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I. Architektura:

Oświadczenie projektantów

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. Nr 207

z 2003 r. poz. 2016 z późn zm.) niniejszym oświadczamy że projekt budowlany: 

Projekt Budowlany;
ocieplenia i remontu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego

przy ul. J. Piłsudskiego 21/I, Sosnowiec 41-209, 

woj. Śląskie, powiat: Sosnowiec, gmina: Sosnowiec, 
obr. ewid.11, działki nr 1810,1814

Kategoria obiektu budowlanego: XIII

INWESTOR: 

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - TBS Spółka z o.o. 

z siedzibą ul. Korczaka 7 Sosnowiec

PROJEKTANCI:

Specjalność architektoniczna:

Projektant:  mgr inż. arch. Piotr Muszyński  nr upr. MP-2237                            …............... 

Sprawdzający: mgr inż. arch. Łukasz Jankiewicz  nr upr. MP-1531                  …...............   
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Uprawnienia 
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Podstawa opracowania

 Inwentaryzacja w terenie

 wytyczne programowo – funkcjonalne Inwestora,

 obowiązujące normy i przepisy.

 mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

 plan zagospodarowania przestrzennego

 audyt energetyczny

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest remont oraz ocieplenie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego 
znajdującego się w Sosnowsu przy ul. J Piłsudkiego 21/I  w zabudowie w pierzei w 
obrębie: 11 na działkach o nr ewid: 1810, 1814

Zakres opracowania obejmuje:

– ocieplenie ścian zewnętrznych i  w gruncie

– ocieplenie dachów

– częściową rozbiórkę i odbudowę kominów (ponad dachem) i ich ocieplenie 

– wymiana okienek piwnicznych, obróbek blach.  parapetów i rur spustowych 

– nadaniu budynkowi nowej kolorystyki za pomocą tynków i farb

– remont balkonów wraz z podniesieniem balustrad

– podniesienie balustrad na klatkach schodowych

IA. Informacja na temat zagospodarowania terenu  

Rysunek dotyczący zagospodarowania terenu przedstawia rysunek nr 1 w części 
graficznej projektu. 

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest remont oraz ocieplenie budynku mieszkalnego, 
wielorodzinnego znajdującego się w Sosnowsu przy ul. J Piłsudkiego 21/I  w zabudowie w 
pierzei w obrębie: 11 na działkach o nr ewid: 1810, 1814.

2. Istniejący  stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji to w pełni zagospodarowany teren z pełną infrastrukturą mieszkalną, z 
budynkiem mieszkalnym którego dotyczy projekt, chodnikiem i parkingiem  od strony 
północnej (podwórka)
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Budynek podłączony do kanalizacji, sieci elektrycznej, wodociągowej, gazowej, 
internetowej. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu w żadnym stopniu nie zmienia istniejącego 
zagospodarowania. 

4. Zestawienie powierzchni 

Powierzchnia zabudowy budynku: 385m2

5. Informacje o ochronie zabytków odnośnie inwestycji

Budynek oraz działka której dotyczy projekt nie są wpisane do rejestru/ewidencji zabytków
oraz nie podlegają ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej 

Nie dotyczy

7. Informacje na temat istniejących i przewidywalnych zagrożeń dla środowiska 
oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu i działki

Nie przewiduje się żadnych tego typu zagrożeń.

Podpisy projektantów:

Specjalność architektoniczna:

Projektant: mgr inż. arch. Piotr Muszyński   nr upr. MP-2237              ................................ 

Sprawdzający:  arch. Łukasz Jankiewicz  nr upr. MP-1531                 …............................. 
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IB. Projekt architektoniczno-budowlany

1. Opis techniczny:

Stan istniejący budynku

długość 32,8m 

szerokość 11,7m

wysokość 16,7m

kubatura 6492.44 m3

pow. zabudowy 385,0m2

Stan istniejący sporządzony w oparciu o inwentaryzacje w terenie oraz wywiad z 
inwestorem.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, wolno-stojący,  6 – kondygnacyjny, podpiwniczony 
pochodzący z lat ok. 70tych. Wybudowany z cegły pełnej oraz pustaka. Elewacje 
zakończone okapem ok 70cm. Balkony o nieregularnych trapezowatych kształtach - na 
najwyższych kondygnacjach bez zadaszenia, rury spustowe na wierzchu ścian 
zewnętrznych. Od strony podwórka liczne studzienki piwniczne.

Stolarka i ślusarka: 

w większości nowa nie dawno wymieniana.

Stan budynku: 

Dostateczny, miejscami widoczne ubytki tynku i mocne przybrudzenia tynków oraz 
balustrad balkonowych. Zdecydowanie wymaga remontu. 

Konstrukcja:

Ściany z cegły pełnej i pustaków, strop żelbetowy, stropodach płyty korytkowe, schody 
monolityczne

Funkcja:

Budynek w pełni przystosowany do mieszkalnictwa wielorodzinnego i prowadzenia 
gospodarstwa domowego w poszczególnych lokalach. 

Pomieszczenia: 

Na kondygnacjach nadziemnych lokale mieszkalne. Do budynku prowadzą od podwórka 2
wejścia tworzące klatki schodowe.
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Instalacje:

Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną ogólnospławną, 
gazową, centralne ogrzewanie.

Wentylacja:

Wentylacja grawitacyjna oraz na elewacjach – nie w większości wykorzystywana 

Przegrody budowlane:

Ściany zewnętrzne; z cegły pełnej gr. 45cm, tynki cem.-wapienne,  nie ocieplone.

Strop; żelbetowy.

Studzienki/szachty piwniczne:

Na elewacji od podwórka, 

Zdjęcia:

powyżej: strona wschodnia
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powyżej: strona południowa 

powyżej: strona północna
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Stan projektowany 

długość 32,98m 

szerokość 12,03m

wysokość 16,7m

kubatura 6688.68 m3

pow. zabudowy 396,73m2

1) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego oraz sposób 
dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy

Forma architektoniczna:
Zaprojektowane docieplenie o gr. 15cm nie zmienia kształtu budynku. Gzymsy pokryte 
styropianem pozwalają zachować detal gzymsu na przyszłość. Zaprojektowane balustrady
dodadzą nowoczesności a nowa kolorystyka poprawi estetykę okolicy.

Funkcja :
Mieszkaniowa wielorodzinna. Docieplenie budynku polepszy komfort mieszkańcom bloku, 
pozwoli zmniejszyć wydatki na ogrzewanie przyczyniając się do oszczędności i 
zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. 
Balustrady projektowane zapewnią bezpieczeństwo użytkowania. 
Rury spustowe wypuszczone na zewnątrz ścian zewnętrznych pozwolą na lepszą ich 
kontrolę.

6) Charakterystyka energetyczna budynku

Budynek oraz jego instalacje sanitarne i elektr. zostały zaprojektowane w sposób 
pozwalający na utrzymanie ciepła w ilości niezbędnej do użytkowania budynku z jego 
przeznaczeniem na stosunkowo niskim poziomie.
  Przyjęto ocieplenie w oparciu o audyt energetyczny

7) Dane techniczne zamierzenia budowlanego charakteryzujące wpływ na 
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie:

Woda i ścieki

Bez zmian

Emisja zanieczyszczeń

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń ze względu na mniejsze zapotrzebowanie energi do 
ogrzewania budynku.
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Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym  
glebę, wody powierzchniowe oraz podziemne 

Nie przewiduje się niekorzystnego wpływu zamierzenia budowlanego na powyższe 
elementy środowiska naturalnego.

8) Warunki ochrony przeciwpożarowej

Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZLIV. Dla budynków mieszkalnych, 
wielorodzinnych. Termoizolacje stanowią sezonowane, samogasnace płyty styropianowe 
EPS oraz XPS

9) Informacje o obszarze oddziaływania obiektu budowlanego

Obszar oddziaływania zamierzenia budowlanego nie wykracza poza granice działek: 
1810, 1814 w innym stopniu niż zajęcie sąsiednich działek o gr. ocieplenia 15cm oraz 
zwężenie chodnika w pasie drogowym o 15cm. - zachowując przy tym wymaganą 
szerokość chodnika.

10) Opis rozwiązań projektowych i technologia wykonywanych prac.

10.1 Prace rozbiórkowe 

– Demontaż czap kominów. 

– Rozebranie kominów ponad linią stropodachu

– Skucie luźnych tynków na elewacjach 

– Demontaż anten, instalacji, lamp, reklam szyldów, klimatyzacji, zbędnych 
przewodów(kable, listwy itp. 

– Rozbiórka orynnowania, obróbek blacharskich. 

– Rozbiórka parapetów 

10.2 Prace murowe 

– Wykonanie uzupełnień ubytków w murze.

– Wykonanie zamurowań otworów wentylacji na elewacjach

– Wykonanie nadmurowania kominów

– Zdemontować czapki kominowa i po wykonaniu robót ponownie zamontować. 

– Prace murowe wykonywać z cegły pełnej na zaprawie cementowo wapiennej. 
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10.3 Izolacje przeciwwilgociowe i ocieplenie ścian i stropodachu

 Zaprojektowano wykończenie  i ocieplenia elewacji metodą lekką-mokrą, za pomocą 
styropianu EPS oraz XPS w technologii firmy Greinplast lub innej o równoważnych 
parametrach, z zastosowaniem tynku silikonowego i mozaikowego ( cokół budynku ).

Metoda ocieplenia polega na zwiększeniu izolacyjności ściany zewnętrznej budynku przez 
przymocowanie do ścian od strony zewnętrznej płyt styropianowych i pokrycie ich cienką 
wyprawą elewacyjną wzmocnioną tkaniną zbrojącą. Schemat budowy warstwowej 
ocieplenia przedstawiono na rys. S-1. Ocieplenie ściany tą metodą powinno być 
wykonywane ściśle według wytycznych szczegółowych producenta wybranego systemu 
posiadającego Aprobatę Techniczną. Nadzór nad wykonaniem ocieplenia tą metoda 
powinien być sprawowany przez osoby uprawnione o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych. 

Ściany zewnętrzne 
Przed wykonaniem robót skuć tynk, zmyć ściany. 
Ocieplenie ścian w systemie ETICS 

Styropian EPS gr. 15cm, o współczynniku λ= 0,038 W/mK. 
– tynk cienkowarstwowy strukturalny, silikonowy na podwójnej siatce do wys. 3m, 

baranek 1,5 mm /farba silokonowa
– warstwa gruntująca
– warstwa zbrojąca (zaprawa klejowa plus siatka z włókna szklanego)
– Styropian EPS gr. 15cm, o współczynniku λ= 0,038 W/mK. 
– warstwa gruntująca
– zaprawa klejowa
– tynk istniejący 

mocowanie na kołkach

Ocieplenie ścian miejsc szczególnych. 

Wnęki okienne, podokienniki - polistyren XPS gr. o λ = 0,038 W/mK gr. 3 cm (tam gdzie 
jest to możliwe) . Ścianki attyki/okapu od góry oraz wewnątrz - polistyren XPS gr. o λ = 
0,038 W/mK gr. 5 cm. 

ściany fundamentowe, cokoł budynku:

Przed wykonaniem prac ociepleniowych zlikwidować przyczyny zawilgoceń oraz wykonać 
systemowo prace osuszeniowe. - osuszenie, odsolenie i odgrzybienie ścian piwnic od 
strony zewnętrznej.

Prace w gruncie:
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Rozebrać istniejącą nawierzchnię z płyt betonowych oraz kostki betonowej brukowej. 
Odkopać odcinkowo ściany fundamentowe do ławy fundamentowej z zachowaniem 
bezpieczeństwa obsunięcia ścian oraz ziemi. Nałożenie izolacji pionowej od poziomu ławy 
fundamentowej do poziomu cokołu zgodnie z rysunkiem po oczyszczeniu i zagruntowaniu 
ściany wg kolejności: 

– masa bitumiczna,

– styropian XPS λ = 0,038 W/mK, gr. 10cm, 

– Folia kubełkowa zakończona listwą okapową, 

– Włóknina, 

– Grunt 

Zasypanie wykopu z przywróceniem istniejącej nawierzchni i warstw. Z zachowaniem 
spadku 2% od budynku. Wykończenie tynkiem mozaikowym. 

Uwaga: Wykończenie w studni oświetleniowych tynkiem mineralnym malowanym 
dwukrotnie farbą silikonowąna szaro. 

Stropodach 

Ułożenie styropapy  na istniejącym podłożu – z papy.

W pierwszej kolejności należy przygotować istniejące podłożę tj. papę poprzez jej 
oczyszczenie i usunięcie – ponacinanie istniejących bąbli.

Stosować styropapę dwustronnie laminowaną, mocując do podłoża za pomocą kołków i 
klejem bitumicznym.

Ułożenie papy wierzchniego krycia NRO na płycie styropapy.

Warstwa wierzchnia 1xpapa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na 
osnowie z welonu poliestrowego. Papę wierzchniego krycia należy zgrzewać na całej 
powierzchni do papy podkładowej. Zakłady boczne i czołowe zgrzać wg zaleceń 
producentów papy termozgrzewalnej. Jeżeli producent nie określił warunków zakład 
boczny przyjąć minimum 8 cm, zakład czołowy przyjąć minimum 15 cm. Należy zapewnić 
aby spoiny w każdej z warstw były przesunięte względem siebie o co najmniej 20 cm. 

Parametry papy nawierzchniowej: -do zgrzewania całą powierzchnią lub klejeniem całej 
powierzchni, -rodzaj bitumu SBS, -grubość 5 mm, - siła rozciągająca podłużna i 
poprzeczna 1000N/1000N, -dolna granica elastyczności [minus 22°C], -odporność na 
wysokie temperatury, -reakcja na ogień – klasa E -wodoszczelność 10kPa -rodzaj osnowy 
Specjalna kompozytowa 

Prace ociepleniowe wykonywane na istniejącym pokryciu.

 Styropian EPS, gr. 22 cm, o λ = 0,038 W/mK. Układ warstw: 

1. Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna modyfikowana SBS NRO gr. 5,2mm.

2. Styropapa EPS, gr. 22 cm  dwustronnie laminowana
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3. istniejące podłoże – papa istniejąca. 

Montaż za pomocą kołków-łączników teleskopowych systemowo (tuleja z wkrętem) 
Ostateczny dobór wkrętów po dokładnym zbadaniu podłoża. Rozmieszczenie łączników 
zgodnie ze schematem opracowanym przez systemodawcę. 

Na wykończony stropodach stosować kominki wentylacyjne jeden na 50m2

10.4 Rynny, rury spustowe 

Istniejące rury spustowe oraz opierzenia na elewacji budynku wymienić. Rynny dn150 
mm, rury spustowe dn120 mm, kosz rynnowy – tytan ocynk gr 0,7 mm powlekane. 

Rury spustowe prowadzić natynkowo, łączyć z rynnami za pomocą kosza rynnowego.

Opierzenia gzymsów: tytan cynk gr 0,7 mm. 

Do montażu rynien stosować wzdłuż okapu płaskownik stalowy ocynk na całej długości 
ściany o wym. 12x20cm. Mocowanie według rysunku. 

10.5 Stolarka okienna i drzwiowa, wentylacja

Projekt przewiduje wymianę okienek piwnicznych na stalowe ocynkowane z nawiewem – 
otwierane, osłonięte ażurową blachą ocynkowaną o wym:37x45 (sprawdzić na budowie). 
np. OKNA STALOWE TYP SD1  lub podobne. Równoważnie można zastosować okna pcv 
w kolorze białym otwieralno-uchylne, osłonięte od zewnątrz ażurową blachą ocynkowaną.

Pozostała stolarka okienna i drzwiowa w budynku bez zmian..

Należy wykonać we wszystkich oknach nawiewniki.

10.6 Podokienniki

Parapety zewnętrzne: blacha tytan ocynk powlekane gr. 0,7mm

10.7 Obróbki blacharskie

Istniejący ofasunek z blach zdemontować i zastąpić nowym. Blacha tytan ocynk.

10.8 Balkony

Balkony oczyścić, skuć tynk gdzie jest to wymagane i pokryć nowym tynkiem jak resztę 
elewacji. Zastosować system łączenia płyty balkonowej z ocieploną ścianą wg rysunków, 
system odprowadzenia wody wg rysunków, warstwy posadzek wg rysunków.

Posadzki: Przeprowadzić odkrywkę i możliwość wykonania warstwy spadkowej. Nałożyć 
nowe płytki ceramiczne/gresowe – mrozoodporne i antypoślizgowe w kolorze beżowym.

10.8.1 Balustrady balkonowe 

Balustrady zdemontować, zainstalować nowe na wys. 1,1m mocowane od czoła płyty 
balkonowej wg rysunków.

Balustrady wykonać z profili w pełni ocynkowanych powlekanych zgodnie z kolorystyką.

Projektuje się balustrady osłonięte od czoła za pomocą paneli z tworzywa sztucznego typu
HPL 100% systemu Trespa Meteon gr.13mm lub podobnych o równoważnych 
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właściwościach. Płyty mocowane za pomocą śrub nierdzewnych – wskazanych przez 
producenta (w kolorze panelu) do profili balustrady – wszystko zgodnie z instrukcją i 
wskazaniami producenta. Panele balustrady projektuje się z jednego dużego kawałka na 
całą rozpiętość balustrady czołowej. Szczegóły w rysunku. 

10.9 Wentylacja

Do poprawnego działania wentylacji grawitacyjnej należy w oknach wykonać nawiewniki 
oraz zadbać o to aby wszelkie drzwi do łazienek (oraz wszystkie inne drzwi stojące na 
drodze pomiędzy nawiewnikami okiennymi a wywiewem grawitacyjnym)  posiadały otwory 
nawiewne o powierzchni min. 0,022m2.

10.10 kominy

Kominy rozebrać do poziomu istniejącego stropodachu  a następnie wymurować na 
wysokość istniejącą powiększoną o grubość ocieplenia tj. plus 23cm, z cegły pełnej na 
zaprawie cementowo wapiennej, 
 
Wykonać czapy kominowe ze spadkiem 5% i kapinosem, wystające poza lico ocieplonego 
komina o 8cm i mocować na zaprawie cementowo wapiennej
Kominy uszczelnić papą na wys 30cm oraz profilem aluminiowym, ocieplić płytami wełny 
mineralnej zgodnie z rysunkiem.
   Powyżej warstwy papy stosować warstwę wykończeniowa jak na pozostałych ścianach 
zewn. (tynk silikonowy)

10.11 Balustrady na klatkach schodowych

Balustrady podnieść do wymaganej wysokości 1,1m poprzez dospawanie pionowych 
elementów (słupki przy posadzce)  z tego samego materiału. Istniejące balustrady 
oczyścić i malować zgodnie z kolorem istniejącym. Mieć na uwadze minimalny prześwit 
między otworami miał maks. 12cm.

Montować balustrady w taki sposób aby nie zmniejszać istniejących szerokości przejść na 
biegu i spoczniku.

10.12 Instalacja odgromowa

Projekt przewiduje montaż instalacji odgromowej. Przewody pionowe należy schować w 
izolacji termicznej umieszczając je w niepalnych rurkach PCV i połączyć z uziomem  w 
gruncie w fundamentach. Po ułożeniu instalacji należy dokonać badań potwierdzających 
sprawność instalacji odgromowej. 

10.13 Szczeliny dylatacyjne 

W elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione na ocieplaną 
elewację. Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego 
ściennego lub narożnego – zgodnie z rysunkiem.

10.14  Wyłaz dachowy

Projektuje się wykonanie wyłazu dachowego w tym samym miejscu gdzie obecnie o 
poszerzonych wymiarach 80x80cm z pozostawieniem istniejących klamer. Klapę 
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wyłazową ocieplić 20cm wełny mineralnej.

10.15 Kolorystyka

Projekt zakłada  stonowaną kolorystykę budynku, w oparciu o pierwotne kolory. Kolor 
jasnobeżowy  oraz ciemniejszy w odcieniach czerwonego na ścianach zewnętrznych i 
okapie, oraz ciemno bezowy tynk mozaikowy na cokole budynku. Zgodnie z rysunkiem 
przedstawiającym kolorystykę.

pokrycie dachu : szary - bez zmian

tynk zewnętrzny silikonowy jasny: jasny beż - C:1,M:3,Y:16,K:0

farba silikonowa-  pionowe pasy: ciemny beż odcień czerwieni - C:0,M:26,Y:37,K:0

tynk mozaikowy cokół: ciemny szary - C:56,M:46,Y:43,K:9

stolarka okienna/drzwiowa: biały/brązowy – bez zmian

rynny: kolor ocynku szary 

ofasunek z blachy: kolor ocynku szary

balustrady balkonowe: brązowe – bez zmian

parapety: brązowy

balustrady wewnątrz klatki schodowej: kolor bez zmian - szary

10.16Remont daszka wejściowego 

Należy zerwać starą nawierzchnię ( razem z okładziną ściany z papy, oczyścić podłoże, 
wykonać warstwę spadkową z gładzi cementowej oraz pokrycie z 2 warstw papy 
termozgrzewalnej. Daszek wykończyć obróbkami z blachy ocynk. Ściany wokół 
zabezpieczyć blacha ocynkowaną. 

10.17 Istniejące wentylacje na elewacjach

Wentylacje zamurować pokryć warstwą ocieplenia jak pozostałe ściany. Nawiewniki 
wykonać w stolarce okiennej.

10.18 Studzienki/szachty piwniczne:

Zlikwidować podczas prac ziemnych. Istniejące otwory w ścianie fundamentowej 
zamurować.

10.19 Skrzynka teletechniczna

Skrzynkę teletechniczną na elewacji należącą do Tauron Polska Energia należy przenieść 
do wewnątrz budynku co jest w gestii Operatora firmy Tauron.

11 Uwagi końcowe

Wszystkie materiały stosować z jednego systemu
Materiały stosować wg zasad producenta
Wszystkie materiały i wyroby budowlane stosowane podczas prac budowlanych muszą 
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posiadać atesty i certfikaty zgodne z polskim prawem budowlanym.

Warunki prowadzenia prac
Prace prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie oraz w temperaturze podłoża i otoczenia 
nie niższej niż 5 °C i nie wyższej niż +30 °C. Elewacja na czas prac powinna być osłonięta
i zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych, działaniem silnego wiatru i 
bezpośrednim nasłonecznieniem - na rusztowaniach zalecane są osłony wykonane z 
gęstej siatki. Prace ociepleniowe należy wykonywać w suchych warunkach (bez opadów 
atmosferycznych, przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80 %)

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych wyroby i zestawy wyrobów powinny posiadać 
aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie. Do 
rozpoczęcia robót można przystapić dopiero po skompletowaniu dokumentów 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z obowiązującymi przepisami.           
Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , 
obowiązującymi przepisami , pod nadzorem osób uprawnionych

12 Sprzęt i narzędzia

- szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ścian (ręczne i mechaniczne),
- szpachle i packi metalowe i drewniane do nakładania mas klejących,
- stacjonarne elektryczne piły tarczowe, o drobnych ząbkach do przecinania płyt
styropianowych na wymiar 0,50x l ,0 m,
- piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do przecinania płyt styropianowych,
- pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównywania krawędzi
docinanych płyt styropianowych,
- nożyce krawieckie lub ostrza techniczne do przecinania siatki z włókna
szklanego,
- liniały do sprawdzania płaskości przyklejanych płyt styropianowych,
- sita o oczkach l mm do przesiewania piasku do masy klejącej,
- piony murarskie i linki nylonowe do sprawdzania równości powierzchni ścian,
- poziomice.
- mieszadła koszyczkowe z napędem wiertarki elektrycznej wolnoobrotowej oraz pojemniki
o   pojemności około 40—60 litrów do przygotowywania masy klejącej,
- wiertarki udarowo-obrotowe oraz wiertła,
- agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem oraz
sprężarki - do nakładania masy tynkarskiej,
- urządzenia transportu pionowego,
- rusztowania stojakowe stałe.
- sprzęt alpinistyczny

Podpis projektantów:

Specjalność architektoniczna:

Projektant: mgr inż. arch. Piotr Muszyński  nr upr. MP-2237 
................................ 

Sprawdzający: mgr inż  arch. Łukasz Jankiewicz  nr upr. MP-1531
…............................. 
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2. Informacje do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ

 dla projektu:

Projekt Budowlany;
ocieplenia i remontu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego

przy ul. J. Piłsudskiego 21/I, Sosnowiec 41-209, 

woj. Śląskie, powiat: Sosnowiec, gmina: Sosnowiec, 
obr. ewid.11, działki nr 1810,1814

Kategoria obiektu budowlanego: XIII

INWESTOR: 

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - TBS Spółka z o.o. 

z siedzibą ul. Korczaka 7 Sosnowiec

PROJEKTANCI:

Specjalność architektoniczna:

Projektant: mgr inż. arch. Piotr Muszyński  nr upr. MP-2237                            …............... 

Sprawdzający: mgr inż. arch. Łukasz Jankiewicz  nr upr. MP-1531                  …...............   

Kraków, czerwiec 2017 r.
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1. Podstawa opracowania. 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót przy zagospodarowaniu
działki oraz budowy obiektu, opracowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia
10 lipca 2003 r. poz. 1126). 

2.1 Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy: 

a/ protokolarne przejęcie od inwestora placu budowy wraz z uzbrojeniem terenu 
wykonawczej dokumentacji technicznej oraz dziennika budowy, 

b/ ogrodzenie terenu wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi w 
tym wykonanie tablicy informacyjnej , 

c/ drogi odpowiednio utwardzone , 

d/ doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

e/ urządzenia socjalno-bytowe ( jadalnia i szatnie) ,

f/ urządzenia higieniczno – sanitarne ( WC , umywalnia ) 

g/ rozmieszczenie sprzętu budowlanego , 

2.2 Roboty montażowe – stan surowy :

montaż konstrukcji , 

 2.3 Roboty rozbiórkowe
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2.4 Roboty wykończeniowe : 

a/ wykonanie instalacji elektrycznej , 

b/ wykonanie podkładów betonowych pod posadzki , 

c/ wykonanie posadzek , 

d/ roboty porządkowe , 

2.5 Roboty zewnętrzne : 

a/ przygotowanie dróg dojazdowych , 

b/ przygotowanie placu składowego materiałów budowlanych, 

c/ montaż rusztowania 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie znajduje się  budynek mieszkalny wielorodzinny którego dotyczy projekt, w 
pierzei kolejny budynek.

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

a/ rozdzielnie elektryczne , 

b/ zbrojarnia – maszyny do gięcia i cięcia stali , 

c/ montowane rusztowanie (spadające przedmioty , zagrożenia stanowiskowe ) 

d/ plac produkcji pomocniczej , 

e/ stanowisko betoniarki , podajnika materiałów sypkich , 

f/ zaparkowane samochody , 

g/ manewrujące samochody dostawcze 

5. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i 
czas ich wystąpienia : 

5.1 upadek z wysokości : 

a/ ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie , 

b/ miejsca występowania zagrożenia to : rusztowania , drabiny , praca na wysokości 
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c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie 

5.2 porażenie prądem elektrycznym : 

a/ ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień , 

b/ miejsca występowania zagrożenia to : elektronarzędzia , betoniarka , podajnik do 
betonu , kable przesyłające energię elektryczną , 

c/ zagrożenie występuje w czasie do 3 godzin dziennie , 

5.3 skaleczenia : 

a/ ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie , 

b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to : ostre krawędzi detali , stal zbrojeniowa 

c/ zagrożenie występuje 7,5 godziny dziennie , 

5.4 uderzenie i przygniecenie : 

a/ ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie , prawdopodobieństwo niewielkie , 

b/ miejsce wystąpienia zagrożenia : przy robotach montażowych , przy transporcie 
ręcznym , przy składowaniu materiałów , 

c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie , 

5.5 poślizgnięcie się , potknięcie się , upadek : 

a/ ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień , 

b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to : stanowisko pracy , plac budowy , 

c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie , 

5.6 spadające przedmioty : 

a/ ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie , 

b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to : rusztowania , montowany budynek , przenoszenie, 
c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie , 

5.7 pochwycenie przez ruchome elementy maszyn : 

a/ ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień , 

b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to : giętarka , betoniarka , gilotyna , 

c/ zagrożenie występuje w czasie do 3 godzin dziennie , 

5.8 urazy oczu : 

a/ ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień , 

b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to: betoniarka , miejsce gaszenia wapna , roboty 
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izolacyjne, roboty montażowe i zbrojarskie 

c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie , 

5.9 oparzenia : 

a/ ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień , 

b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to : kocioł do grzania lepiku , zgrzewarka do rur pcv 
,roboty izolacyjne i pokrywcze , 

c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie , 

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, takich jak: 

• roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 3,0 m, • 
montaż, demontaż i konserwacja rusztowań , 

a) pracownik nowoprzyjęty przechodzi szkolenie wstępne ogólne oraz podstawowe i 
stanowiskowe prowadzone przez głównego specjalistę do spraw BHP , natomiast 
pracownik już zatrudniony przesunięty do robót niebezpiecznych przechodzi szkolenie 
stanowiskowe prowadzone przez kierownika budowy , 

b) zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia : 

• ocena zdarzenia. podjęcie działania, 

• jak najszybsze usunięcie czynnika działającego na poszkodowanego, 

• ocena zaistniałego zagrożenia dla życia poszkodowanego, 

• sprawdzenie tętna, 

• sprawdzenie oddechu oraz drożności dróg oddechowych, 

• ocena stanu przytomności, 

• ustalenie rodzaju urazu (rany, złamania itp.,). 

• zabezpieczenie chorego przed możliwością dodatkowego urazu lub innego zagrożenia 
(np. wyniesienie poszkodowanego z miejsca działania czynników toksycznych), 

• natychmiastowe zgłoszenie kierownictwu budowy przez poszkodowanego lub 
współpracownika o zaistniałym zdarzeniu , 

• wezwanie pomocy fachowej (lekarza. Pogotowia Ratunkowego itd.), 

• zorganizowanie transportu poszkodowanego, (jeśli nie ma możliwości szybkiego dotarcia
lekarza). 

• zabezpieczenie miejsca, w którym wystąpiło zagrożenie , 

• kierownictwo budowy informuje dyrekcję i służby BHP o zaistniałym zdarzeniu 
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c) wszyscy pracownicy mają obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń takich jak : 

• kaski , 

• szelki przy pracach na wysokości , 

• odzież roboczą i ochronną , 

• sprzęt ochrony osobistej ( okulary ochronne , nauszniki , maski ) 

d) nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi odbywa się bezpośrednio przez 
brygadzistę tych robót oraz majstra , 

7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania 

• materiały wielkie gabarytowo , paletyzowane przechowywane są na wyznaczonym do 
tego placu zgodnie z planem sytuacyjnym , 

• stal zbrojeniowa i wyroby zbrojarskie przechowywane są na placu produkcji 
pomocniczej , 

• materiały drobne oraz farby są przechowywane w podręcznych magazynach 
kontenerowych, 

• przemieszczanie materiałów sypkich w obrębie budowy odbywa ręcznie za pomocą 
taczek . 

8. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i
innych zagrożeń; 

a/ Odpowiednia organizacja prac 

b/ Rozpoznanie lokalizacji już istniejących instalacji (elektrycznej, gazowej etc.) 

c/ Prace powinny być prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pracowników i 
kierownictwo nadzoru 

d/ Używanie sprawnych i w pełni bezpiecznych narzędzi 

e/ Odpowiednie przeszkolenie BHP pracowników 

f/ Stosowanie materiałów budowlanych posiadających wszystkie wymagane atesty i 
aprobaty techniczne 

g/ odpowiednio wyposażony punkt ppoż. 

h/ gaśnica w baraku biurowym ,

i/ punkt sanitarny w baraku biurowym , 

j/ wyznaczone drogi ewakuacyjne , 

k/ wyznaczone punkty poboru wody , 
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9. Uwagi końcowe.  

 Wszystkie roboty budowlane winny być wykonane ściśle z odpowiednimi Polskimi 
Normami Budowlanymi lub Normami Branżowymi, o ile PNB nie ujmuje jakiegoś rodzaju 
robót jak również zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP. Dotyczy to również 
stosowanych materiałów i warunków ich odbioru i składowania. 

PRACE NA WYSOKOŚCI 

Prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych, upadek z wysokości jest
bardzo częstą przyczyną wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych. Dlatego podczas 
różnego rodzaju robót budowlanych, bardzo często wykonywanych na wysokości, muszą 
być zachowane wyjątkowe środki ostrożności z uwagi na duży stopień zagrożenia zdrowia
i życia pracowników. Pracą na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy z póżn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 
1650) jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 
1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. 

Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na 
jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta: 

1) osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub 
ścianami z oknami oszklonymi, 

2) wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika 
przed upadkiem z wysokości. Na powierzchniach wzniesionych na wysokość 
powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z 
wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, 
powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych 
umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co 
najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w 
połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób
uniemożliwiający wypadnięcie osób. Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki 
wykonywania prac na wysokości zastosowanie tego typu balustrad jest niemożliwe, 
należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z 
wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy.

Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający 
pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym 
stoi. 

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nie 
przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi nie 
wymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo 
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy 
zapewnić, aby: 

1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone 
przed nie przewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na 
przewidywane obciążenie, 
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2) pomost roboczy spełniał następujące wymagania: 

a) powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i 
niezbędnych materiałów, 

b) podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów 
konstrukcyjnych pomostu, 

c) w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o 
wielkości dopuszczalnego obciążenia. 

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od 
otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych 
wiszących należy w szczególności:

1 apewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy, 

2 zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane 
obciążenia 

przed  ęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego w trybie 
określonym w odrębnych przepisach.

 Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone 
odpowiednio w odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach. Przy pracach na: 
słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez 
stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i
klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi 
należy w szczególności: 1) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny 
konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, 
wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywaną 
zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń 
mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa, 2) zapewnić stosowanie przez 
pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną 
do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w 
podparciu - na słupach, masztach itp.), 3) zapewnić stosowanie przez pracowników 
hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości. Wymagania określone 
powyżej dotyczą również prac wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach i 
innych podwyższeniach, jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się poza 
balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej 
pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości. 

Wytyczne wykonawcze

1. Prace budowlane winny być prowadzone z zachowaniem przepisów BHP i PPOŻ.
2. Wszystkie prace budowlane winne być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej
do kierowania robotami budowlanymi.
3. Wszystkie prace budowlane powinny być wykonane zgodnie ze sztuką i wiedzą
budowlaną oraz zgodnie z technologią i wytycznymi producenta systemu dociepleń
4. Szczegółowe rozwiązania istotnych detali mających wpływ na własności cieplne oraz
szczelność przegród należy wykonać na podstawie zaleceń producenta systemu
dociepleń.
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5. Wszystkie zastosowane materiały winny posiadać wymagane prawem certyfikaty i
aprobaty.
6. Roboty remontowe i docieplające można wykonywać jedynie przy bezdeszczowej 
pogodzie przy temperaturze nie mniejszej niż + 5 stopni C i w miejscach nie narażonych 
na bezpośrednie nasłonecznienie latem temperatura nie większa niż 25 st. C. 
7. Ze względu na szczególny charakter robót remontowych i docieplających powinny być 
one wykonane przez wykwalifikowanych pracowników i pod systematycznym nadzorem 
technicznym. Warunki te mogą być spełnione w przypadku prowadzenia robót przez 
przedsiębiorstwo posiadające doświadczenie do prowadzenia tego typu robót. 

Zalecenia specjalne 
1. Roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie ze sztuką budowlaną.

2. Poszczególne etapy robót podlegają odbiorze technicznemu 
3. Pracownicy muszą posiadać badania pracy na wysokościach 
4. Pracownicy wykonujący prace metodą alpinistyczną muszą mieć odpowiednie 

certyfikaty i   pozwolenia do wykonywania tego typu prac.
5. Kolorystyka wg projektu
6. Przy wykonywaniu docieplenia nie wolno mieszać poszczególnych składników z 

różnych   systemów
7. Rusztowanie montowane wg zaleceń producenta.

Projektant: mgr inż. arch. Piotr Muszyński   nr upr. MP-2237
................................ 

Sprawdzający: mgr inż  arch. Łukasz Jankiewicz  nr upr. MP-1531
…............................. 
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3. Część graficzna
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