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OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2016 r.

poz. 290 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt:

„ Projekt architektoniczno – budowlany termomoderniza cji i remontu budynku

mieszkalnego wielorodzinnego ”.

położony w: 

41 – 205 Sosnowiec, ul. Narcyzów 2,

wykonany dla:

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomo ści przy ul. Narcyzów 2
41 – 200 Sosnowiec, ul. Korczaka 7

został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy

technicznej.

Opracował specjalno ści
konstrukcyjno – budowlanej:

Projektant specjalno ści
konstrukcyjno – budowlanej:

inż. Eugeniusz Marcol
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mgr in ż. Stanisław Posłuszny
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 1 Dane ogólne.

 1.1 Cel opracowania.

Celem  opracowania  jest  sporządzenie  dokumentacji  projektowej  remontu
i termomodernizacji  budynku  wielorodzinnego  położonego  w  Sosnowcu  przy
ul. Narcyzów 2.

 1.2 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  remontu  i  termomodernizacji  budynku
wielorodzinnego.

Zakres opracowania obejmuje:
– inwentaryzację elewacji w formie graficznej i opisowej,
– ocenę  stanu  technicznego  elewacji  pod  kątem  wykonania  termomodernizacji

i remontu elewacji,
– audyt energetyczny budynku,
– kosztorys inwestorski remontu i termomodernizacji,

 1.3 Inwestor.

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest: 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomo ści przy ul. Narcyzów 2
41 – 200 Sosnowiec, ul. Korczaka 7

 1.4 Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowe roboty budowlane realizowane będą w: 

41 – 205 Sosnowiec, ul. Narcyzów 2,

 1.5 Zakres inwestycji.

Zakres inwestycji obejmuje:

– remont elewacji oraz przekrycia dachu budynku wraz z wymianą okien piwnicznych,
– termomodernizację budynku – ściany, dach, strop piwnicy, ściany piwniczne,
– wykonanie na nowo instalacji odprowadzenia wód opadowych z dachu,
– wykonanie na nowo opaski betonowej wokół budynku,

 1.6 Podstawy opracowania.

Głównymi podstawami opracowania są:
– umowa z Inwestorem – MIEJSKI ZARZĄD  BUDYNKÓW MIESZKALNYCH – TBS

SPÓŁKA  Z O. O. z Sosnowca,
– Specyfikacja  Techniczna  Istotnych  Warunków  Zamówienia  dla  przetargu

nieograniczonego  pn.:  ,,Wykonanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej
termomodernizacji w budynku przy ul. Narcyzów 2,

– wizja lokalna przeprowadzona przez opracowujących oraz projektanta,

„Projekt architektoniczno–budowlany termomodernizacji i remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego”.
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– kompetencje i doświadczenie zawodowe projektantów oraz osób opracowujących
dokumentację,

– zaakceptowana przez Inwestora koncepcja projektowanej kolorystyki elewacji,
– uzgodnienie  z  Inspektorem  do  spraw  estetyki  miasta Wydziału  Administracji

Architektoniczno – Budowlanej Urzędu Miasta Sosnowiec,
– USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami,
– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI

MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego wraz z późniejszymi zmianami,

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z  dnia  12  kwietnia  2002  r.
w sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami,

– prawo budowlane oraz obowiązujące normy i przepisy prawne w tym:
• PN-EN 12831:  2006.  Instalacje  Ogrzewcze  w  budynkach.  Metoda obliczania

projektowego obciążenia cieplnego.
• PN-EN  ISO  13790:  2009.  Energetyczne  właściwości  użytkowe  budynków  –

Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.
• PN-EN ISO 6946:  2008.  Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór

cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
• PN-EN  ISO  13790:  2009.  Energetyczne  właściwości  użytkowe  budynków  –

Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.
• PN-82/B-o2403: 1982. Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne, 
• Instrukcja  ITB  Nr  447/2009  „Złożone  systemy  izolacji  cieplnej  ścian

zewnętrznych budynków ETICS zasady projektowania i wykonania”.
• APROBATA  TECHNICZNA  ITB  AT-15-6738/2011  Zestaw  wyrobów  do

wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem THERMA+;
– aprobaty  i  materiały  techniczne  oraz  instrukcje  wykonania  i  odbiuru  robót,

producentów zastosowanych systemów w tym: 
• ARSANIT Sp. z o. o.,  41 – 100 Siemianowice Śląskie, ul. Obwodowa 17,
• IZOHAN Sp. z o. o., 81-963 Gdynia, ul. Łużycka 2,
• ROCKWOOL  POLSKA Sp. z o. o., 66 – 131 Cigacice, ul. Kwiatowa 14,

 1.7 Zespół opracowujący dokumentację.

W skład zespołu projektowego wchodzą następujące osoby:
–  opracował specjalności konstrukcyjno – budowlanej: 

inż. Eugeniusz Marcol, nr ewid. upr. 1045/94,

– projektant specjalności konstrukcyjno – budowlanej:

mgr in ż. Stanisław Posłuszny, nr ewid. upr. 87/87,

– opracowali: mgr inż. Aleksander Bober oraz inż. Michał Wąchała.

„Projekt architektoniczno–budowlany termomodernizacji i remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego”.
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 2 Ocena stanu technicznego elewacji.

 2.1 Przebieg wizji lokalnych.

W  miesiącu  maju  oraz  czerwcu  wykonano  oględziny  przedmiotowego  budynku
podczas, których dokonano inwentaryzacji zewnętrznej budynku oraz wykonano badania
makroskopowe pokrycia dachu, tynków i murów zewnętrznych wraz z dolną powierzchnią
stropu  nad  piwnicą.  Pomiarów  dokonano  stalową  taśmą  mierniczą  oraz  dalmierzem
laserowym. W dniach wizyt  na budynku nie występowały opady atmosferyczne ani  nie
występowały w przeciągu kilku dni wcześniej.

 2.2 Charakterystyka ogólna budynku.

Przedmiotowy  budynek  jest  budynkiem  trzykondygnacyjnym  o  dwóch
kondygnacjach  nadziemnych  i  jednej  podziemnej.  Wybudowany  został  w  technologii
tradycyjnej murowanej z cegieł pełnych, otynkowany tynkiem cementowo-wapiennym, ze
stropem gęstożebrowym, złożonym z żelbetowych belek prefabrykowanych oraz pustaków
betonowych  nad  piwnicą,  dachem  w  postaci  stropodachu  nieprzełazowego,
niewentylowanego  o  jednospadowym  nachyleniu  2%,  krytym  papą.  W  budynku
zamontowano stolarkę okienną i drzwi wejściowe do klatki schodowej w technologii PCV.
Budynek  wyposażony  jest  w  instalację  wod.–kan.,  instalacje  elektryczne,  gazową,
telefoniczną i internetową.

Budynek  znajduje  się  w  grupowej  zabudowie  wielorodzinnej  wśród  budynków
o podobnej bryle i przeznaczeniu.

 2.3 Charakterystyczne parametry techniczne budynku.

Liczba kondygnacji: 3 w tym dwie nad i jedna – podziemna,

Długość budynku: 15,16 m,

Szerokość budynku: 9,68 m,

Wysokość budynku: 8,07 m,

Powierzchnia zabudowy: 146,75 m2,

 2.4 Ocena stanu technicznego.

Podczas wizji lokalnej zauważono:

� przekrycie  dachu jest  silnie  spękane z  licznymi  ubytkami –  stan techniczny zły,
wyłaz dachowy szczelny,

� obróbki blacharskie murów attykowych skorodowane, stan techniczny zły,

� kominy  ponad  dachem  otynkowane,  zauważono  drobne  rysy  na  tynkach,  stan
techniczny kominów dostateczny,

� konstrukcje  stropodachu  stanowią  prefabrykowane  płyty  żelbetowe
prawdopodobnie korytkowe,

� na elewacji  południowej  zabudowano skrzynkę  gazową  oraz poprowadzono sieć

„Projekt architektoniczno–budowlany termomodernizacji i remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego”.
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z przyłącza  telekomunikacyjnego,  elewacja  południowa  z  licznymi  spękaniami
i brakami tynku, powyżej linii  okien nad piętrem, na całej  długości  budynku tynk
odspojony od muru – stan techniczny tynków zły,

� elewacja  zachodnia  i  północna  z  widocznymi  śladami  uzupełniania  tynków  na
wysokości stropu nad piwnicą – stan techniczny tynków dostateczny,

� na  elewacji  wschodniej  zabudowano  skrzynkę  przyłącza  telekomunikacyjnego,
powyżej  linii  okien  zamontowano  na  elewacji  przewód  elektroenergetyczny,
elewacja  wschodnia  z  licznymi  spękaniami,  odspojeniami  i  brakami  tynków
analogicznie jak elewacja południowa, stan techniczny tynków zły,

� strop  nad  piwnicą  wykonano  w  technologii  gęstożebrowej  z  prefabrykowanymi
belkami żelbetowymi oraz pustakami wypełniającymi, 

� w piwnicach zauważono stare okna z brakami oszklenia, stan techniczny okien zły,

� opaski  betonowej  wokół  budynku  brak  lub  jest  całkowicie  uszkodzona,  stan
techniczny istniejącej opaski zły,

� stolarka okienna części nadziemnej i drzwiowa wejściowa do budynku względnie
nowa, stan techniczny dobry,

 2.5 Wnioski.

Stan  techniczny ogólny elewacji  ocenia  się  jako  dostatecznym,  stan techniczny
przekrycia dachu ocenia się jako zły.

Budynek wymaga:

� wykonania remontu odtworzeniowego wszystkich tynków na elewacji południowej
i wschodniej tzn. tynki należy skuć i wykonać na nowo,

� wykonania  na  nowo  przekrycia  dachu  i  obróbek  murów  attykowych  po
wcześniejszym usunięciu starych warstw,

� wymiany na nowe okien piwnicznych,

� odtworzenie lub wykonania na nowo opaski betonowej wokół budynku,

� wykonania na nowo powłok przeciwwodnych na dachu,

� wykonania na nowo obróbek blacharskich murów attykowych,

Po  wykonaniu  wyżej  wymienionych  robót  remontowych  przywrócone  zostaną
pierwotne właściwości techniczne elewacji oraz przekrycia dachu.

Konstrukcja budynku nie zagraża życiu lub zdrowiu użytkowników i nadaje się do
wykonania termomodernizacji.

„Projekt architektoniczno–budowlany termomodernizacji i remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego”.
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 3 Projekt termomodernizacji.

 3.1 Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe wewnętrznych i  zewnętrznych przegród
budowlanych.

 3.1.1 Stropodach.

Stropodach należy wykonać w następującym układzie warstw licząc od góry:

� termozgrzewalna  papa  wierzchniego  krycia  grubości  5,2  –  5,6  mm,  wysoko
modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2,
papę  można  kleić  do  podłoża  za  pomocą  kleju  asfaltowego  na  zimno
modyfikowanego SBS, (poz. 1)

� płyta  styropianowa  o  współczynniku  przewodzenia  ciepła  l =0,042  [W:(m·K)],
dwustronnie  laminowana  papą,  klejone  na  zimno  do  podłoża  za  pomocą  kleju
asfaltowego modyfikowanego SBS, (poz. 2)

� paroizolacja z termozgrzewalnej papy podkładowej grubości 4,2 mm na osnowie
szklanej o gramaturze 60 g/m2, (poz. 3)

� gruntujący środek roztwór asfaltowo – żywiczny modyfikowany SBS, (poz. 4)
� cementowa warstwa wyrównawcza,
� konstrukcja – istniejąca płyta żelbetowa,

 3.1.2 Kominy.

Na kominach wykonać  termoizolację  i  warstwy w systemie THERMA+ licząc od
środowiska:

� tynk strukturalny silikatowy THERMATynk – SI,
� podkład  tynkarski  gruntujący  silikonowo  –  silikatowy  THERMAGrunt  –  AM

o kolorystyce elewacji,
� zaprawa klejowa THERMA+ TH – 03 z wtopioną siatka z włókna szklanego,
� płyty twardej wełny mineralnej gr. 3,0 cm,
� zaprawa klejąca Lanmik LW,
� emulsja gruntująca AKRYL GRUNT GRUNTEX,
� istniejący tynk cementowo – wapienny,
� istniejąca/projektowana konstrukcja ceglana kominów,

 3.1.3 Mur attykowy.

Izolację  termiczną  muru attykowego wykonać  według poniższego układu warstw
licząc od środka dachu:

� od strony dachu wykonać wszystkie warstwy analogicznie jak dla połaci dachowej
poz. 1 – poz. 4 włącznie,

� przy narożu połaci dachowej i muru attyki bezwzględnie zastosować izokliny,
� istniejący tynk (w przypadku złego stanu technicznego tynk skuć i nie wykonywać

„Projekt architektoniczno–budowlany termomodernizacji i remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego”.
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nowego)
� istniejący mur attyki grubości 25 cm, murowany z cegły pełnej,
� istniejący  tynk  cementowo  –  wapienny  ściany  zachodniej,  na  południowej

i wschodniej ściany tynk skuć,
� emulsja gruntująca AKRYL GRUNT GRUNTEX,
� System THERMA + firmy ARSANIT,

• zaprawa klejąca  STYRAMIK THS – 04,

• styropian THERMO fasada o l =0,042 [W:(m·K)] grubości 18 cm,
• zaprawa klejowa THERMA+ TH – 03 z wtopioną siatka z włókna szklanego,
• podkład  tynkarski  gruntujący  silikonowo  –  silikatowy  THERMAGrunt  –  AM

o kolorystyce elewacji,
• tynk strukturalny silikatowy THERMATynk – SI,

 3.1.4 Mur attykowy. Obróbka blacharska. 

Zabezpieczenie  przeciwwilgociowe  muru  attykowego  od  góry  wykonać  należy
w następującym układzie warstw licząc od góry:

� obróbka  blacharska  gr.  0,5  mm,  sugerowana  szerokość  obróbki  65  cm,  kolor
obróbki zgodnie z zatwierdzoną koncepcja kolorystyki,

� termozgrzewalna  papa  wierzchniego  krycia  grubości  5,2  –  5,6  mm,  wysoko
modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2,
wywinięta z powierzchni bocznej muru attykowego na górę muru, (poz. 1)

� płyta OSB 3 o grubości 2,5 i szerokości 64 cm, mocowana mechanicznie do muru,

� płyta styropianowa o współczynniku przewodzenia ciepła l =0,042 [W:(m·K)], gr. 10
cm, dwustronnie laminowana papą, klejone na zimno do podłoża za pomocą kleju
asfaltowego modyfikowanego SBS,

� projektowana warstwa fundamentowych bloczków betonowych o szerokości 25 cm
i 15 cm wysokości, warstwę wykonać na zaprawie cementowej min. M5,

� istniejący ceglany mur attykowy,

 3.1.5 Mur zewnętrzny nadziemia

Termoizolację  muru nadziemia wykonać  w systemie THERMA + firmy ARSANIT
w następującym układzie warstw licząc od wewnątrz:

� emulsja gruntująca AKRYL GRUNT GRUNTEX,
� zaprawa klejąca  STYRAMIK THS – 04,

� styropian THERMO fasada o l =0,042 [W:(m·K)] grubości 18 cm,
� zaprawa klejowa THERMA+ TH – 03 z wtopioną siatka z włókna szklanego,
� podkład  tynkarski  gruntujący  silikonowo  –  silikatowy  THERMAGrunt  –  AM

o kolorystyce elewacji,
� tynk strukturalny silikatowy   THERMATynk – SI,

„Projekt architektoniczno–budowlany termomodernizacji i remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego”.
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 3.1.6 Mur piwniczny.

Termoizolację muru piwnicznego wykonać w systemie THERMA + firmy ARSANIT 
w następującym układzie warstw licząc od wewnątrz:

� istniejący mur ceglany,
� istniejący tynk cementowy,
� środek gruntujący roztwór asfaltowo – żywiczny modyfikowany SBS IZOHAN Br, 

wykonać do min. 30 cm powyżej poziomu gruntu,
� termozgrzewalna papa podkładowa wysokomodyfikowana SBS gr 4,0 na osnowie

z włókna  szklanego  o  gramaturze  200  g/m2,  wykonać  do  min.  30  cm  powyżej
poziomu gruntu,

� papa asaltowa samoprzylepna, podkładowa, modyfikowana SBS grubości 1,5 mm, 
wykonać do min. 30 cm powyżej poziomu gruntu,

� stryropian THERMO AQUA  STANDAR D o l =0,038 [W:(m·K)] grubości 10 cm, 
klejone do podłoża dyspersyjnym lepikiem asaltowym IZOHAN WK, wykonać do 5,0
cm powyżej poziomu gruntu,

� folia kubełkowa, wykonać do 5,0 cm powyżej poziomu gruntu,

Izolacje przeciwwilgociowe wykonać  również  na powierzchniach górnej i  bocznej
ław.

 3.1.7 Strop nad piwnicą.

Strop nad piwnicą wykonać w następującym układzie warstw licząc od dołu:

� płyta  lamelowa  ze  skalnej  wełny  mineralnej,  jednostronnie  pokryta  preparatem
gruntującym  gr.  12  cm,  FASROCK  G,  przyklejana  do  stropu  klejem  ASANIT
Lanamik LW,

� środek gruntujący THERMAGrunt – St,
� istniejący strop nad piwnicą,

UWAGA!
Ściany fundamentowe zasypywa ć  gruntem rodzimym  lub piaskiem r ęcznie

z zagęszczeniem warstwowo gruntu co 30 cm.

 3.2 Rozwiązania  zasadniczych  elementów  wyposażenia  budowlano  -  instalacyjnego,
zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

 3.2.1 Instalacja gazowa.
Na południowej ścianie znajduje się przyłącze gazu – skrzynka. Skrzynka gazowa

zostanie wymieniona na nową.

 3.2.2 Instalacja elektryczna.

Na wschodniej ścianie budynku zamontowano linię elektroenergetyczną – budynek 
stanowi podporę pod linię.

„Projekt architektoniczno–budowlany termomodernizacji i remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego”.
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Wykonanie  termomodernizacji  i  remontu  wykonać  należy  zgodnie  z  pismem
TAURON zyskując odpowiednie dodatkowe uzgodnienie i pozwolenia.

 3.3 Charakterystyka energetyczna budynku.

W  załączniku  znajduje  się  audyt  energetyczny  wykonany  w  trzech  wariantach
materiałowych(zestawienie tabelaryczne poniżej):

� wariant nr 1, w którym zastosowano system termoizolacyjny ARSANIT THERMA+,
dobierając grubość izolacji termicznej w stopniu minimalnym zgodnym z Warunkami
Technicznymi,

� wariant nr 2, w który zastosowano powyższy system termoizolacyjny zwiększając
grubość izolacji termicznej tak aby uzyskać parametry współczynników przenikania
ciepła dla budynków energooszczędnych,

� wariant  nr  3,  to  analiza  finansowa  porównawcza  systemów  opartych  o  wełnę
mineralną oraz styropian,

ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYK ENERGETYCZNYCH PRZEGRÓD BUDYNKU

Rodzaj przegrody Wymagany 
wg WT

współczynnik
przenikania ciepła 

U [W/(m2·K)]

Projektowany 
współczynnik 

przenikania ciepła
projektowany
U [W/(m2·K)]
Wariant nr 1

Projektowany 
współczynnik 

przenikania ciepła
projektowany
U [W/(m2·K)]
Wariant nr 2

Dach 0,18 0,18 0,1

Ściany zewnętrzne 0,23 0,23 0,15

Ściany piwniczne 0,45 0,45 0,45

Strop nad piwnicą 0,18 0,18 0,15

 3.3.1 Wnioski z audytu. 

Na  podstawie  audytu  analizując  wyniki  wybrano  wariant  nr  1,  oparty  o  system
ARSANIT  THERMA+  zgodny  z  Warunkami  Technicznymi,  ponieważ  cechuje  się
optymalnym  czasem  zwrotu  poniesionych  nakładów  finansowych  na  wykonanie
termoizolacji, a zyski ze zwiększonej grubości termoizolacji nie znajdują uzasadnienia ani
z punktu energooszczędności ani ekonomicznego.

 3.4 Warunki ochrony przeciwpożarowej.

Remontowany  budynek  ze  względu  na  wysokość   h  <  12 zakwalifikowano  do
budynków  niskich  „N”,  ze  względu  na  funkcję  mieszkalną  jaką  pełni,  został
zakwalifikowany  do  kategorii  zagrożenia  ludzi  „ZL  IV”.  Przed  budynkami
zakwalifikowanymi  do  kategorii  zagrożenia  ludzi  „ZL  IVN”  stawia  się  wymogi  kasy
odporności ogniowej „D”. 

Elementy budynku zaliczonego do klasy „D” odporności pożarowej powinny spełnić

„Projekt architektoniczno–budowlany termomodernizacji i remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego”.
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następujące wymagania:

– przekrycie dachu – brak wymagań,
– ściana  zewnętrzna EI  30  –  ściana  murowana z  cegieł  ceramicznych  pełnych  –

spełnia wymagania,
– strop nad piwnicą REI 30, – strop gęstożebrowy, – spełnia wymagani,

– okładzina  stropu  nad  piwnicą należy  wykonywać  z  materiałów  niepalnych  lub
niezapalnych,  niekapiących  i  nieodpadających  pod  wpływem  ognia  –  strop
zaizolowany od dołu wełną mineralną – warunek spełniony.

 4 Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 4.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji.
� roboty demontażowe,
� roboty murarskie,
� roboty montażowe,
� roboty dekarskie,
� roboty wykończeniowe,

 4.2 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą  stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na  terenie  objętym  zakresem  opracowania  znajdować  się  będą  następujące
elementy mogące stwarzać zagrożenie:

− samochód wraz z ramieniem HDS-u, podczas przywozu materiałów budowlanych
oraz kontenerów na odpady;

− rusztowanie – podczas robót polegających na dociepleniu elewacji,

 4.3 Wskazanie  dotyczące przewidywanych zagrożeń  występujących podczas realizacji
robót  budowlanych,  określające  skalę  i  rodzaje  zagrożeń  oraz  miejsce  i  czas  ich
wystąpienia.

Omawiane zakresy robót budowlanych zostały wyszczególnione w pkt. 1 informacji.
Wszystkie  materiały  i  urządzenia,  które  będą  brały  udział  w  realizacji  zadania  muszą
spełniać  wymogi  dotyczące  bezpieczeństwa,  posiadać  stosowne  atesty  higieniczne
i spełniać wymogi w tym zakresie zapisów Prawa Budowlanego.

W  realizacji  zadania  nie  będą  stosowane  materiały  niebezpieczne  dla  życia
i zdrowia pracowników jak i późniejszych użytkowników.

Podczas  prowadzenia  prac  budowlanych  mogą  występować  następujące
zagrożenia:
- wykonywanie wykopów – niebezpieczeństwo upadku oraz zasypania,
- wykonywanie prac z udziałem dźwigu – niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się

materiału transportowanego i uszkodzeniami dźwigu.
- roboty na rusztowaniach - zagrożenie upadkiem przy pracach na wysokości – należy

„Projekt architektoniczno–budowlany termomodernizacji i remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego”.
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stosować przepisy BHP dotyczące robót na wysokości;
- zagrożenia przy pracach z użyciem sprzętu mechanicznego;
- dowóz materiałów budowlanych i ich rozładunek – materiały ceramiczne i budowlane –

należy stosować przepisy BHP dotyczące transportu materiałów.

 4.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Całość robót należy wykonywać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
warunkami BHP, sztuką budowlaną, zaleceniami producentów materiałów oraz ustaleniami
na budowie między: Inwestorem, Biurem Projektów a Generalnym Wykonawcą.

Każda brygada robocza znajdująca się na placu budowy zostanie przeszkolona na
stanowisku  pracy,  oraz  zapozna  się  z  technologią  wykonania  zadania  budowlanego.
Kierownik robót przeszkoli pracowników z zakresu bezpiecznego prowadzenia robót.

Podczas prowadzenia prac budowlanych należy dokonać instruktażu przy robotach:

- przy wykonywaniu ścian – wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401 

• rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze, 
• rozdział 9 – Roboty na wysokościach, 
• rozdział 12 – Roboty murarskie i tynkarskie,

- przy  wykonywaniu  konstrukcji  i  pokrycia  dachu  -  wszyscy  pracownicy  powinni  być
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06
02.2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401

• rozdział 9 – Roboty na wysokościach,
• rozdział 13 – Roboty ciesielskie,
• rozdział 17 – Roboty dekarskie i izolacyjne,

- przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu -wszyscy pracownicy powinni być zapoznani
z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 06.02.2003 r.
w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych, Dz.U. nr 47 poz. 401,

rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne.

 4.5 Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegających
niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, dotyczące środków komunikacji
zapewniających szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Przed rozpoczęciem robót należy wskazać  pracownikom punkt P.POŻ, umożliwić
dostęp od źródła do zasilania (przyłącza budowlanego), maszyn i urządzeń elektrycznych
oraz  zapewnić  dostęp  do  pomieszczeń  sanitarnych  (w-c,  łazienka,  barakowóz
z zapleczem socjalnym).

Komunikacja, dostawy materiałów i transport sprzętu odbywać się będzie istniejącą

„Projekt architektoniczno–budowlany termomodernizacji i remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego”.
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ulicą Narcyzów.
Do środków zapobiegających zagrożeniom należą:

- zachowywanie przepisów BHP i środków ostrożności;
- przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracowników;
- uczestnikom realizacji budynku zapewnić odzież ochronną i kaski;
- odpowiednio oznakować i zabezpieczyć miejsca dostawy i odbioru energii elektrycznej

i wody koniecznych w procesie budowlanym;
- zabezpieczenie przy pracach na wysokości – użycie szelek i lin zabezpieczających;
- teren  budowy  oznakować  za  pomocą  znaków  ostrzegawczych  –  dotyczy  prac  na

wysokości;
- zaopatrzenie  pracowników  w  narzędzia  posiadające  atesty  i  instrukcje  określające

sposób użytkowania, konserwacji i przechowania;
- zaopatrzenie  placu  budowy  w  przenośną  apteczkę  pierwszej  pomocy.  W  razie

wypadku  kierownictwo  budowy  zapewni  dostęp  do  środka  lokomocji  i  zapewni
transport do punktu pierwszej pomocy;

Stacjonarne  urządzenia  elektryczne  należy,  co  najmniej  jeden  raz  w  miesiącu
poddać  okresowej  kontroli  pod  względem bezpieczeństwa,  natomiast  co  najmniej  dwa
razy w roku należy poddać kontroli stan i odporność izolacji tych urządzeń.
- na  pomieszczeniu  socjalnym  oznaczonym  na  planie  budowy  (sporządza  kierownik

budowy)  umieścić  wykaz  zawierający  adresy  i  numery  telefonów  do  najbliższej
jednostki:

− Straży Pożarnej,
− Pogotowia Ratunkowego,
− Policji,
Pozostałe  numery telefoniczne należy umieścić  na tablicy  informacyjnej  zgodnie

z  Prawem  Budowlanym  (projektant,  kierownik  budowy,  inwestor,  inspektor  nadzoru
inwestorskiego, nadzór  budowlany, itp.)
- w  pomieszczeniu  socjalnym  oznaczonym  na  planie  j/w  umieścić  punkty  pierwszej

pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. 
- telefon komórkowy należy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie

j/w.
- kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.
- pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w pomieszczeniu

socjalnym oznaczonym na planie j/w.
- na  rusztowaniu  wykonać  siatki  zabezpieczające  przed  upadkiem  z  wysokości

pracowników,
- na budowie rozmieścić tablice ostrzegawcze,
- na terenie budowy za pomocą  tablic informacyjnych wyznaczyć  drogę  ewakuacyjną

oznaczyć na planie j/w.

„Projekt architektoniczno–budowlany termomodernizacji i remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego”.
16



F.U.H.B. MARBUD Sp. z o. o.
44 – 210 Rybnik, ul. Chabrowa 1
NIP 642–320–25–24

Tel.: 32 400 75 70, 533 903 688,
e-mail: biuro@marbud-rybnik.p

strona firmowa: www.marbud-rybnik.pl

 4.6 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu terenu.

W  celu  uniknięcia  zagrożenia,  teren  budowy  zostanie  w  odpowiedni  sposób
zabezpieczony i wygrodzony biało-czerwoną taśmą na wysokości 1,5 m nad powierzchnią
terenu  oraz  oznakowany  tablicami  ostrzegawczymi.  Wydzielona  strefa  dla  prac  na
wysokości będzie wynosiła nie mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać materiały
lub przedmioty, jednak nie mniej niż 6,0 m.

Należy wygrodzić i oznakować strefy gromadzenia i usuwania odpadów.

 4.7 Pożar, awaria lub inne zagrożenia.

Wszyscy  pracownicy  muszą  zostać  przeszkoleni  z  zasad  postępowania  na
wypadek  powstania  pożaru,  awarii  lub  innych  zagrożeń,  postępowania  w  przypadku
pożaru, a potwierdzenie powinno mieć formę pisemną.

W  przypadku  powstania  pożaru  pracownicy  są  zobowiązani  do  bezzwłocznego
poinformowania  najbardziej  zagrożonych  pracowników  oraz  przełożonych,  a  także
rozpoczęcia  akcji  gaśniczej  sprzętem  podręcznym  przy  zachowaniu  maksymalnego
bezpieczeństwa.

W  przypadku  niebezpieczeństwa  wszyscy  pracownicy  zostaną  poinformowani
o konieczności opuszczenia terenu budowy oraz zabezpieczenia strefy niebezpiecznej.

Na  budowie  powinien  znajdować  się  sprawny  telefon,  tablica  z  numerami
telefonicznymi  do  podstawowych  jednostek  ratowniczych,  podręczny  sprzęt  gaśniczy
rozmieszczony zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy, apteczka sanitarna
oraz inne środki określone w technicznych warunkach prowadzenia robót budowlanych.

W celu zapewnienia sprawnej bezpiecznej ewakuacji  droga dojazdowa do placu
budowy musi być utrzymana w stanie umożliwiającym sprawny dojazd pojazdów jednostek
ratowniczych (Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe).

Projektant specjalno ści konstrukcyjno – budowlanej:

 mgr in ż. Stanisław Posłuszny, nr ewid. upr. 87/87
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