość na rozciąganie, kPa 450 

Reakcja na ogień   klasa E 

Klasa odporności przekrycia dachowego na ogień zewnętrzny nierozprzestrzeniające ognia (NRO), Broof (t1) 

 
 
Roboty budowlane: 
- wykonanie warstwy termopiany o gr. 13cm i gęstości 60kg/m³ w kolorze brą-
zowym 
- wymiana wpustów dachowych wewnętrznego systemu odprowadzenia wody 
deszczowej po uprzednim oczyszczeniu rur spustowych 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich na dachu budynku (kominy, ściany 
attykowe) 
 
Uwaga: 
Przed rozpoczęciem prac należy skontaktować się z wybranym producentem 
systemu dociepleniowego metodą natryskową oraz stosować się ściśle do je-
go zaleceń. 
 

Wybrane szczegóły wykonania docieplenia termopianą: 
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3.9. INSTALACJA ODGROMOWA 

Przewidziano wymianę instalacji odgromowej – (wg. cz. elektrycznej). 

3.10. IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 

IZOLACJA PIONOWA                                                                      

Wymaga odkrycia ścian fundamentowych, które wcześniej znajdowały się pod 
ziemią, oczyszczenia ich i osuszenia, a następnie położenia nowych warstw 
izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej. Należy przygotować podłoże - 
usunięcie z niego resztek starej izolacji (jeśli była), skuć pozostałości tynku, 
uzupełnić wszelkie nierówności i pęknięcia. 

Ze względu na konstrukcję budynku - ściany fundamentowe w obrębie słupów 
zewnętrznych nie zostaną ocieplone. Ocieplenie wykonać jedynie w prze-
strzeni pomiędzy słupami. 

 Ściany fundamentowe i cokół: 

 ściana fundamentowa  

 podkład gruntujący 

 hydroizolacja pionowa 

 12cm polistyren ekstr. XPS 

 tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojącej szklanej 

 podkład gruntujący 

 hydroizolacja pionowa (folia kubełkowa pod poziomem gruntu) 

 wykończenie cokołu: szczelny tynk żywiczny na siatce zbrojącej 
 

Wykonać cokół o wysokości ok.20cm (po obwodzie całego budynku, z wyłą-
czeniem słupów). Tynk żywiczny z przewagą koloru ciemnoszarego RAL 
7009, 7019, 7039. 

 

Uwaga: 

-  ściany fundamentowe odkopywać odcinkami nie dłuższymi niż 2m a wykopy 
prowadzone jednocześnie nie powinny znajdować się w odległości od siebie 
bliższej niż 4m 

- w  trakcie oględzin budynku nie stwierdzono konieczności wykonania wokół 
budynku  drenażu opaskowego. 

3.11. REMONT PODESTÓW ŻELBETOWYCH WEJŚCIOWYCH 

Wykonać należy renowację betonowego podestu przed wejściem do biblioteki 
gminnej – elewacja południowa (ok. 7m2). Zastosować systemowe preparaty 
do renowacji betonu - do wypełniania i uszczelniania spoin, pęknięć, dziur, 
większych ubytków oraz połączeń konstrukcyjnych, zapewniające całkowite 
zabezpieczenie przed wilgocią i działaniem większości czynników chemicz-
nych. Następnie, po odpowiednim zagruntowaniu podłoża (zalecane przez 
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wybranego producenta) należy ułożyć płytki gresowe mrozoodporne w kolorze 
szarym RAL 9006. Wymiar płytek ~30x30m. 
 
Podest przed wejściem głównym (ok. 9,5m2) – obecnie pokryty płytkami cera-
micznymi także należy wykończyć ww. płytkami gresowymi (po uprzednim 
skuciu okładziny istniejącej, przygotowaniu, zagruntowaniu podłoża). 
 
Stosować płytki przeznaczone do budynków użyteczności publicznej, mrozo-
odporne, antypoślizgowe R11. Należy przed zakupem przedstawić do za-
twierdzenia Inwestorowi i Projektantowi przynamniej 2 rodzaje płytek. 

Istniejące kratki ociekowe metalowe należy oczyścić z rdzy i poddać renowa-
cji.  

4.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zastosowane do termomodernizacji budynku wyroby budowlane należy sto-
sować zgodnie z wydaną aprobatą. Jeżeli aprobata dotyczy całego systemu 
(którego składniki zostały wyspecyfikowane w aprobacie) – należy bez-
względnie przestrzegać wytycznych aprobaty i skompletować właściwy ze-
staw. Dokumentami dopuszczającymi wybrany system dociepleń do  
obrotu są: 

- na rynku europejskim (w tym  krajowym): Europejska Aprobata Techniczna 
udzielana w oparciu o ETAG004 (Wytyczne do Europejskich Aprobat Tech-
nicznych „Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” 
Dz. Urz. WEC212 z 6.09.2002) 

- na rynku krajowym: Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu  
o odpowiedni ZUAT. 
 

Przypadki zamiany poszczególnych składników systemu są niedopuszczalne. 

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją ro-
bót ociepleniowych.  

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji winny posiadać pozytywne uzgodnie-
nie nadzoru autorskiego, zaś w przypadku robót wymagających pozwolenia 
na budowę, muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Proces wykonawczy robót ociepleniowych w przypadku robót wymagających 
pozwolenia na budowę musi być rejestrowany w dzienniku budowy. 

W interesie wykonawcy jest dokonanie wstępnej oceny stanu podłoża oraz 
jakości i zgodności dostarczonych materiałów budowlanych, jak również 
prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych robót po ukończeniu każdego 
etapu ocieplenia ściany. 

Wszystkie prace prowadzone na placu budowy bezwzględnie należy wyko-
nywać zgodnie z przepisami zawartym w Rozporządzeniu z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania ro-
bót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.). 
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-  Wszystkie prace rozbiórkowe i wyburzeniowe należy prowadzić tak, aby 
nie naruszyć konstrukcji nośnej budynku 

- Wszystkie wymiary należy sprawdzać na budowie z uwagi na mogące 
wystąpić niedokładności pomiarowe wynikające z braku dostępu do 
elementów konstrukcyjnych  

- Wszystkie roboty budowlano – montażowe muszą być prowadzone 
przez doświadczonego wykonawcę pod nadzorem uprawnionego in-
spektora budowlanego z przestrzeganiem przepisów w zakresie wa-
runków technicznych wykonywania i odbioru robót budowlano – mon-
tażowych 

 

5.0 INFORMACJA O PLANIE BIOZ  

5.1. TEMAT OPRACOWANIA 

 „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice: 
zad. nr 1 Publiczne Przedszkole w Pilchowicach” – zgodnie z zakresem opraco-
wania. 

5.2. INWESTOR 

Gmina Pilchowice; ul. Damrota 6; 44-145 Pilchowice. 

5.3. LOKALIZACJA 

Budynek będący przedmiotem opracowania mieści się w Pilchowicach, przy  
ul. Świerczewskiego, na działkach nr 263/40; 264/57; 266/57; 268/40; arkusz 
mapy 2; obręb Pilchowice. 

5.4. PROJEKTANT 

mgr inż. Anna Gałka upr. nr 38/10/ SLOKK/II. 

5.5. ZAKRES ROBÓT 

Na placu budowy znajduje się obiekt podlegający termomodernizacji. Prze-
widuje się wykonywanie następujących robót: 

-  prace przygotowawcze  

-  wymiana drzwi i przeszkleń 

-  termomodernizacja ścian zewnętrznych  

- renowacja murków ceglanych (elementy zagosp. terenu) 

-  montaż instalacji odgromowej 

-  montaż obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych 

- ocieplenie stropdachu 

- wykonanie nowej kotłowni gazowej. 
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 Przy wykonywaniu robót związanych ociepleniem ścian, ociepleniem 
stropodachu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m.  

 

I. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 

1.zagospodarowanie placu budowy 

2.roboty ziemne 

3.roboty budowlano –montażowe 

4.roboty wykończeniowe 

5.maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

 

Ad.1 Zagospodarowanie placu budowy  

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych 

- wykonanie dróg ,wejść i przejść dla pieszych 

- urządzenie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych 

- zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego 

- zapewnienie właściwej wentylacji 

- zapewnienie łączności telefonicznej 

- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

 

Ad. 2  Roboty ziemne  

Roboty przy odsłanianiu ścian fundamentowych budynku (w celu docie-
plenia) prowadzić na podstawie mapy do celów projektowych - określają-
cej położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w 
zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośred-
nim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
- elektroenergetyczne 
-  gazowe 
- wodociągowe i kanalizacyjne 
należy poprzedzić określeniem przez kierownika robót bezpiecznej odle-
głości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu 
wykonywania tych robót.  

Ściany fundamentowe odkopywać odcinkami nie dłuższymi niż 2m. 

Zagrożenie występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:  
- porażenie pracownika w wyniku naruszenia niezidentyfikowanych, istnie-
jących w gruncie sieci elektroenergetycznych 
-naruszenie statyki obiektu poprzez niezgodne ze sztuką budowlaną wy-
konywanie odkrycia fundamentów. 
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Ad.3 Roboty budowlano- montażowe 

Zagrożenie występujące przy wykonywaniu robót budowlano montażo-
wych: 

- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropoda-
chu, brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni 
stropodachu, brak zabezpieczenia komina) 

 
Ad.4 Roboty wykończeniowe. 

Zagrożenie występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:  

- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy pode-
stach roboczych, rusztowania, brak stosowania sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem 
i demontażem rusztowania)  

- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z 
ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym, 
obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej) 

 

Ad.5 Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy  

Zagrożenie występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy uży-
ciu maszyn i urządzeń technicznych: 

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak 
pełnej osłony napędu) 

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasi-
lających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi.) 

 

II. SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM BEZPIECZEŃSTWA  
I ZDROWIA LUDZI 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczegól-
nie niebezpiecznych: 

-  szkolenie pracowników w zakresie bhp 

-  zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecz-
nymi przez wyznaczone w tym celu osoby 

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieży obuwia roboczego. 

 

Podstawa prawna opracowania “Planu BIOZ” 

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t. j. Jedn. DZ.U. z 1998r nr 21poz. 94 z późn. zm. 
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- art. 21 ”a” ustawy z dnia 7 lipiec 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U.z 2000r nr 106 poz. 1126 z późn. 
zm.) 

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr122 poz. 1321) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpień 2002r. W sprawie szczegółowego zakresu i 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowla-
nych ,stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U.nr 151 poz. 1256) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczególnych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.nr 62 poz. 285) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac , 
które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie uprawnień rzeczo-
znawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62  

- poz. 290) 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów 
(Dz.U.Nr 60 poz. 278) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesień 1997r w sprawie ogólnych prze-
pisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z późn. zm.) 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesień 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych(Dz.U.Nr 118 poz.) 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U.Nr 47poz. 401) 

- rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126 

- przepisy dotyczące pracy przy wyrobach zawierających azbest opisane w punkcie 4.2 opisu zawarte-
go w projekcie budowlanym termomodernizacji ścian i stropodachu obiektu 
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