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I. Konstrukcja: 
 
 
mgr inż. Arkadiusz Kłapa 

......................................................... 
(imię i nazwisko) 

        upr. MAP/0340/POOK/11 
.................................................. 

(nr uprawnień) 
MAP/BO/0042/12             
......................................... 

(nr członkowski izby zawodowej) 
 
 

Oświadczenie1
 

projek tanta lub osoby sprawdzającej  projek t budowlany.  

 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: ...  

  

„Ocieplenie ścian fundamentowych budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Patriotów 3 w Sosnowcu”,  
adres inwestycji: ul. Patriotów 3, 41-200 Sosnowiec 
  

sporządzony w dniu 27.04.2018  r.......................................................................... 
(podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji) 

 

dla: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości 
ul. Patriotów 2 
41-200 Sosnowiec 

.................................................................................................................................... 

(podać Inwestora) 
 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 
 
 
 
.Kraków 30.04.2018.    .................................................. 
(miejscowość i data)     (pieczęć wraz z podpisem) 
 
 
Sprawdzający:  
Schody są elementem o prostej konstrukcji w  obiekcie budowlanym i na podstawie 
art 20 ust 3 pkt 2 nie wymagane jest wymagane zapewnienie sprawdzenie projektu 
pod względem zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi 

                                                      
1
  Należy składać w oryginale. 
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Zaświadczenie o nadaniu uprawnień projektanta: 
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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 

Przedmiot i zakres opracowania 
„Ocieplenie ścian fundamentowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 
Patriotów 3 w Sosnowcu " 
 Jednostka ewid: Sosnowiec, Obręb ewid. 9 Nr działki ewid. 7326. 
Kategoria obiektu budowlanego: XIII 
 
Opracowanie projektowe dotyczy ocieplenia fundamentów ze względu na 
występowanie nadmiernej ilości wilgoci na ścianach piwnic. 
Zakres opracowania obejmuje: 

− demontaż opaski oraz istniejących obrzeży betonowych. Założono powtórny 

montaż obrzeży przy wykonaniu nowej opaski. 

− naprawę ubytków elewacji przed wykonaniem ocieplenia. 

− wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych fundamentowych. 

− wymianę osadników rynnowych. 

− wykonanie opaski z kostki betonowej. 

− dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych, o parametrach 

technicznych nie mniejszych niż ujęte w opracowaniu. 

Przyjęto występowanie wody gruntowej nie wywierającej ciśnienia na  ściany 
fundamentowe. 
Niniejszy projekt może być wykorzystany wyłącznie do przeprowadzenia 
termomodernizacji w przedmiotowym budynku. 
 

IA. Informacja na temat zagospodarowania terenu 
Rysunek dotyczący zagospodarowania terenu przedstawia rysunek nr 
0206-PB-001-001 w części graficznej projektu. 
 
1. Przedmiot inwestycji: 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie ocieplenia ściany fundamentowej budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Patriotów 3 w Sosnowcu 
 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Teren inwestycji to w pełni zagospodarowany teren na cele mieszkaniowe z pełną 
infrastrukturą techniczną. 
 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
Projekt nie zmienia w żaden sposób istniejącego zagospodarowania terenu. 
 
4. Zestawienie powierzchni  Powierzchnia zabudowy: ok. 552 m2 
 
5. Informacje o ochronie zabytków odnośnie inwestycji 
Budynek oraz działka, której dotyczy projekt nie jest wpisane do rejestru zabytków. 
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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 projektanta  
Specjalność konstrukcyjna:  
Projektant:    mgr inż. Arkadiusz Kłapa .................................................................. 
nr upr. UPR. MAP/0340/POOK/11 
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IB. Projekt budowlany 
1. Opis techniczny: 
Stan istniejący 
 
Wymiary budynku: 11,35m x 50,00 m 
Powierzchnia zabudowy: 552 m2 
Powierzchnia użytkowa: 1198 m2 

 
Stan istniejący został sporządzony w oparciu o inwentaryzacje w terenie oraz wywiad 
z zarządcą nieruchomości.  
Budynek mieszkalny wielorodzinny, trój kondygnacyjny z poddaszem użytkowym, 
podpiwniczony pochodzący z lat 50-tych. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej 
– konstrukcja ścian murowa, dachu drewniana.  
 
Konstrukcja budynku: 
Ściany piwnic – murowane z cegły ceramicznej oraz pustaków żużlobetonowych, 
ściany konstrukcyjne – murowane z cegły ceramicznej, stropy żelbetowe, dach 
drewniany, klatki schodowe żelbetowe. 
Powyższe dane przekazane przez Inwestora, bez wykonania odkrywek ścian i 
fundamentów. 
 
Wykończenie zewnętrzne: 
Ściany – tynk wewnętrzny cementowo-wapienny, tynk zewnętrzny mineralny (budynek 
wyłączając ściany piwnic był w całości termomodernizowany), pokrycie dachu – 
dachówka ceramiczna, stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna – PCV, posadzki w 
piwnicach – wylewka cementowa. 
 
Instalacje: 
Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego 
ogrzewania. 
 
Stan budynku: 
Budynek utrzymany w dobrym stanie. 
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Zdjęcia: 

 
Fot. nr 1. Widok budynku 

 
 
 
 
Stan projektowany 
Opis techniczny został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego 
 
1) Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz 
charakterystyczne parametry techniczne. 
Projektowane ocieplenie ścian fundamentowych nie zmienia przeznaczenia budynku. 
 
2) Zestawienie powierzchni użytkowej, kubatury i pow. zabudowy. 
Podstawowe parametry techniczne bez zmian wobec stanu istniejącego: 
Wymiary budynku: 11,35m x 50,00 m 
Powierzchnia zabudowy: 552 m2 
Powierzchnia użytkowa: 1198 m2 

 
3) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego oraz sposób 
dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy, oraz sposób spełnienia 
wymagań bezpieczeństwa. 
Forma architektoniczna i funkcja: 
Zaprojektowano ocieplenie ścian fundamentowych wykańczając je opaską z kostki 
brukowej ułatwiającą od strony klatek schodowych funkcję komunikacyjną i 
poprawiająca walory estetyczne budynku. 
Sposób spełnienia podstawowych wymagań o których mowa w art. 5 ust.1 Prawo 
budowlane: 
Wymagania dotyczące higieny, zdrowia nie są spełnione, z powodu występowania 
wilgoci w elementach budowlanych ( ścianach fundamentowych piwnic) lub na ich 
powierzchniach. Dlatego tez należy odpowiednio ocieplić i zaizolować te elementy. 
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Funkcja obiektu: 
Budynek mieszkalny, funkcja bez zmian wobec stanu istniejącego.  
 
4) Opis rozwiązań projektowych i technologia wykonania prac. 
 
4.1 Przewidywane prace do wykonania: 
Prace wstępne: 

− zapoznanie się z projektem technicznym 

− wytyczenie i zabezpieczenie placu budowy, 

− demontaż wierzchniej warstwy terenu (żwirowej opaski, studzienek 
piwnicznych, krawężników (do powtórnego wykorzystania), korytek 
odwodnienia liniowego (do powtórnego wykorzystania) itp.) o szer. ok 1-1,5 m, 

− wykonanie wykopu i zabezpieczenie go za pomocą desek i bali drewnianych, 

− odsłonięcie ściany fundamentowej zewnętrznej do wysokości ok. 15 cm poniżej 
wierzchu ławy fundamentowej, 

− osuszenie tej ściany i oczyszczenie – usunąć wszystkie zabrudzenia i słabo 
przylegające cząstki aż do nośnego podłoża. Istniejące stare, mocno 
przylegające hydroizolacje należy oczyścić i osuszyć, 

− zbicie istniejącego tynku, 

− uzupełnienie ubytków w murze, 

− wykonanie nowego tynku cementowego pod izolację. 
Wykonanie izolacji pionowej ściany: 

− po oczyszczeniu, wyrównaniu i osuszeniu ścian należy je zagruntować masą 
asfaltowo-kauczukową, 

− wykonanie powierzchniowej izolacji ścian dwuskładnikową masą bitumiczną, 

− do ocieplenia fundamentów styropianem przystępuje się po wykonaniu 
hydroizolacji. Płyty styropianowe mocuje się za pomocą kleju, w żadnym razie 
nie mechaniczne (wiąże się to z uszkodzeniem hydroizolacji). Klej nanosi się 
metodą na tzw. placki, na oznaczonej napisem stronie. 

− Styropian ekstrudowy XPS gr. 12 cm. na fundamencie należy nakładać bardzo 
starannie, przyciskając jedną płytę do drugiej. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na układanie płyt w narożnikach. 

− Po nałożeniu kleju na styropian, przykleja się ją mocno dociskając. 
Niedopuszczalne jest poruszanie płytami po kliku minutach od przyklejenia 

− przeszlifowanie  całej powierzchni płyt styropianowych gruboziarnistym 
papierem ściernym, 

− wykonanie warstwy zbrojeniowej siatką z włókna szklanego, Również na płyty 
styropianowe pokryte siatką z klejem zastosować co najmniej dwie warstwy 
izolacji. 

− zamocowanie wzmocnień w narożach otworów okiennych, 

− obłożenie ściany folią kubełkową do poziomu terenu. 
 Pozostałe roboty: 

− zwrócić szczególną ostrożność prowadzenia robót w miejscach rur 
spustowych. W razie potrzeby przesunąć wpust do kanalizacji deszczowej 
celem połączenia rur spustowych.  

− Oczyścić rury spustowe oraz wymienić osadniki rynnowe. 

− po wykonaniu docieplenia odbudować studzienki piwniczne z zamontowanymi 
prętami zabezpieczającymi przed przypadkowym wejściem stopą do studzienki 
i wykonać opaskę wokół budynku z kostki betonowej ze spadkiem 2% od 
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budynku oraz ponownie zamontować koryta odwodnienia liniowego. Wymiary 
opaski pokazane na rysunkach. 

 
4.2 Ocieplenie ścian fundamentowych metodą „lekką mokrą”: 
 Metoda polega na mocowaniu do ścian zewnętrznych warstwy termoizolacji, 
płyt z poliestru ekstrudowanego o gr. 12 cm (α=0,033 W/mK), i pokryciu jej zaprawą z 
siatką i tynkiem. Ocieplenie dla tej metody musi być wykonane dokładnie według 
wytycznych szczegółowych producenta wybranego systemu posiadającego Aprobatę 
Techniczną. Prace powinna nadzorować osoba do tego uprawniona o odpowiednich 
kwalifikacjach. 
 Wykonanie prac należy według wytycznych określonych w świadectwie 
dopuszczenia ITB nr 447/2009. Obiekt winien być odpowiednio przygotowany do 
przeprowadzenia robót, dotyczy to zarówno podłoża (ściany zewnętrznej) jak i 
otocznia  budynku. 
Metodę można stosować w ściśle określonych warunkach atmosferycznych – nie 
może padać deszcz, wiać silny wiatr, zakres optymalnej temperatury to 5-25°C, bez 
dużego nasłonecznienia. Takie warunki powinny panować przez co najmniej 24 
godziny przed rozpoczęciem robót. Prace ociepleniowe należy wykonywać w suchych 
warunkach (bez opadów atmosferycznych, przy względnej wilgotności powietrza 
poniżej 80 %) 
W trakcie wykonania prac ściany zewnętrzne oraz materiały powinny być chronione 
przed uszkodzeniami i opadami atmosferycznymi. Ponad to warstwy materiałowe 
powinny być chronione przed zmianami pogodowymi podczas ich nakładania oraz 
bezpośrednio po ich nałożeniu. Zabezpieczenie dotyczy również ochrony przed 
kondensacją pary wodnej i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Można to 
wykonać za pomocą osłon z brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa 
sztucznego. Należy zadbać by roboty były wykonywane przez wystarczający zespół 
pracowników dysponujących właściwym sprzętem  i narzędziami  tak, aby roboty 
były wykonane w sposób ciągły bez spoin i innych wynikłych w trakcie robót. 
Warunkiem wykonania robót  ociepleniowych jest stabilność podłoża gwarantująca 
odpowiednie połączenie warstwy ociepleniowej z podłożem. W tym celu podłoże 
powinno znajdować się w stanie powietrzno-suchym a jego powierzchnia oczyszczona 
z  luźnych cząsteczek, pyłu i zanieczyszczeń. 
 
5) Materiały: 
Wszystkie materiały stosować z jednego systemu. Materiały stosować wg zasad 
producenta.  
Wszystkie materiały i wyroby budowlane stosowane podczas prac budowlanych 

muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodne z polskim prawem budowlanym. 

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 przystąpić dopiero po skompletowaniu 
dokumentów potwierdzających zgodność użytych materiałów z obowiązującymi 
przepisami. 
5.1 Płyty styropianowe 
Jako izolacje termiczną należy zastosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego 

XPS o gr. 12 cm o następujących wymaganiach: 

zwarta struktura styropianu, szorstka powierzchnia płyt, proste, bez wyszczerbień i 

wyłamań krawędzie płyt, sezonowanie w okresie co najmniej 2 miesięcy od 
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wyprodukowania. 

Pozostałe wymagania z godne z PN-EN 13163:2004. 

 5.2 Tkanina zbrojąca 
Należy stosować siatkę z włókna szklanego o gramaturze 145 g/m2, która jest 

stosowana w wybranym systemie montażu ocieplenia. Powinna spełniać 
wymagania: 

wymiary oczek 3-5 mm na 7-14 mm, siła zrywająca nie mniej niż 125daN, tkaninę 

należy zaimpregnować alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego. 

Pozostałe wymagania zgodne z PN-92/P-85010 

 
5.3 Klej 
Do przyklejenia płyt styropianowych do podłoża stosować klej do styropianu do 

fundamentów. 

Do przyklejenia szklanej tkaniny wzmacniającej do styropianu zastosować klej 

cementowy zbrojony mikrowłóknami stosowany w wybranym systemie. 

− baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami, 

− gęstość nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3 

− przyczepność: do betonu >0,6MPa, do styropianu >0,1MPa 

5.4 Preparat gruntujący 
Zastosować izolację w płynie w postaci masy asfaltowej. Nanieść ją bezpośrednio 

na oczyszczoną ścianę, przed przyklejeniem płyt styropianowych. Również na 

płyty styropianowe pokryte siatką z klejem zastosować co najmniej dwie warstwy 

izolacji. 

5.5 Wykończenie 
Ścianę fundamentową obłożyć folia kubełkowa przeznaczoną do ścian 

fundamentowych poniżej poziomu gruntu. 

 
6) Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia 
budowlano-instalacyjnego Instalacje, wentylacja: 
Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna: Bez zmian projektowych 
 
Ogrzewanie: Bez zmian projektowych 
 
Instalacja elektryczna: Bez zmian 
 
Instalacja gazowa: Bez zmian 
 
Wentylacja: Bez zmian 
 
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 Bez zmian. 
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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) Informacje o obszarze oddziaływania obiektu budowlanego 
Obszar oddziaływania zamierzenia budowlanego nie wykracza poza granice działki:  
działka nr ewid. 7326, Obręb ewid.9, Sosnowiec,  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
2003  r. Nr 47, poz. 401) § 21 ust. 2 
 
9) Informacja o zgodności projektu z planem zagospodarowania przestrzennego 
Zamierzenie projektowe zgodne z założeniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla rejonu Sosnowiec 
 
10) Kolorystyka 
Bez zmian 
 
11) Sprzęt i narzędzia 

− szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ścian (ręczne i mechaniczne), 

− szpachle i packi metalowe i drewniane do nakładania mas klejących i 
tynkarskich, 

− 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. 

− młoty wyburzeniowe i pneumatyczne, 
 

Technologia ocieplenia. 
Do ocieplenia ścina zewnętrznych piwnic stosuje się metodę lekką mokrą. 
System został sklasyfikowany jako NRO przy grubości płyt styropianowych 
nieprzekraczającej 25 cm i gęstości nie większej niż 15 kg/m3 
 
 



15 
 

12) Uwagi końcowe 
− W przypadku stwierdzenia występowania wód pod ciśnieniem ,po wykonaniu 

wykopu, należy skontaktować się z Projektantem w celu uzgodnienia 
ewentualnych zmian dostosowując technologie wykonania prac do istniejących 
warunków gruntowych 

− Zabrania się podkopywania fundamentów. Mogłoby to doprowadzić do 
pogorszenia warunków posadowienia budynku. 

− W niniejszym projekcie nie uwzględniono ewentualnych robót wzmacniających 
ścianę i fundamenty. Po odsłonięciu muru należy określić konieczność tych 
robót. 

− Przewody istniejącego uzbrojenia na trasie wykopu powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

− Wszystkie prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , obowiązującymi przepisami , pod 
nadzorem osób uprawnionych 

− Wszelkie zmiany w projekcie należy uzgodnić z Projektantem. 

− Do rozpoczęcia robót można przystąpić dopiero po skompletowaniu 
dokumentów potwierdzających zgodność użytych materiałów z 
obowiązującymi przepisami. 

− Ocieplenie wykonać z materiałów nierozprzestrzeniających ognia, z powodu 
usytuowania budynku granicach działki 

− Zestaw wyrobów do wykonania tynków cienkowarstwowych powinien być 
objęty Aprobatą Techniczną jak dla systemu docieplenia. Niedopuszczalne jest 

łączenie materiałów niewchodzących w skład Aprobaty Technicznej. 
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II. Informacje do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację 
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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. Zakres robót 
2.1 Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy: 
–  protokolarne przejęcie od inwestora placu budowy wraz z uzbrojeniem terenu 

wykonawczej dokumentacji technicznej oraz dziennika budowy, 
– ogrodzenie terenu wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi 

w tym wykonanie tablicy informacyjnej 
–  drogi odpowiednio utwardzone 
–  doprowadzenie energii elektrycznej i wody, 
–  urządzenia socjalno-bytowe ( jadalnia i szatnie) 
–  urządzenia higieniczno – sanitarne ( WC , umywalnia ) 
–  rozmieszczenie sprzętu budowlanego 
2.2 Prace budowlano-montażowe:  
- po oczyszczeniu, wyrównaniu i osuszeniu ścian należy je zagruntować masą 
asfaltowo-kauczukową, 
- wykonanie powierzchniowej izolacji ścian dwuskładnikową masą bitumiczną, 
- zamontowanie warstwy ochronno-izolacyjnej ze styropianem ekstrudowym XPS gr. 
12 cm. Płyty kleić na plackach masą klejową do styropianu do fundamentów. 
- przeszlifowanie  całej powierzchni płyt styropianowych gruboziarnistym papierem 
ściernym. 
2.3 Roboty wykończeniowe : 
- wykonanie warstwy zbrojeniowej siatką z włókna szklanego. 
- zamocowanie wzmocnień w narożach otworów okiennych. 
- obłożenie ściany folią kubełkową do poziomu terenu. 
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- zwrócić szczególną ostrożność prowadzenia robót w miejscach rur spustowych. W 
razie potrzeby przesunąć wpust do kanalizacji deszczowej celem połączenia rur 
spustowych.  
- Oczyścić rury spustowe oraz wymienić osadniki rynnowe. 
- po wykonaniu docieplenia należy wykonać opaskę wokół budynku z kostki betonowej 
ze spadkiem 2% od budynku. Wymiary opaski pokazane na rysunkach. 
- roboty porządkowe. 
 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Na terenie znajduje się budynek, którego dotyczy opracowanie. 
 
4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi : 
- rozdzielnie elektryczne , 
- montowane rusztowanie (spadające przedmioty , zagrożenia stanowiskowe)  
- plac produkcji pomocniczej , 
- stanowisko betoniarki , podajnika materiałów sypkich,  
- zaparkowane samochody , 
- 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 praktycznie możliwa – codziennie , 
b/ miejsca występowania zagrożenia to :  drabiny , praca na wysokości 
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 
c/ zagrożenie występuje 7,5 godziny dziennie , 
5.4 uderzenie i przygniecenie : 
a/ ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie , prawdopodobieństwo duże, 
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 niewielkie – codziennie , 
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to: przenoszenie,  
c/ zagrożenie występuje w czasie do 3 godziny dziennie , 
5.7 pochwycenie przez ruchome elementy maszyn : 
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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: przenoszenie, roboty montażowe, roboty 
izolacyjne 
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 , 

 
6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, takich jak: 
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 
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 , 
• materiały drobne oraz farby są przechowywane w podręcznych magazynach 
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kontenerowych, 
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 , 
 
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. 
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. 
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 st.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. Przy wykonywaniu docieplenia nie wolno mieszać poszczególnych składników z 
różnych systemów 
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III Cześć graficzna 
 

Lp. Numer rysunku Rewizja Nazwa rysunku Format 

1.  0206-PB-001-001 00 Plan sytuacyjny A3 

2.  0206-PB-001-002 00 Stan istniejący- rzut przyziemia  A2 

3.  0206-PB-001-003 00 Stan istniejący- widok 3-3 A2 

4.  0206-PB-001-004 00 Stan istniejący- widok 4-4 A2 

5.  0206-PB-001-005 00 
Stan projektowany- rzut przyziemia, widok 

1-1, widok 2-2. 
A2 

6.  0206-PB-001-006 00 Stan projektowany- widok 3-3 A2 

7.  0206-PB-001-007 00 Stan projektowany- widok 4-4 A2 

8.  0206-PB-001-008 00 
Stan projektowany- ułożenie płyt izol. term. w 

narożu 
A4 

9.  0206-PB-001-009 00 
Stan projektowany- sposób klejenia płyt izol. 

term. 
A4 

10.  0206-PB-001-010 00 Stan projektowany- zbrojenie naroży A4 

11.  0206-PB-001-011 00 
Stan projektowany- szczegół opaski na 

poziomie gruntu 
A4 

 
 
 


