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1. PODSTAWY OPRACOWANIA 

1.1. Zlecenie Inwestora. 
1.2. Umowa na wykonanie prac projektowych. 
1.3. Wizje lokalne przeprowadzone w styczniu 2017r. 
1.4. Dokumentacja fotograficzna. 
1.5. Audyt energetyczny wykonany przez biuro projektowe STEKRA Sp z.o.o. 
1.6. Literatura fachowa, Normy i Rozporządzenia. 
1.7. Opracowania własne.  

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest wielorodzinny budynek mieszkalny zlokalizowany w Sosnowcu przy                 
ul. Sobieskiego 22, będący własnością Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Sobieskiego 
22 w Sosnowcu, w administracji MZBM-TBS Sp. z o.o., ul. Korczaka 7 w Sosnowcu. 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest projekt budowlany remontu budynku. 
Tak przyjętemu celowi pracy podporządkowano zakres obejmujący: 
- Wizje lokalne. 
- Ocenę stanu technicznego przegród zewnętrznych. 
- Identyfikację stanu ochrony cieplnej – obliczenie wymaganej grubości materiału 

termoizolacyjnego. 
- Technologię ocieplenia i remontu przegród zewnętrznych. 
- Wymianę wybranej części stolarki okiennej i drzwiowej. 
- Kolorystykę elewacji. 
- Detale rysunkowe. 

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ISTNIEJĄCEGO 

Charakterystykę obiektu, dla celów niniejszego projektu, opracowano na podstawie wizji lokalnej, 
przeprowadzonej na obiekcie w styczniu 2017 roku. Budynek od strony frontowej posiada 4 kondygnacje 
mieszkalne oraz poddasze nieużytkowe, natomiast od strony tylnej 5 kondygnacji mieszkalnych, 
jednoklatkowy, całkowicie podpiwniczony. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z elementów 
drobnowymiarowych (z cegły pełnej). Dach w formie stropodachu żelbetowego, dwuspadowego, kryty 
papą. Drzwi do budynku PCV. Okna na klatce schodowej, piwniczne oraz poddasza, stare, drewniane. 
Stolarka okienna w części mieszkalnej nowa PCV. 

  
 

Rys. nr 1.  Lokalizacja przedmiotowego budynku przy ul. Sobieskiego 22 w Sosnowcu – widok ogólny 
[www.maps.google.pl]. 
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Rys. nr 2. Widok ogólny budynku przy ul. Sobieskiego 22 w Sosnowcu – elewacja frontowa [1.4]. 

 

Rys. nr 3. Widok ogólny budynku przy ul. Sobieskiego 22 w Sosnowcu – elewacja tylna [1.4]. 
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4.1. OPIS TECHNICZNY PRZEGRÓD 
Ściany kondygnacji nadziemnych:  
- Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych wykonano z drobnowymiarowych elementów 

ceramicznych - cegła ceramiczna pełna o gr. 38,0 cm, obustronnie otynkowane, 
- Ściany wewnętrzne wykonano z drobnowymiarowych elementów ceramicznych - cegła ceramiczna 

pełna o gr. 38,0 cm, 
- Ściany działowe wykonano z drobnowymiarowych elementów ceramicznych – cegły o gr. 25,0 cm i 

12,0 cm, 
- Ściany piwniczne wykonano z drobnowymiarowych elementów ceramicznych, cegła pełna o  

gr. 51,0 cm. 
 

Stropy:  
- Stropy międzykondygnacyjne gęstożebrowe, ceramiczne. 
 
Dach:  
- Stropodach żelbetowy nad poddaszem nieużytkowym, nad częścią mieszkalną gęstożebrowy, 

ceramiczny, przekryty płytami betonowymi na warstwie żużla. Całość wykończona papą. 
- Wysokość całkowita budynku – ok. 17,5 m. 

5. STAN TECHNICZNY PRZEGRÓD BUDYNKU 

Oceny stanu technicznego przegród zewnętrznych dokonano pod kątem ich termomodernizacji. 
Stwierdzono występowanie uszkodzeń widocznych od strony zewnętrznej:  
- Przebarwienia, zabrudzenia oraz zacieki na powierzchni tynków ścian zewnętrznych, 
- Lokalnie spękania i ubytki wyprawy tynkarskiej ścian nadziemnych wraz z odsłonięciem materiału 

konstrukcyjnego, 
- Zły stan techniczny okien piwnicznych, miejscami otwory okienne wypełnione deskami, 
- Zacieki na dolnej powierzchni płyt balkonowych oraz rozwój mikroorganizmów, 
- Zły stan płyt balkonowych, znaczne ubytki materiału konstrukcyjnego oraz odsłonięcie prętów 

zbrojeniowych, 
- Zły stan oraz miejscowy brak obróbek blacharskich, znajdujących się na powierzchni elewacji 

ściany zewnętrznej, 
- Zły stan dachu nad wejściem do klatki schodowej, od strony elewacji tylnej, 
- Znacznie wyeksploatowane okna klatki schodowej oraz drzwi wejściowe od strony frontowej, 
- Lokalne zniszczenia elewacji w postaci napisów graffiti, 
- Brak estetyki elewacji – zabrudzenia, rozmieszczenie okablowania, 
- Brak estetyki wejścia. 

 

Rys. nr 4. Zabrudzenia i przebarwienia na powierzchni elewacji  [1.4.]. 
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Rys. nr 5, 6. Ubytki tynku [1.4]. 
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Rys. nr 7. Zły stan okien piwnicznych – wypełnienie styropianem lub deskami [1.4]. 

 

Rys. nr 8. Brak estetyki elewacji - okablowanie [1.4]. 



 PROJEKT BUDOWLANY str. 8 

 

STEKRA Sp. z o.o. 

ul. Okrzei 25, 43-190 Mikołów  I  Biuro: tel. +48 32 326 36 95 
Dział techniczny:  tel./fax +48 32 226 57 31  I  email: biuro@stekra.pl 

 

 STEKRA Sp. z o.o. 

ul. Okrzei 25, 43-190 Mikołów  I  Biuro: tel. +48 32 326 36 95 
Dział techniczny:  tel./fax +48 32 226 57 31  I  email: biuro@stekra.pl 

 
 

 

Rys. nr 9. Ubytki materiału konstrukcyjnego i tynku płyt balkonowych  [1.4]. 

 

Rys. nr 10. Zły stan daszku nad tylnym wejściem do klatki schodowej  [1.4]. 
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Rys. nr 11. Zły stan frontowych drzwi wejściowych – pęknięcie oszklenia  [1.4]. 

 

Rys. nr 12. Lokalne zniszczenie elewacji – graffiti  [1.4]. 

Stan techniczny przegród zewnętrznych kwalifikuje je do remontu. Występują zabrudzenia                                  
i przebarwienia tynków ścian zewnętrznych. Miejscowe ubytki tynku wraz z odsłonięciem materiału 
konstrukcyjnego ścian nadziemnych. Znaczne ubytki materiału konstrukcyjnego płyt balkonowych oraz 
daszku nad tylnym wejściem do klatki schodowej. Korozja metalowych elementów występujących na 
powierzchni elewacji. Zły stan drewnianych okien ścian przyziemia lub ich brak. Znaczne zużycie drzwi 
wejściowych. 
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6. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 

6.1. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 
Obliczenia cieplno-wilgotnościowe. Współczynnik przenikania ciepła. 

Współczynnik przenikania ciepła U obliczono dla ściany zewnętrznej w dwóch wariantach – dla ściany 
przed i po ociepleniu. 

Tabela 1. Zestawienie oporów cieplnych ściany zewnętrznej z cegły pełnej o gr. 38 cm – stan istniejący. 

Rodzaj materiału λ [W/mK] d [m] R [m2K/W] 

Wewnętrzna strona przegrody - - 0,130 

Tynk cementowy 1,000 0,015 0,015 

Cegła pełna 0,770 0,380 0,494 

Tynk cementowo-wapienny 0,820 0,015 0,018 

Zewnętrzna strona przegrody - - 0,040 

Razem 0,697 

Wartość współczynnika U dla ściany zewnętrznej z cegły pełnej: 

U = 1/R = 1,435 [W/(m2K)] 

 U = 1,44 > Umax = 0,23 [W/(m2K)] 

Wymagana przez Warunki Techniczne 2017 wartość Umax= 0,23 [W/(m2K)] nie została spełniona. 

Tabela 2. Zestawienie oporów cieplnych ściany zewnętrznej z cegły pełnej o gr. 38 cm – stan projektowany 

Rodzaj materiału λ [W/mK] d [m] R [m2K/W] 

Wewnętrzna strona przegrody - - 0,130 

Tynk cementowy 1,000 0,015 0,015 

Cegła pełna 0,770 0,380 0,494 

Tynk cementowo-wapienny 0,820 0,015 0,018 

Styropian EPS 038 0,038 0,140 3,684 

Tynk cienkowarstwowy 1,000 0,003 0,003 

Zewnętrzna strona przegrody - - 0,040 

Razem 4,384 

Wartość współczynnika U dla ściany zewnętrznej z cegły pełnej: 

U = 1/R = 0,228 [W/(m2K)]  

U = 0,23 ≤ Umax = 0,23 [W/(m2K)] 

Wymagana przez Warunki Techniczne 2017 wartość Umax= 0,23 [W/(m2K)] została spełniona. 

Poprawki z uwagi na łączniki mechaniczne nie uwzględniono, gdyż projektuje się wykorzystanie 
łączników (do mocowania płyt) z tworzywa sztucznego o współczynniku przewodzenia ciepła 
mniejszym niż 1 W/(mK). 

Kondensacja pary wodnej - stan projektowany 
Kondensację pary wodnej sprawdzono dla płaskiej ściany zewnętrznej dla okresu całego roku – część 
przegrody usytuowanej w górnej strefie pomieszczenia (naroża pod stropem, ściany zasłonięte 
zasłoną) poza miejscami występowania mostków cieplnych. Na rys. nr 13 i 14 przedstawiono wykres 
prężności pary wodnej oraz rozkład temperatury w przegrodzie jak dla warunków zimowych, dla 
grudnia. W obliczeniach przyjęto temperaturę powietrza zewnętrznego te = - 2,40°C i wilgotność 

względną powietrza zewnętrznego e = 85,0% (średnie wartości dla miesiąca grudnia na podstawie 
bazy klimatycznej Katowice). Dla przyjętych warunków eksploatacji, tj. wilgotności względnej 

powietrza wewnętrznego e = 50,0% i temperatury powierza wewnętrznego ti = 20,0°C, kondensacja 
nie występuje w przekroju przegrody. 
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Rys. nr 13. Wykres prężności pary wodnej - sprawdzenie występowania kondensacji międzywarstwowej w projektowanej 
przegrodzie w lutym. 

 

Rys. nr 14. Rozkład temperatur w projektowanej przegrodzie w lutym. 

Współczynnik temperaturowy fRsi - stan projektowany 

Obliczanie czynnika temperaturowego na powierzchni wewnętrznej wykonuje się w celu sprawdzenia 
ryzyka wystąpienia kondensacji na wewnętrznej powierzchni przegrody. Kondensacja powierzchniowa 
może powodować przyśpieszenie procesu destrukcji materiałów budowlanych wrażliwych na wilgoć. 
Zjawisko to można akceptować, jeżeli dotyczy krótkiego czasu i występuje na przegrodach 
niechłonących wilgoci, np. na ramach okiennych, okładzinach ceramicznych (glazura, terakota). 
Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia w sprawie Warunków Technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, spełniony powinien być warunek fRsi>fRsi,max, gdzie fRsi to 
efektywna wartość czynnika temperaturowego na powierzchni wewnętrznej przegrody, a fRsi,max to 
wartość czynnika temperaturowego dla krytycznego miesiąca i dla danej lokalizacji budynku. 
Efektywna wartość czynnika temperaturowego na powierzchni wewnętrznej projektowanej przegrody 
wyznaczona zostaje na podstawie wartości współczynnika przenikania ciepła elementu oraz oporu 
przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej, zgodnie ze wzorem (1):  

fRsi = 
(U

-1
- Rsi)

U
-1

 

i wynosi: 
fRsi= 0,940 

Wartość fRsi obliczona została dla przypadku: ściana zewnętrzna – część przegrody usytuowana w 
górnej strefie pomieszczenia (naroże przy stropie). Wartość obliczeniowego czynnika temperatury 

(1) 
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fRsi,max wykonano na podstawie bazy klimatycznej Katowice, dla każdego miesiąca w roku a wyniki 
pokazano w poniższej tabeli: 

Tabela 3. Wartość obl. czynnika temperaturowego fRsi,max dla 12 miesięcy w roku. 

Styczeń 0,730 

Luty 0,736-miesiąc krytyczny 

Marzec 0,652 

Kwiecień 0,499 

Maj 0,104 

Czerwiec -0,479 

Lipiec -1,688 

Sierpień -1,571 

Wrzesień 0,155 

Październik 0,447 

Listopad 0,626 

Grudzień 0,731 

Aby spełnić wymagania Warunków Technicznych należy porównać wartość czynnika obliczeniowego 
fRsi,max dla miesiąca krytycznego z współczynnikiem fRsi przegrody. Wartość czynnika temperaturowego 
fRsi,max dla krytycznego miesiąca wynosi: 

fRsi, max = 0,736 

fRsi= 0,940  > fRsi, max = 0,736 

Warunek fRsi>fRsi,max jest spełniony, zatem analizowana przegroda została zaprojektowana prawidłowo 
pod kątem uniknięcia rozwoju pleśni. 

 

6.2. STROPODACH 
Obliczenia cieplne. Współczynnik przenikania ciepła 

Współczynnik przenikania ciepła U obliczono dla stropu nad ostatnią kondygnacją w dwóch wariantach – 
przed i po ociepleniu. 

Tabela 4. Zestawienie oporów cieplnych stropodachu – stan istniejący. 

Rodzaj materiału λ [W/mK] d [m] R [m2K/W] 

Wewnętrzna strona przegrody - - 0,100 

Tynk cementowo-wapienny 0,820 0,015 0,018 

Strop gęstożebrowy - 
 

0,240 0,261 

Nadbeton 1,350 0,030 0,022 

Żużel paleniskowy 0,350 0,200 0,571 

Płyta betonowa 1,650 0,100 0,061 

Papa 0,230 0,001 0,004 

Zewnętrzna strona przegrody - - 0,040 

Razem 1,077 

 

Wartość współczynnika U dla stropu nad ostatnią kondygnacją: 

U = 1/R = 0,928 [W/(m2K)]  

U = 0,93 > Umax = 0,18 [W/(m2K)] 

Wymagana przez Warunki Techniczne 2017 wartość Umax = 0,18 [W/(m2K)] nie została spełniona. 

  



 PROJEKT BUDOWLANY str. 13 

 

STEKRA Sp. z o.o. 

ul. Okrzei 25, 43-190 Mikołów  I  Biuro: tel. +48 32 326 36 95 
Dział techniczny:  tel./fax +48 32 226 57 31  I  email: biuro@stekra.pl 

 

 STEKRA Sp. z o.o. 

ul. Okrzei 25, 43-190 Mikołów  I  Biuro: tel. +48 32 326 36 95 
Dział techniczny:  tel./fax +48 32 226 57 31  I  email: biuro@stekra.pl 

 
 

Tabela 5. Zestawienie oporów cieplnych stropodachu – stan projektowany 

Rodzaj materiału λ [W/mK] d [m] R [m2K/W] 

Wewnętrzna strona przegrody - - 0,100 

Tynk cementowo-wapienny 0,820 0,015 0,018 

Strop gęstożebrowy - 0,240 0,261 

Nadbeton 1,350 0,030 0,022 

Żużel paleniskowy 0,350 0,200 0,571 

Płyta betonowa 1,650 0,100 0,060 

Papa 0,230 0,001 0,004 

Styropapa 0,038 0,180 4,736 

Zewnętrzna strona przegrody - - 0,040 

Razem 5,812 

 

Wartość współczynnika U dla stropu nad ostatnią kondygnacją: 

U = 1/R = 0,172 [W/(m2K)]  

U = 0,17 ≤ Umax = 0,18 [W/(m2K)] 

Wymagana przez Warunki Techniczne 2017 wartość Umax = 0,18 [W/(m2K)] została spełniona. 

 

6.3. WSPÓŁCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOŚCI ENERGII CAŁKOWITEJ PROMIENIOWANIA 
SŁONECZNEGO DLA OKIEN CZĘŚCI WSPÓLNYCH 

Zgodnie z punktem 2.2.3. 2) załącznika do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dn. 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, sprawdzeniu ryzyka wystąpienia 
powierzchniowej kondensacji pary wodnej podlegają (oprócz przegród) mostki termiczne. Możliwość 
pojawienia się skropleń pary wodnej sprawdzono dla 3 mostków termicznych analizowanego budynku: 

 nadproże okienne, 

 połączenie stropu ze ścianą zewnętrzną (wieniec), 

 naroże wypukłe ścian zewnętrznych. 

Do uzyskania efektywnej wartości czynnika temperaturowego fRsi, dla poszczególnych węzłów, 
wykorzystano program komputerowy „THERM”. Uzyskane w ten sposób wartości czynnika fRsi 
porównano z wartością czynnika temperaturowego dla krytycznego miesiąca i dla danej lokalizacji 
budynku fRsi,max. 

Tabela 6. Wartość obliczeniowego czynnika temperaturowego fRsi,max dla 12 miesięcy w roku. 

Styczeń 0,730 

Luty 0,736-miesiąc krytyczny 

Marzec 0,652 

Kwiecień 0,499 

Maj 0,104 

Czerwiec -0,479 

Lipiec -1,688 

Sierpień -1,571 

Wrzesień 0,155 

Październik 0,447 

Listopad 0,626 

Grudzień 0,731 

 

Wartość czynnika temperaturowego fRsi,max dla krytycznego miesiąca wynosi: 

fRsi, max = 0,736 
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6.3.1. Nadproże okienne 

 
Rys. nr 15. Wyniki uzyskane w programie THERM dla mostka termicznego – nadproże okienne. 

 

Rys. nr 16. Rozkład temperatury uzyskany w programie THERM dla mostka termicznego – nadproże okienne. 

Na podstawie analizy przeprowadzonej w programie THERM stwierdza się, iż dla analizowanego 
mostka termicznego w stanie projektowanym wartość czynnika temperaturowego wynosi: 

fRsi= 0,818 

Aby spełnić wymagania Warunków Technicznych należy porównać wartość czynnika obliczeniowego 
fRsi,max dla miesiąca krytycznego z współczynnikiem fRsi mostka termicznego.  

fRsi= 0,818 >fRsi, max = 0,736 

Warunek fRsi>fRsi,max jest spełniony, zatem analizowany węzeł został zaprojektowany prawidłowo pod 
kątem uniknięcia rozwoju pleśni. 
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6.3.2. Naroże wypukłe ścian zewnętrznych 

 
Rys. nr 17. Wyniki uzyskane w programie THERM dla mostka termicznego – naroże wypukłe ścian zewnętrznych. 

 

Rys. nr 18. Rozkład temperatury uzyskany w programie THERM dla mostka termicznego – naroże wypukłe ścian 
zewnętrznych. 

Na podstawie analizy przeprowadzonej w programie THERM stwierdza się, iż dla analizowanego 
mostka termicznego w stanie projektowanym wartość czynnika temperaturowego wynosi: 

fRsi= 0,883 

Aby spełnić wymagania Warunków Technicznych należy porównać wartość czynnika obliczeniowego 
fRsi,max dla miesiąca krytycznego z współczynnikiem fRsi mostka termicznego.  

fRsi= 0,883 >fRsi, max = 0,736 

Warunek fRsi>fRsi,max jest spełniony, zatem analizowany węzeł został zaprojektowany prawidłowo 
pod kątem uniknięcia rozwoju pleśni. 
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6.3.3. Połączenie stropu ze ścianą zewnętrzną (wieniec) 

 

Rys. nr 19. Wyniki uzyskane w programie THERM dla mostka termicznego - wieniec. 

                         

Rys. nr 20. Rozkład temperatury uzyskany w programie THERM dla mostka termicznego - wieniec. 

Na podstawie analizy przeprowadzonej w programie THERM stwierdza się, iż dla analizowanego 
mostka termicznego w stanie projektowanym wartość czynnika temperaturowego wynosi: 

fRsi= 0,950 

Aby spełnić wymagania Warunków Technicznych należy porównać wartość czynnika obliczeniowego 
fRsi,max dla miesiąca krytycznego z współczynnikiem fRsi mostka termicznego.  

fRsi= 0,950 >fRsi, max = 0,736 

Warunek fRsi>fRsi,max jest spełniony, zatem analizowany węzeł został zaprojektowany prawidłowo pod 
kątem uniknięcia rozwoju pleśni. 
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6.4. ZESTAWIENIE WSPÓŁCZYNNIKÓW PRZENIKANIA CIEPŁA U 
ściany zewnętrzne - stan projektowany U = 0,23 W/(m2K) 

stropodach - stan projektowany U = 0,17 W/(m2K) 

6.5. WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ WYDATKOWANĄ NA 
POTRZEBY OGRZEWANIA I WENTYLACJI 

Charakterystykę energetyczną budynku dla stanu projektowanego, wyrażono przy pomocy 
współczynników przenikania ciepła U oraz wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną. 

 Parametry materiałowe wg PN-EN ISO 6946:1999 oraz PN-EN ISO 12524:2003, załącznik 
normatywny, danych deklarowanych przez producenta, 

 Obliczenia współczynnika przenikania ciepła wykonano na podstawie PN-EN ISO 6946:2008 i 
innych. 

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, obliczone zgodnie z 
rozporządzeniem w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu 

mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkowa oraz sposobu 
sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. 

EP = 132,6 kWh/(m2·rok) 

Wartość wskaźnika EP, uzyskaną na podstawie obliczeń w programie komputerowym ArCADia-TERMO 
PRO 6.0., należy porównać z maksymalną wartością, określoną w § 329 ust. 2 pkt 1 Warunków 
Technicznych (zapis zmieniony na mocy Dz. U. 2013 nr 0 poz. 926). Zgodnie z przytoczonym powyżej 
punktem, maksymalna wartość wskaźnika EPH+W (cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na 
potrzeby ogrzewania i wentylacji oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej), wynosi: 

EPH+W = 85 kWh/(m2·rok) 

Wobec powyższego, mamy: 

EP = 132,6 > EPH+W = 85 kWh/(m2·rok) 

Analizowany budynek nie spełnia warunku maksymalnej wartości wskaźnika EPH+W. Jednak biorąc 
pod uwagę fakt, iż budynek podlegać będzie przebudowie, zaś projektowane przegrody zewnętrzne 
spełniają wymagania izolacyjności cieplnej, zgodnie z zapisem § 328 ust. 1a (zapis dodany do 
Warunków Technicznych na mocy Dz. U. 2013 nr 0 poz. 926) przedmiotowy budynek spełnia 
wymagania określone w § 328 ust. 1 (zapis zmieniony na mocy Dz. U. 2013 nr 0 poz. 926). 

Sprawdzeniu nie podlega: 
 EPC (cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia) – brak instalacji 

chłodzenia w przedmiotowym budynku, 
 EPL (cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia) – brak wymagań 

dla budynków mieszkalnych (analizowany obiekt jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym). 

7. REMONT PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH 

7.1.  ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
- Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian piwnic,  
- Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych w systemie typu ETICS, 
- Wykonanie izolacji termicznej stropodachu, 
- Kompleksowy remont balkonów i loggi, 
- Remont zadaszenia nad wejściem do klatki schodowej do budynku, 
- Wymiana okien klatki schodowej, poddasza oraz piwnicznych, 
- Wymiana drzwi wejściowych, 
- Wykonanie opaski wokół budynku, 
- Inne towarzyszące roboty dodatkowe. 
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7.2.  IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 
Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych. W celu wykonania izolacji 
należy wykonać wykopy odsłaniające ściany fundamentowe. Ze względu na niewielką odległość sieci 
uzbrojenia terenu od ściany fundamentowej frontowej, w tym miejscu nie wykonujemy izolacji 
przeciwwilgociowej. 

7.2.1. Technologia wykonania wykopów odcinkowych 
Celem wykonania izolacji przeciwwodnej ścian piwnic, należy je odsłonić, wykonując odcinkami 
wykopy nie dłuższe niż 2,0 m, nie szersze niż 1,5 m od ściany i na głębokość górnej powierzchni ław 
fundamentowych. Skarpy danego odcinka wykopu należy zabezpieczyć za pomocą systemowego 
zabezpieczenia listwowego wykopów typu „PODLASIE 5”. Umożliwia on zabezpieczenie wykopu do 
głębokości 2,0 m. Wykonywanie odcinka wykopu należy rozpocząć od przygotowania wstępnego 
wykopu o głębokości 50-80,0 cm. Następnie należy ustawić w nim dwa słupy zabezpieczenia w 
odległości ok. 140,0 cm (tworzą krótszy bok wykopu w rzucie poziomym) i połączyć poprzez wsunięcie 
w uchwyty słupów końce rygla dolnego i zabezpieczyć go przetyczkami blokującymi. Następnie 
ustawić trzeci słup zabezpieczenia w odległości około 170,0 cm i podobnie jak wyżej zamontować 
dolną belkę dłuższą. Potem należy ustawić czwarty słupek przy zachowaniu odległości 170,0 cm 
(dłuższy bok) i 140,0 cm (krótszy bok) od sąsiednich słupów i wstawić brakujące rygle dolne. 
Zamontować górne rygle w uchwytach słupów analogicznie jak rygle dolne. Uzyskuje się w ten sposób 
ramę zabezpieczenia, którą należy obudować listwami (będącymi elementami systemu 
zabezpieczenia). Listwy należy wkładać pionowo przez otwory w górnych ryglach ramy opierając je na 
zewnętrznych powierzchniach rygli dolnych. Głębokość zamocowania każdej listwy ustawia się za 
pomocą przetyczek – każdą zamontować w wybranym otworze listwy nad górnym ryglem 
zabezpieczenia. Listwy należy zamontować w tych ściankach zabezpieczenia, od których będzie 
występował grunt. Po przygotowaniu systemowego zabezpieczenia należy pogłębić wykop poprzez 
wybranie gruntu z wnętrza zabezpieczenia. Równolegle do pogłębiania wykopu należy opuszczać 
całe zabezpieczenie do momentu osiągnięcia górnej powierzchni ław fundamentowych. Po 
zakończeniu prac izolacyjnych wykop należy zasypać warstwami, grubości ok. 30 cm, z 
zagęszczeniem mechanicznym każdej warstwy.  
Po zagęszczeniu każdej warstwy należy podnieść zabezpieczenie wykopu o grubość tej warstwy. 
Jako materiału zasypowego zaleca się użyć gruntu rodzimego pochodzącego z wykopu (bez gruzu i 
elementów organicznych typu drewno) brakującą ilość gruntu uzupełnić piaskiem grubym i średnim. 

 

Rys. nr 21. Zabezpieczenie do wykopów „PODLASIE 5”: 1,5,7 – słupek; 2 – uchwyt na rygiel;  
3,8 – belka prowadząca dolna L=134,5 cm; 4 – przetyczka; 6,9 – belka prowadząca dolna  

L=170 cm; 10 – belka prowadząca górna L=170 cm; 11 – belka prowadząca górna L=134,5 cm;  
12 – komplet listew; 13 – przetyczka hakowa 

7.2.2. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa 
W celu wykonania izolacji przeciwwilgociowej pionowej należy odkopać odcinkami ściany 
fundamentowe (zgodnie z punktem 7.2.1. niniejszego opracowania) i w każdym odcinku wykonać 
izolację pionową ścian fundamentowych typu średniego.  

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej 
- odsłonięcie ściany wraz z oczyszczeniem jej z resztek starej izolacji (w przypadku jej 

występowania), 
- usunięcie pozostałości tynku i wyrównanie wszelkich nierówności oraz pęknięć, 
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- w razie konieczności naprawa ściany cokołowej, 
- przygotowanie powierzchni pod izolację (powierzchnia zatarta tynkiem cementowym),  
- wykonanie warstwy podkładowej, 
- nałożenie min. 2 warstw izolacji bitumicznej z warstwą zbrojącą z włókna szklanego. 
 

7.2.3. Izolacja termiczna ścian przyziemia 
Wykonanie ocieplenia cokołu styropianem ekstrudowanym XPS o gr. 8,0 cm. Izolację termiczną, która 
znajduje się nad poziomem gruntu należy wykończyć za pomocą tynku mozaikowego zgodnie z częścią 
rysunkową niniejszej dokumentacji. Zagłębienie docieplenia obejmuje ściany zewnętrzne piwnic tylko od 
strony południowo-wschodniej do poziomu 50,0 cm poniżej poziomu gruntu. Ze względu na niewielką 
odległość sieci uzbrojenia terenu od ściany fundamentowej frontowej, w tym miejscu izolacji 
termicznej, nie zagłębiamy do poziomu 50,0 cm poniżej poziomu gruntu. 

Wykonanie izolacji termicznej od strony zewnętrznej 
- ścianę pokryć środkiem gruntującym, 
- płyty izolacyjne należy kleić do ściany za pomocą odpowiednich mas bitumicznych lub zaprawy 

klejącej, 
- izolację termiczną wykonać od poziomu zaznaczonego na rysunkach kolorystyki zamieszczonych 

w załączniku nr 2, do poziomu 50,0 cm poniżej gruntu (tylko elewacja południowo-wschodnia), 
- XPS znajdujący się nad poziomem gruntu należy wykończyć za pomocą warstwy zbrojącej i tynku 

mozaikowego według kolorystyki zamieszczonej w załączniku nr 2,  
- należy zastosować siatkę pancerną lub podwójną warstwę siatki z włókna szklanego, 
- naroża ściany należy dokładnie okleić płytami styropianowymi, zwracając uwagę na ścisłe 

przyleganie do siebie płyt styropianowych i właściwe przyklejenie ich przy krawędziach narożników. 
 
Materiały 

Wszystkie wyroby budowlane winny posiadać deklaracje zgodności i aprobaty techniczne. Materiały 
powinny być przechowywane w warunkach uwzględniających ich właściwości. Materiały stosować 
według ścisłych wytycznych producenta.  

Podstawowe materiały: 

1. Styropian ekstrudowany XPS gr. 8,0 cm,  
2. Środek gruntujący podłoże, 
3. Zaprawa klejąca do płyt styropianowych, 
4. Siatka zbrojąca z włókna szklanego, 
5. Zaprawa klejowa do zatopienia siatki zbrojonej, 
6. Podkład tynkarski pod tynk mozaikowy, 
7. Tynk mozaikowy, 
8. Układ Warstw Systemu izolacyjnego: 

- ściana zewnętrzna istniejąca z wykonaną izolacją pionową, 
- środek gruntujący, 
- mocowanie podstawowe: zaprawa klejąca, 
- izolacja termiczna: samogasnący polistyren ekstrudowany XPS gr. 8,0 cm,  
- warstwa zbrojona: siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej, 
- podkład tynkarski, 
- wyprawa tynkarska zewnętrzna: tynk mozaikowy. 

 
7.3. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 

Wykonanie izolacji cieplnej dla ścian zewnętrznych ze styropianu EPS 70-038 FASADA o grubości 14,0 

cm. Na styku przedmiotowego budynku z budynkiem sąsiednim należy wykonać pas o szerokości 

minimum 2,0 m z wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,038 W/(mK) o grubości 

14,0 cm. W celu zachowania charakteru elewacji frontowej, należy odtworzyć istniejące bonie. W tym 

celu na części elewacji frontowej należy zastosować ocieplenie grubości 16,0 cm, w którym zostanie 

wykonane boniowanie. Schemat ocieplenia znajduje się w załączniku nr 2. 

 

W celu zachowania jednej płaszczyzny ocieplenia ściany zewnętrznej i czołowej powierzchni płyt loggii, 
ocieplenie należy wykonać w dwóch etapach. W pierwszym etapie ocieplić wełną mineralną grubości 6,0 
cm. W drugim etapie wełną grubości 14,0 cm. Z racji tego, że stosujemy ocieplenie na ocieplenie należy 
użyć łączników z trzpieniem metalowym wkręcanym ze strefą rozporu przystosowaną do podłoża 
ściennego. Schemat ocieplenia znajduje się w załączniku nr 2. 
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Roboty przygotowawcze przed ociepleniem przegród 
Przygotowanie podłoża wykonać zgodnie z instrukcją ITB 447/09: 
- skucie ceglanych parapetów, 
- skucie gzymsu od strony południowo-wschodniej, 
- demontaż obróbek blacharskich i parapetów, 
- przełożenie okablowania, sieci NLK oraz instalacji na powierzchni elewacji, 
- uporządkowanie sieci na elewacji, 
- przełożenie kaset domofonowych, 
- demontaż anten satelitarnych, 
- demontaż rur spustowych, geigerów i rynien, 
- przełożenie oświetlenia, tabliczek informacyjnych i znamionowych, 
- demontaż zbędnych elementów metalowych będących aktualnie zamontowanych na powierzchni 

elewacji, 
- usunięcie słabo przylegających do podłoża i odspojonych tynków oraz powłok malarskich na 

powierzchni elewacji – 30% powierzchni, wraz z uzupełnieniem zaprawy cementowo – wapiennej 
ścian muru, 

- oczyszczenie podłoża z kurzu, pyłu oraz alg przy zastosowaniu szczotki. 
 

Technologia ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem 
Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonać w odpowiednio wybranym przez wykonawcę/zleceniodawcę 
systemie ETICS np. Ceresit lub równorzędny. Metoda polega na wykonaniu dodatkowej warstwy izolacji 
termicznej z płyt styropianowych EPS 70-038 FASADA i XPS. Płyty są przyklejane do podłoża za 
pomocą zaprawy klejowej. Na warstwę termoizolacyjną nakłada się warstwę wypraw tynkarskich 
zbrojonych tkaniną szklaną. Prace należy wykonać zgodnie z instrukcją ITB nr 447/09. Wszelkie prace 
należy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym ocieplenia, instrukcji ITB, 
Kartach Technicznych poszczególnych elementów systemu i innych informacjach zawartych w 
materiałach technicznych systemodawcy. Prace ociepleniowe należy prowadzić w sprzyjających 
warunkach atmosferycznych. Temperatura podłoża i otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie 
wysychania poszczególnych materiałów, powinna wynosić od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostać 
osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i 
działaniem silnego wiatru. 

Technologia ocieplenia ścian zewnętrznych wełną mineralną 
Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonać w systemie ETICS. Metoda polega na wykonaniu dodatkowej 
warstwy izolacji termicznej z płyt z wełny mineralnej skalnej 038 gr. 14,0 cm. Płyty są przyklejane do 
podłoża za pomocą zaprawy klejowej. Na warstwę termoizolacyjną nakłada się warstwę wypraw 
tynkarskich zbrojonych tkaniną szklaną. Prace należy wykonać zgodnie z instrukcją ITB nr 447/09. 
Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym 
ocieplenia, instrukcji ITB, Kartach Technicznych poszczególnych elementów systemu i innych 
informacjach zawartych w materiałach technicznych firmy. 

Prace ociepleniowe należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Temperatura 
podłoża i otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczególnych materiałów, 
powinna wynosić od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostać osłonięta i zabezpieczona przed 
wpływem opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru. 

Podłoże 
Podłoże powinno być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących powodować 
osłabienie przyczepności zaprawy. Luźne lub słabo przylegające fragmenty tynku należy skuć, a 
niewielkie ubytki uzupełnić materiałami zalecanymi do tego typu prac. Resztki słabo przylegających 
powłok malarskich powinno się zmyć pod ciśnieniem bądź zeskrobać. W przypadku podłoża słabego, 
pylącego, bądź też podłoża o dużej chłonności należy przeprowadzić gruntowanie środkiem gruntującym 
podłoże. W razie konieczności klejenia płyt styropianowych lub z wełny mineralnej na słabych podłożach 
o nośności trudnej do określenia (np. niestabilnych, pylących, trudnych do oczyszczenia) zaleca się 
wykonać próbę przyczepności. Polega ona na przyklejeniu w różnych miejscach na elewacji 8÷10 kostek 
styropianu lub wełny mineralnej o wymiarach 10 x 10 cm i sprawdzeniu połączenia po 3 dniach. 
Wytrzymałość podłoża można uznać za dostateczną, jeżeli podczas odrywania ręką styropian ulegnie 
rozerwaniu. Gdy kostka zostanie oderwana wraz z zaprawą i warstwą podłoża oznacza to, że podłoże 
nie jest wystarczająco nośne.  

Mocowanie płyt styropianowych 
Mocowanie płyt styropianowych należy zacząć od zamontowania listwy cokołowej. Listwę należy 
wypoziomować, a następnie zamontować za pomocą łączników wbijanych, w odstępach 30,0 cm. W 
przypadku nierównej powierzchni ścian, listwę należy wyrównać za pomocą podkładek dystansowych z 
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tworzywa sztucznego. W celu zapewnienia równego poziomu, końce listew należy łączyć specjalnymi 
klipsami. W narożach budynku listwę należy przyciąć pod kątem 45°, tak aby tworzyła ciągłość z listwą 
sąsiednią. Po tych czynnościach należy przystąpić do prac związanych z dociepleniem ściany. Zaprawę 
klejącą należy nanieść na wewnętrzną stronę płyty metodą “obwodowo-punktową”. Polega ona na 
wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej (o szerokości co najmniej 3-4 cm) przy krawędzi płyty i 
równomiernym rozłożeniu na całej powierzchni 6 placków o średnicy ok. 10,0 cm. W sumie należy 
nałożyć taką ilość masy, aby pokrywała ona co najmniej 40% powierzchni płyty (po dobiciu płyty do 
podłoża min. 60%) i zapewniała w ten sposób odpowiednie połączenie płyty ze ścianą. Bezpośrednio po 
nałożeniu zaprawy klejącej płytę należy przyłożyć do podłoża, a następnie dobić do żądanego położenia 
tak, by grubość zaprawy pod płytą nie przekraczała 1,0 cm. Przy równych i gładkich podłożach, 
dopuszczalne jest równomierne rozprowadzanie zaprawy pacą ząbkowaną po całej powierzchni płyty 
tak, by po przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości 2÷5 mm. Ponadto należy zastosować dodatkowo 
mocowanie płyt termoizolacyjnych za pomocą kołków z tworzywa sztucznego w ilości 8 sztuk/m2 (min 2 
szt. na jedną płytę o wym. 500x1000 mm). Kołki w miejscach krawędzi budynku rozmieścić zgodnie z 
załączonym rysunkiem zamieszczonym w załączniku nr 2. 

Mocowanie płyt z wełny mineralnej 
Mocowanie płyt z wełny mineralnej należy zacząć od zamontowania listwy cokołowej. Listwę należy 
wypoziomować, a następnie zamontować za pomocą 3 łączników na metr bieżący. W przypadku 
nierównej powierzchni ścian, listwę należy wyrównać za pomocą podkładek dystansowych z tworzywa 
sztucznego. W celu zapewnienia równego poziomu, końce listew należy łączyć specjalnymi klipsami. W 
narożach budynku listwę należy przyciąć pod katem 45°, tak aby tworzyła ciągłość z listwą sąsiednią. Po 
tych czynnościach należy przystąpić do prac związanych z dociepleniem ściany. Systemową zaprawę 
klejową  należy nanieść na wewnętrzną stronę płyty dwukrotnie. Pierwsza cienka warstwa gruntuje 
podłoże pod warstwę właściwą, która nanosi się metodą “obwodowo-punktową”. Polega ona na 
wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej (o szerokości co najmniej 3-4 cm) przy krawędzi płyty i 
równomiernym rozłożeniu na całej powierzchni 5-6 placków o średnicy ok. 10 cm. W sumie należy 
nałożyć taką ilość masy, aby pokrywała ona co najmniej 40% powierzchni płyty (po dobiciu płyty do 
podłoża min. 60%) i zapewniała w ten sposób odpowiednie połączenie płyty ze ścianą. Bezpośrednio po 
nałożeniu zaprawy klejącej płytę należy przyłożyć do podłoża, a następnie dobić do żądanego położenia 
tak, by grubość zaprawy pod płytą nie przekraczała 1 cm. Dla uniknięcia powstawania mostków 
termicznych należy usunąć zaprawę wypływającą ze spoin. Przy równych i gładkich podłożach, 
dopuszczalne jest równomierne rozprowadzanie zaprawy pacą ząbkowaną po całej powierzchni płyty 
tak, by po przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości 2÷5 mm. Ponadto należy zastosować dodatkowo 
mocowanie płyt termoizolacyjnych za pomocą kołków z tworzywa sztucznego w ilości 6 sztuk/m2 (min 2 
szt. na jedną płytę o wym. 500 x1000 mm). W miejscach krawędzi budynku zgodnie z załączonym 
rysunkiem. 

Obliczenie długości kołka do termoizolacji: 

- 6 cm – głębokość kotwienia w podłożu z cegły 

- 2 cm – grubość tynku, 

- 14 cm – grubość projektowanej termoizolacji z wełny mineralnej 

Przyjęto kołki tworzywowe z trzpieniem metalowym wbijanym o długości 22 cm. 

W miejscu występowania ocieplenia na ocieplenie należy stosować łączniki z trzpieniem metalowym 
wkręcanym ze strefą rozporu przystosowaną do podłoża ściennego. Długość łącznika powinna 
stanowić sumę następujących wielkości:  

- łączna grubość warstw pierwszej warstwy ocieplenia – 6,0 cm, 

- grubość warstwy kleju, na której będzie przyklejona pierwsza warstwa ocieplenia– około 10 mm, 

- łączna grubość warstw drugiej warstwy ocieplenia – 14,0 cm, 

- grubość warstwy kleju, na której będzie przyklejona druga warstwa ocieplenia – około 10 mm, 

- głębokość strefy kotwienia łącznika w materiale ściennym min. 60 mm. Zawsze jednak należy 
sprawdzić strefę rozporu dla danego łącznika i producenta w Aprobacie Technicznej wydanej dla 
łącznika oraz odnieść ją do danego rodzaju podłoża.  

  



 PROJEKT BUDOWLANY str. 22 

 

STEKRA Sp. z o.o. 

ul. Okrzei 25, 43-190 Mikołów  I  Biuro: tel. +48 32 326 36 95 
Dział techniczny:  tel./fax +48 32 226 57 31  I  email: biuro@stekra.pl 

 

 STEKRA Sp. z o.o. 

ul. Okrzei 25, 43-190 Mikołów  I  Biuro: tel. +48 32 326 36 95 
Dział techniczny:  tel./fax +48 32 226 57 31  I  email: biuro@stekra.pl 

 
 

W przypadku przedmiotowego docieplenia będzie to 

- 6 cm z uwagi na podłoże z cegły pełnej 

- 1 cm – grubość kleju do styropianu 

- 6 cm – grubość pierwszej warstwy ocieplenia 

- 1 cm – grubość kleju do styropianu 

- 14 cm – grubość drugiej warstwy ocieplenia 

Przyjmuje się kołek o długości 28 cm z trzpieniem metalowym wkręcanym. 

Wykonanie warstwy zbrojonej 
Warstwę zbrojoną stanowi siatka zbrojąca, wykonana z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie 
klejącej. Przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy sprawdzić, czy płyty ułożone są w sposób 
szczelny a ich powierzchnia jest wyrównana przez szlifowanie. Warstwę zbrojoną należy nanieść po 
związaniu kleju, nie wcześniej jednak niż po upływie 3 dni. W celu zwiększenia odporności warstwy 
termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożach pionowych budynku oraz na 
narożach ościeży drzwi i okien, należy stosować listwę narożną z siatką lub kątowniki. Przy 
uszczelnianiu podokienników lub połączeniach ocieplenia z elementami elewacji o innej rozszerzalności 
termicznej zaleca się stosowanie rozprężnych taśm uszczelniających. W dalszej kolejności należy 
wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i 
drzwiowych poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach 30x30 cm. Paski te powinny być 
ustawione pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży. Warstwę zbrojoną wykonuje 
się najwcześniej po upływie 3 dni od nałożenia płyt termoizolacyjnych. Zaprawę nakłada się i 
rozprowadza pacą zębatą 10x12 mm tworząc łoże grzebieniowe. Szerokość pasa nałożonej zaprawy 
wynosi ok. 120,0 cm. Tkaninę zbrojącą z włókna szklanego należy ułożyć pasami na naniesionym kleju 
delikatnie wciskając ją pacą stalową, a następnie ściągnąć płasko zaprawę wydostającą się przez oczka 
tkaniny. Tkanina powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w 1/3 grubości warstwy zbrojonej. 
Tkaninę należy układać pasami, na zakład min. 10,0 cm, względnie przeciągnąć ją poza krawędzie i 
otwory okienne. Przy wykańczaniu cokołu, po zatopieniu tkaniny zbrojącej należy obciąć ją natychmiast 
ostrym nożem przy dolnej krawędzi listwy cokołowej.  

Warstwa wykończeniowa 
Warstwę wykończeniową, stanowi tynk cienkowarstwowy. Dobór warstwy wykończeniowej 
przeprowadzony m.in. w oparciu o obliczenia cieplno-wilgotnościowe ocieplanej ściany i warunki 
użytkowania układu ociepleniowego wskazuje na celowość zastosowania tynku silikatowego. Do 
wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po około 48 godzinach od nałożenia warstwy 
zbrojonej.  

Zalecenia dodatkowe: 
- odspojoną wyprawę tynkarską należy skuć i uzupełnić, 
- powierzchnie nierówne należy wyrównać zaprawą cementowo-wapienną lub styropianem,  
- przełożenie i uporządkowanie wszystkich instalacji, sieci na powierzchni elewacji, 
- kolorystykę elewacji należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji niniejszej 

dokumentacji – załącznik nr 2,  
- w celu wyeliminowania mostków termicznych ościeże okienne i drzwiowe należy ocieplić warstwą 

izolacji termicznej o gr. 3,0 cm, 
- w celu wyeliminowania mostków termicznych płyty balkonowe należy ocieplić warstwą izolacji 

termicznej XPS o gr. 5,0 cm, 
- do wysokości 3,0 m od poziomu terenu należy zastosować siatkę pancerną lub podwójną warstwę 

siatki z włókna szklanego, 
- wszystkie naroża wypukłe (w tym narożniki ościeży okiennych i drzwiowych) należy zabezpieczyć 

min. poprzez zastosowanie listwy narożnej z siatką lub z kątowników z perforowanej blachy 
aluminiowej, 

- pas podrynnowy zaleca się ocieplić styropianem XPS o gr. 5,0 cm, 
- wykonanie dylatacji w miejscu łączenia się segmentów, 
- we wskazanych miejscach zakończenia ocieplenia, stosować dodatkowe paski siatki zbrojącej oraz 

wzmocnienia krawędzi wypukłych kątownikiem perforowanym. Zasady pokazano na rysunkach w 
załączniku nr. 2. Na poziomych krawędziach wykonać 3 ÷ 5% pochylenia na zewnątrz, dla 
odprowadzenia wód opadowych. We wskazanych miejscach wykonać uszczelnienie kitem trwale 
plastycznym, 
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- ocieplenie zadaszenia nad wejściem od strony frontowej, styropianem XPS o gr. 5,0 cm w celu 
wyeliminowania mostków termicznych, 

- montaż nowych obróbek blacharskich i parapetów, 
- montaż nowych rynien, rur spustowych (2 szt.) i geigerów, 
- przełożenie kasety domofonu, 
- montaż nowego oświetlenia z oświetleniem numeru porządkowego wejścia (oświetlenie z 

numerem porządkowym), 
- ponowny montaż elementów zamocowanych na powierzchni elewacji przed dociepleniem, możliwy 

po uzyskaniu zgody od zarządcy budynku, 
- montaż anten satelitarnych na masztach telewizyjnych, 
- remont zadaszenia nad wejściem do klatki schodowej budynku od strony frontowej, 
- demontaż dachu nad wejściem do klatki schodowej od strony tylnej i montaż nowego zadaszenia 

systemowego, 
- montaż tabliczek informacyjnych, 
- zachowanie istniejących otworów wentylacyjnych w ścianach z montażem nowych kratek 

wentylacyjnych, 
- montaż nowej obudowy skrzynki gazowej (1 szt.), sposób obudowy izolacją cieplną skrzynki 

gazowej na elewacji należy uzgodnić z dostawcą mediów przed rozpoczęciem robót 
ociepleniowych, 

- cały system ETICS (łącznie z kołkami) musi zapewnić wymagania przeciwpożarowe w zakresie 
NRO (nierozprzestrzeniające ognia), 
 

Ocieplenie ścian zewnętrznych z wykorzystaniem samogasnącego polistyrenu spienionego i 
wełny mineralnej wykonać w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 

Dopuszcza się zastosowanie równorzędnego systemu dociepleń ścian zewnętrznych zgodnie z 
informacjami zawartymi w materiałach technicznych producenta. 

Materiały 

Wszystkie wyroby budowlane winny posiadać deklaracje zgodności i aprobaty techniczne. Materiały 
powinny być przechowywane w warunkach uwzględniających ich właściwości. Materiały stosować 
według ścisłych wytycznych producenta. 

Podstawowe materiały: 
1. Samogasnący polistyren EPS 70-038 FASADA, o grubości 14,0 cm i 16,0 cm,  
2. Wełna mineralna λ ≤ 0,038 W/(mK) o grubości 6,0 cm, 14,0 cm i 16,0 cm, 
3. Polistyren ekstrudowany XPS, o grubości 5,0 cm,  
4. Środek gruntujący podłoże, 
5. Zaprawa klejąca do płyt styropianowych i wełny mineralnej, 
6. Siatka zbrojąca z włókna szklanego, 
7. Zaprawa klejowa do zatopienia siatki zbrojonej (styropian i wełna mineralna), 
8. Podkład tynkarski pod wyprawę elewacyjną tynkarską, 
9. Tynk silikatowy, 
10. Układ Warstw Systemu Ociepleniowego: 

- ściana zewnętrzna istniejąca, 
- środek gruntujący, 
- mocowanie podstawowe: zaprawa klejąca, 
- izolacja termiczna: EPS 70-038 FASADA o grubości 14,0 cm i 16,0 cm, wełna 

mineralna λ ≤ 0,038 W/(mK) o grubości 6,0 cm, 14,0 cm i 16,0 cm, XPS o grubości 5,0 cm, 
- warstwa zbrojona: siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej, 
- podkład tynkarski,  
- wyprawa tynkarska: tynk silikatowy. 

11. Łączniki systemowe do styropianu posiadające Aprobatę Techniczną lub ETA (europejską 
aprobatę techniczną), zgodna z ETAG 014 (wytycznymi do europejskich aprobat 
technicznych), w ilości przewidzianej przez systemodawcę, nie więcej niż 8 szt./m2 dla 
płaszczyzny ściany i odpowiednio więcej na krawędziach zgodnie z załączoną dokumentacją - 
rysunek. Dla płyt styropianowych należy stosować łączniki o współczynniku przewodzenia 
ciepła mniejszym niż λ = 1,00 W/(mK). Należy stosować zaślepki do łączników. Dla wełny 
mineralnej należy stosować specjalne łączniki tworzywowe przeznaczone do wełny mineralnej 
np. ŁIT, ŁIT-PA, ŁIT-PA-K. 
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7.4. STROPODACH 

Wykonanie ocieplenia stropodachu nad ostatnią kondygnacja za pomocą styropianu laminowanego 

(styropapy) o grubości 18,0 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,038 W/mK. 

Roboty przygotowawcze przed ociepleniem przegrody 

Przygotowanie podłoża wykonać zgodnie z instrukcją ITB 396/2009 

- demontaż anten telewizyjnych i innych elementów zamocowanych na powierzchni stropodachu,  
- demontaż istniejących obróbek blacharskich, 
- oczyszczenie podłoża z kurzu, pyłu poprzez oczyszczenie szczotką, 
- usunięcie słabo przylegających do podłoża fragmentów papy. 
 
Technologia ocieplenia stropodachu 

Projektuje się docieplenie stropodachu za pomocą płyt ze styropianu laminowanego papą (styropapy). 

Płyta styropapy składa się z płyty ze styropianu samogasnącego i papy podkładowej. Papa jest 

przyklejana do styropianu za pomocą lepika asfaltowego bez wypełniaczy i wystaje poza obrys płyty 

styropianowej wzdłuż jednego boku na szerokość i jednego boku na długość płyty, tak aby był możliwy 5 

cm zakład. Płyty mogą występować w postaci oklejonych jednostronnie jak i dwustronnie, o wymiarach 

1 000 x 1 000 mm. Płyty styropapy mocuje się do podłoża za pomocą odpowiednich klejów  i/lub 

łączników mechanicznych. 

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji ITB oraz wytycznymi 

systemodawcy. Prace przy dociepleniu stropodachu powinny być prowadzone przy temperaturze nie 

niższej niż +5°C lub nie niższej niż +10°C, gdy podczas prac będzie stosowany lepik na gorąco. Prac, 

związanych z dociepleniem stropodachu, nie należy wykonywać przy niesprzyjających warunkach 

atmosferycznych typu: niska temperatura, rosa, opady deszczu, śniegu i innego typu, oblodzenie oraz 

gdy występuje wiatr utrudniający krycie. 

Podłoże 

Istniejące podłoże należy oczyścić z brudu oraz usunąć wszystkie istniejące nierówności.  

Należy również naprawić uszkodzenia istniejącego pokrycia stropodachu (w przypadku jego 

zachowania) tj. odspojenia, pęcherze, fałdy, zgrubienia, pęknięcia itp. Odspojenia i pęcherze należy 

naciąć, wywinąć i osuszyć, a następnie zgrzać lub podkleić paskiem asfaltowym. Fałdy i zgrubienia 

należy ściąć i wyrównać. Przy rozległych uszkodzeniach pap wskazane jest ich wycięcie, aż do podłoża, 

a następnie należy wkleić pasy nowej papy. Podłoże pod płyty styropapy musi zostać bardzo dobrze 

oczyszczone z brudu i starych nierówności. Całą starą powierzchnię stropodachu należy bardzo dobrze 

zagruntować roztworem systemowym. Należy pamiętać, aby nie stosować wyrobów zawierających 

związki organiczne, które powodują degradację styropianu. Po całkowitym wyschnięciu naniesionej 

powłoki można kontynuować dalsze prace dociepleniowe.  

Przed ułożeniem styropapy wykonać paraizolację w postaci membran bitumicznych lub folii 

polietylenowej.  

Na tak przygotowanym podłożu można przystąpić do układania płyt. Płyty należy tak układać, aby 

krawędzie boczne sąsiadujących za sobą płyt były do siebie dobrze dociśnięte. Zakład z papy powinien 

przykrywać sąsiadujące płyty. 

Mocowanie płyt styropapy 

Płyty styropapy mocuje się za pomocą specjalnych klejów lub/i łączników mechanicznych (zgodnie z 

zastosowanym systemem). 

Mocując płyty przy wykorzystaniu łączników mechanicznych, ilość łączników, jaką należy zastosować, 

jest uzależniona od strefy na połaci dachu. Wyróżniamy trzy strefy: wewnętrzna, brzegowa 

(krawędziowa) i narożna, jak jest to przedstawione na rys. nr 22. Strefę brzegową uznaje się obszar o 

szerokości 1/8 krótszego boku dachu, wymiar a, nie węższy niż 1 m i nie szerszy niż 4 m. W obrębie 

strefy brzegowej wyznacza się obszar największego obciążenia wiatrem, strefę narożną. W strefie 

narożnej przyjmuje się 9 łączników 1m2, w strefie brzegowej 6 łączników 1m2, a w strefie wewnętrznej  

3 łączniki 1m2, tak jak jest to przedstawione na rys. nr 23. 
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 Rys. 22. Podział dachu ze względu na strefy podrywania wiatru. 

 

Rys. 23. Rozkład łączników. 

Do klejenia płyt używa się odpowiednich klejów i mas bitumicznych dopuszczonych do tego typu prac, 

pamiętając przy tym, aby nie używać środków zawierających związki organiczne. Klej nanosi się pasami 

o szer. 4 cm i gr. około 2 mm na oczyszczone, zagruntowane podłoże lub punktowo, około 6÷8 placków 

na płytę. Po tych czynnościach układa się płytę i dociska tak, aby klej równomiernie się rozprowadził.  

Ze względu na mocniejsze podrywanie wiatru w strefie naroża, zaleca się stosownie dodatkowo 

łączników mechanicznych. Przed ułożeniem papy wierzchniego krycia należy ułożyć papę perforowaną i 

zamontować kominki wentylacyjne (1 szt. na 40÷60 m2). następnie można przystąpić do zgrzewania 

papy wierzchniego krycia. Należy pamiętać, aby ogień z palnika nie był skierowany bezpośrednio na 

styropapę, gdyż może to spowodować przepalenie papy użytej w laminacie oraz zniszczenie struktury 

styropianu. Papę należy układać zgodnie ze sztuka dekarską, dbając o zachowanie odpowiednich 

szerokości zakładów. Należy unikać wywijania papy bezpośrednio pod kątem 90°. 

Dopuszcza się mocowanie styropapy metodą klejenia, po uprzednim sprawdzeniu oddziaływania 

wiatru na stropodach. 

Uwagi dodatkowe: 

- przy termomodernizacji stropodachu styropapą należy uwzględnić remont kominów – ze względu 
na to, że wysokość nasad kominowych ponad dach, jest dużo większa od minimalnych wymagań, 
podniesiony zostanie tylko komin znajdujący się na elewacji szczytowej.  
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7.5. REMONT BALKONÓW, LOGGII, ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM I PODESTU 
WEJŚCIOWEGO 

Remont balkonów obejmuje następujące elementy: 
- naprawa płyt balkonowych i loggii, 
- demontaż istniejących posadzek i wykonanie nowych, 
- ocieplenie płyt balkonowych i loggii, 
- wymiana balustrad. 
 
Remont zadaszenia nad wejściem obejmuje następujące elementy: 
- naprawa konstrukcji zadaszenia nad wejściem od strony frontowej, 
- demontaż istniejących obróbek blacharskich oraz innych elementów, 
- montaż nowych obróbek blacharskich, 
- wyeliminowanie mostka termicznego – ocieplenie zadaszenia. 

Remont podestu obejmuje następujące elementy: 
- naprawa podestu wejściowego, 
- wykończenie za pomocą powierzchni antypoślizgowej, nienasiąkliwej, 
- montaż systemowej wycieraczki zewnętrznej. 

7.5.1. Naprawa płyt betonowych – balkony, loggie, zadaszenie nad wejściem i podest 
wejściowy 

Płyty betonowe należy naprawić za pomocą systemu naprawczego PCC do betonu i żelbetu np. firmy 
Schomburg lub równorzędnym.  

Poniżej przedstawiono poszczególne etapy prac wchodzących w skład systemu renowacji betonów. 

Przygotowanie podłoża 
- demontaż obróbek blacharskich, 
- skucie istniejących warstw wykończeniowych, wylewek w postaci betonu w przypadku balkonów, 
- oczyścić całą powierzchnię przeznaczoną do naprawy z luźnych fragmentów betonu, zaprawy, 

tynków, powłok malarskich, łącznie z prętami stalowymi, 
- odkryte zbrojenie dokładnie oczyścić, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i tłuszczu, 
- w przypadku dużych lub całkowitych zniszczeń odsłoniętych prętów uzupełnienie zbrojenia przez 

dospawanie prętów wzmacniających, 
- zwilżyć podłoże do stanu matowo-wilgotnego. 

Prace naprawcze 

- Odkryte zbrojenie zabezpieczyć systemową powłoką antykorozyjną INDUCRET-BIS 0/2. Powłokę 
antykorozyjną nanieść przy pomocy pędzla na przygotowaną stal zbrojeniową, pokrywając ją 
równomiernie w dwóch zabiegach. Druga warstwa powinna zostać nałożona na stwardniałą 
pierwszą warstwę, jednak czas ten powinien wynosić co najmniej 4 godziny. Po upływie doby 
można wykonać warstwę naprawczą, 

- Na oczyszczone powierzchnie betonowe (czyste, mocne, porowate, chłonne, bez żadnych 
zabrudzeń) zastosować warstwę sczepną INDUCRET-BIS 0/2 pod dalsze zaprawy naprawcze. 
Należy wcierać twardą szczotką w przygotowane, zwilżone podłoże wypełniając pory, następnie 
należy nanieść zaprawę naprawczą metodą „świeże na świeże”, matowo-wilgotne, 

- Do wypełnienia ubytków od 1 do 6 mm należy stosować zaprawę naprawczą INDUCRET-BIS 1/6, 
Do wypełnienia ubytków od 5 do 40 mm należy stosować zaprawę naprawczą INDUCRET-BIS 
5/40, 

- Zaprawę można nanieść ręcznie przy pomocy odpowiednich narzędzi (kielnia, drewniana paca, 
paca stalowa) jak również mechanicznie (metoda natryskowa według wytycznych producenta), 

- Świeżą zaprawę należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgotności, bezpośrednim 
nasłonecznieniem, przeciągami i dużymi wahaniami temperatury, za pomocą odpowiednich 
środków np. zakrycie zaprawy folią. Pielęgnację należy prowadzić przez co najmniej 24 godziny 
od nałożenia zaprawy. Po co najmniej 24 godzinach można prowadzić dalsze prace z produktami 
przeznaczonymi do zabezpieczenia powierzchni, 

- Po odpowiednim czasie powierzchnie należy wygładzić. Zaprawę INDUCRET-BIS 1/6 można 
wygładzić pędzlem, pacą stalową lub suchą gąbką. Zaprawę INDUCRET-BIS 5/40 można 
wygładzić za pomocą pacy stalowej lub zatrzeć pacą drewnianą, 

- Na przygotowanym podłożu wykonać wylewkę w spadku min 1% o grubości min.3,5 cm przy 
użyciu odpowiedniej zaprawy mrozoodpornej z dodatkiem poprawiającym przyczepność i 
wiązanie, na wylewce zastosować elastyczną, cienkowarstwową zaprawę uszczelniającą 
(zabezpieczenie przeciwwodne) AQUAFIN-2K, warstwę wierzchnią – płytki mrozoodporne kleić na 
elastycznym kleju do płytek, spoiny wypełnić systemową spoiną elastyczną,  
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- Wykonać obróbki blacharskie wokół całego balkonu i loggii,                  
- Zaleca się pomalowanie całości powierzchni betonu preparatem hydrofobowym, poprawiającym 

odporność istniejących elementów betonowych na wpływ środowiska zewnętrznego,  
-  W celu zachowania ciągłości izolacji termicznej zaleca się ocieplenie płyt balkonowych warstwą 

izolacji termicznej XPS o gr. 5,0 cm oraz wykonanie ocieplenia loggii wg rysunku znajdującego się 
w załączniku 2, 

- Ocieplenie zadaszenia styropianem XPS o gr. 5,0 cm, 
- Montaż nowej systemowej wycieraczki typy Vega o wymiarach 40,0 x 60,0 cm. 

 
Wymiana balustrad balkonów i loggii: 
- demontaż starych balustrad balkonowych, 
- montaż nowych balustrad balkonowych metalowych, ocynkowanych, malowanych natryskowo 

(wysokość min. 110,0cm i prześwity projektu warsztatowego wykonać zgodnie z wymogami 
warunków technicznych), 

- nowe balustrady muszą spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa zgodnie z 
obowiązującymi Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 
7.5.2. Ocieplenie płyt balkonowych i ścian loggii 
Spody płyt balkonowych oraz loggii należy ocieplić styropianem XPS o gr. 5,0 cm. Ocieplenie wnęki 
loggiowej należy wykonać wełną mineralną grubości 14,0 cm. Z racji tego, że w odległości około 5,0 cm 
od ścian loggii, będących jednocześnie ścianami zewnętrznymi budynku, znajdują się słupy należy je 
ocieplić matami z wełny mineralnej grubości 5,0 cm, i obudować skrzyniami z płyt cementowo – 
wiórowych np. Cetris. Skrzynie złożyć przed zamocowaniem, następnie przytwierdzić do ściany budynku 
oraz płyt loggii przy użyciu kątowników metalowych. Na tak przygotowaną obudowę słupa zamocować 
płyty z wełny mineralnej gr. 5,0 cm (ETICS). Detal ocieplenia loggii znajduje się w załączniku nr 2. 

Materiały 

Wszystkie wyroby budowlane winny posiadać deklaracje zgodności i aprobaty techniczne. Materiały 
powinny być przechowywane w warunkach uwzględniających ich właściwości. Materiały stosować 
według ścisłych wytycznych producenta. 

Podstawowe materiały: 
1. Styropian ekstrudowany XPS o grubości 5,0 cm, 
2. Wełna mineralna λ ≤ 0,038 W/(mK) o grubości 5,0 cm, 14,0 cm, 
3. Mata z wełny mineralnej λ ≤ 0,033 W/(mK) o grubości 5,0 cm, 
4. Płyty cementowo-wiórowe gr. 4,0 cm, 
5. Środek gruntujący podłoże, 
6. Zaprawa klejąca do płyt styropianowych i wełny mineralnej, 
7. Siatka zbrojąca systemowa, 
8. Zaprawa klejowa do zatopienia siatki zbrojonej (styropian i wełna mineralna), 
9. Preparat gruntujący pod tynk silikatowy, 
10. Tynk silikatowy, 
11. Układ Warstw Systemu: 

- ściana zewnętrzna istniejąca, 
- środek gruntujący, 
- mocowanie podstawowe 

- izolacja termiczna: XPS gr. 5,0 cm, wełna mineralna λ ≤ 0,038 W/(mK) o grubości 5,0 cm i  14,0 
cm, mata z wełny mineralnej λ ≤ 0,033 W/(mK) o grubości 5,0 cm, 

- warstwa zbrojona: systemowa siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej, 
- preparat gruntujący pod tynk silikatowy, 
- wyprawa tynkarska: tynk silikatowy. 

12. Łączniki systemowe do styropianu posiadające Aprobatę Techniczną lub ETA (europejską aprobatę 
techniczną), zgodna z ETAG 014 (wytycznymi do europejskich aprobat technicznych), w ilości 
przewidzianej przez systemodawcę, nie więcej niż 8 szt./m2 dla płaszczyzny ściany i odpowiednio 
więcej na krawędziach zgodnie z załączoną dokumentacją - rysunek. Dla płyt styropianowych 
należy stosować łączniki o współczynniku przewodzenia ciepła mniejszym niż λ = 1,00 W/(mK). 
Należy stosować zaślepki do łączników. Dla wełny mineralnej należy stosować specjalne łączniki 
tworzywowe przeznaczone do wełny mineralnej np. ŁIT, ŁIT-PA, ŁIT-PA-K. 
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7.6. REMONT KOMINÓW 
-      demontaż obróbek blacharskich, nasad kominowych itp., 
-      uzupełnienie ubytków tynku w 30% powierzchni ścianek kominów, 
-      założenie na przewody wentylacyjne siatki przeciw ptakom, 
-      malowanie kominów zgodnie z proponowaną kolorystyką – załącznik nr 2, 
-      po wykonanych pracach remontowych zaleca się wykonanie odbioru kominiarskiego. 
 
 
7.7. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ 
Wymiana stolarki okiennej okien piwnicznych, klatki schodowej i poddasza, oraz drzwi wejściowych 
klatki schodowej. Przyjęto stolarkę PCV pięciokomorową, rozwieralno-uchylną o przeszkleniu 
podwójnym. Okno PCV profilowe, malowane proszkowo w kolorze białym. Zalecany współczynnik 
przenikania ciepła dla okien części nieogrzewanej (piwnica, poddasze) Uc< 1,8 W/(m2K).  

Zestawienie stolarki okiennej podlegającej wymianie. 

Nowe okna piwniczne: 

- wym. 0,50 x 0,34 m  ilość 20 szt., 
- wym. 0,65 x 0,34 m  ilość 1 szt., 

 
Nowe okna poddasza: 

- wym. 0,50 x 0,50 m  ilość 5 szt., 
 
Nowe okna klatki schodowej: 

- wym. 1,05 x 0,80 m  ilość 1 szt., 
- wym. 1,40 x 1,40 m  ilość 3 szt., 
- wym. 1,05 x 1,05 m  ilość 1 szt., 

 
 

Przed wymianą okien należy sprawdzić rzeczywiste wymiary otworów okiennych i drzwiowych. 

Drzwi zewnętrzne wejściowe należy wymienić na drzwi aluminiowe o współczynniku Uc< 1,7 W/(m2K). 

Zestawienie stolarki drzwiowej podlegającej wymianie. 

Nowe drzwi wejściowe klatki schodowej: 

- wym. 1,05 x 2,14 m  ilość 1 szt., 
- wym. 1,05 x 1,93 m  ilość 1 szt., 
 
7.8. ŻALUZJE OKIENNE 
W celu ograniczenia nagrzewania się budynku zaleca się montaż wewnętrznych żaluzji białych o 
lamelach nastawnych na klatkach schodowych. 

7.9. OPASKA BUDYNKU 
Wykonanie opaski z kostki brukowej wraz z obrzeżami, tylko wzdłuż elewacji południowo-wschodniej 
przedmiotowego budynku. Szerokość opaski – 50,0 cm. Opaskę należy ułożyć ze spadkiem 1,5 % od 
budynku. 

7.10. ROBOTY DODATKOWE 
- montaż nawiewników okiennych, 
- podczas prowadzenia prac remontowych należy przewidzieć zajęcie pasa chodnikowego, 
- ściana frontowa budynku znajduje się w granicy z działką drogową. Z racji tego, że ocieplenie ścian 

zewnętrznych, będzie się wiązało z wejściem ocieplenia w granicę tej działki, wymagane jest 
wydzierżawienie fragmentu działki sąsiedniej, 

- ze względu na to, że ocieplenie ściany szczytowej budynku wiąże się z koniecznością wejścia na 
dach obiektu sąsiedniego, wymagane jest uzyskanie zgody Wspólnoty Mieszkaniowej przy  
ul. Sobieskiego 20. 
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INFORMACJA BIOZ 

 

Nazwa obiektu: Budynek wielorodzinny 

Adres:  ul. Sobieskiego 22  41 - 209 Sosnowiec 

 Inwestor:    Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sobieskiego 22  

      ul. Sobieskiego 22 

      41-209 Sosnowiec 

Zarządca:    MZBM-TBS Sp. z o.o., 

ul. Korczaka 7, 

    41 - 200 Sosnowiec  

 

Projektant 

Sporządzający informację BIOZ: mgr inż. arch. Magdalena Krause 

Adres: ul. Okrzei 25, 43-190 Mikołów 

 

Sporządzający informację BIOZ: dr inż. Paweł Krause    

Adres: ul. Okrzei 25, 43-190 Mikołów  
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8. INFORMACJA BIOZ 

Teren wokół remontowanego pionu powinien być zabezpieczony zgodnie z przepisami BHP. Przed 
rozpoczęciem robót należy dokonać komisyjnego odbioru rusztowań  
i stanowisk pracy przez służby BHP. Zespoły powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji 
rusztowań i urządzeń transportu pionowego. Członkowie zespołu wykonawczego muszą posiadać 
aktualne badania lekarskie, stwierdzające przydatność do prac na wysokościach. Należy ściśle 
przestrzegać instrukcji producenta sytemu naprawczego. 

8.1. ŚRODKI OCHRONY PRACOWNIKÓW 
- wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne zaświadczenia lekarskie dopuszczające do pracy na 

wysokości, 
- przed rozpoczęciem prac konieczne jest przeprowadzenie instruktażu pracowników, 
- osoby pracujące na wysokości powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości, 
- wszyscy pracownicy powinni posiadać kaski ochronne i odzież roboczą, 
- do zabezpieczenia prac na wysokości stosować środki ochrony zbiorowej jak: rusztowania, siatki 

ochronne, siatki bezpieczeństwa, 
- gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej stosować środki ochrony 

indywidualnej (np. szelki bezpieczeństwa), 
- w przypadku korzystania w pracach z drabin i rusztowań stosować szczegółowe środki ochrony 

pracowników określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

- rusztowania robocze powinny być wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane 
zgodnie z dokumentacją producenta, instrukcją producenta lub projektem indywidualnym, 

- stosować jedynie drabiny i rusztowania posiadające certyfikat dopuszczający do stosowania w 
budownictwie, 

- przed rozpoczęciem robót należy dokonać komisyjnego odbioru rusztowań i stanowisk pracy przez 
służby BHP, 

- na rusztowaniu winna znajdować się tablica określająca: wykonawcę montażu z danymi 
kontaktowymi, dopuszczalne obciążenia, 

- w przypadku gdy rusztowania usytuowane są w sąsiedztwie napowietrznych linii 
elektroenergetycznych przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach powinno być wyłączone, 

- należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługi wszelkich elektronarzędzi wykorzystanych w pracach, 
- przestrzegać zaleceń wykonawczych producenta systemu naprawczego, 
- wydzielić pomieszczenia sanitarno-higieniczne (szatnie z szafkami na odzież czystą i brudną, 

umywalnie, ustępy), 
- wyznaczyć miejsca do spożywania posiłków, 
- dopuścić palenie tytoniu w miejscach do tego przeznaczonych, 
- zorganizować punkt pierwszej pomocy medycznej wyposażony w apteczkę pierwszej  pomocy, 
- ewentualnie przewidzieć miejsce dla suszenia ubrań roboczych gdy roboty mogą być też  

prowadzone przy opadach deszczu. 

8.2. ŚRODKI OCHRONY OSÓB POSTRONNYCH 
- zapewnić bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac oraz po ich zakończeniu, 
- miejsca prac pozostawiać w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób postronnych – zabronione 

jest pozostawianie narzędzi, materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań, 
- w miejscach zagrożonych spadaniem przedmiotów wyznaczyć strefę niebezpieczną – min 

szerokość strefy: 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, nie mniej jednak niż 6 m, 
- zapewnić odpowiednie ogrodzenie, dobre oświetlenie i oznakowanie znakami ostrzegawczymi i 

zakazu strefy niebezpiecznej, 
- rusztowania usytuowane przy przejazdach i ciągach pieszych zaopatrzyć w daszki ochronne 

zabezpieczające przed spadaniem przedmiotów z wysokości, 
- wejście na rusztowanie z poziomu ogólnie dostępnego dla osób postronnych powinno być 

odpowiednio zabezpieczone przed możliwością wejścia na rusztowanie w okresie przerwy w pracy 
(np. okres nocny), 

- należy w odpowiednich miejscach umieścić informacje o pracy na rusztowaniu i nie przechodzeniu 
osób pod rusztowaniami, a ewentualne konieczne przejścia pod rusztowaniem zabezpieczyć 
daszkiem ochronnym, 

- przy przejściach i przejazdach stosować siatki ochronne na konstrukcji zewnętrznej rusztowań. 

8.3. ŚRODKI OCHRONY PLACU BUDOWY 
- teren budowy zabezpieczyć – wyznaczyć strefę niebezpieczną – min. szerokość strefy to 1/10 

wysokości, z której mogą spadać przedmioty, nie mniej jednak niż 6,0 m, wysokość ogrodzenia co 
najmniej 1,5 m, 
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- zaopatrzyć budowę w wymagane przepisami tablice informacyjne i ostrzegawcze, 
- ustalić miejsca magazynowania materiałów budowlanych oraz sposób  

ich składowania,  wykluczający możliwość wywrócenia lub spadnięcia elementu  
lub materiału w czasie robót, 

- zabezpieczyć istniejące urządzenia podziemne oraz nadziemne  
przed uszkodzeniem, 

- prace w pobliżu urządzeń podziemnych i nadziemnych elektroenergetyki wykonać ze szczególną 
ostrożnością z zachowaniem przepisowych, bezpiecznych odległości, 

- utrzymywać stały porządek na terenie budowy, na bieżąco uprzątać resztki materiałów  
budowlanych, gruz, opakowania itp. 

8.4. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE 
- teren budowy wyposażyć w odpowiednią ilość sprzętu pożarowego jak: gaśnice, łopaty, siekiery i 

inne wg potrzeby, 
- miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarowego wyraźnie oznakować, 
- w miejscach umieszczenia sprzętu pożarowego wywiesić instrukcję o postępowaniu w razie 

powstania pożaru, 
- umożliwić szybką ewakuację na wypadek pożaru poprzez zapewnienie stałego dojazdu na teren 

budowy i w rejon składowania surowców oraz materiałów  
dla wozów straży pożarnej oraz zapewnić dojazd i dojście do przyłącza wody - hydrantu dla celów 
p.poż., 

- zapewnić wszelkie środki ochrony ppoż. w przypadku korzystania z otwartego ognia podczas robót 
dachowych (styropapa), w tym gaśnice podręczne. 

8.5. MASZYNY I URZĄDZENIA 
- eksploatowane maszyny i urządzenia muszą posiadać stosowne świadectwa wymagane  

przepisami dopuszczającymi je do stosowania,  
- maszyny i urządzenia techniczne oraz urządzenia zmechanizowane należy stosować i używać 

zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową tzw. DTR producenta na zasadach przez niego 
ustalonych, 

- pracownik obsługujący dany sprzęt mechaniczny lub urządzenie winien zostać przeszkolony i 
posiadać stosowne uprawnienie, 

- ewentualną naprawę maszyn lub urządzeń mogą wykonywać osoby i warsztaty    
- upoważnione przez producenta i wykazane w dokumentacji DTR,  
- przed rozpoczęciem pracy każdego dnia oraz w okresach ustalonych  

przez producenta w DTR maszyny i urządzenia winny być poddane przeglądowi pod względem 
stanu technicznego i sprawdzone pod względem prawidłowego, bezpiecznego działania oraz 
użytkowania, 

- transport i rozładunek materiałów na placu budowy powinien odbywać się za pośrednictwem 
maszyn i urządzeń do tego przeznaczonych z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. 

8.6. ROBOTY NA WYSOKOŚCI 
- stanowiska pracy oraz przejścia znajdujące się na wysokości powyżej 2,0 m nad poziomem terenu 

należy zabezpieczyć balustradą (poręczą) o wysokości co najmniej 1,1 m oraz deską  krawężnikową 
wysokości 15,0 cm, 

- roboty na wysokości należy obowiązkowo wykonywać z użyciem szelek bezpieczeństwa, linek 
asekuracyjnych i innych środków zabezpieczających dostosowanych do wysokości i rodzaju 
prowadzonych prac, 

- pomosty robocze powinny być dostosowane do przewidzianego obciążenia, szczelne i 
zabezpieczone przed zmianą ich położenia, 

- zrzucanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości jest zabronione, 
- wykonywanie robót z drabin jest zabronione. 

8.7. ROBOTY TYNKARSKIE 
- pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się poniżej opracowywanego  

fragmentu budowli co najmniej o 30 cm, 
- stanowiska robocze należy stale utrzymywać w czystości i porządku, a narzędzia   potrzebne do 

wykonywania robót winny być ułożone w odpowiednich miejscach, 
- trasy komunikacji na pomostach winny być wolne dla przejścia, czyste i nie zastawiane materiałami; 
- pracownicy winni być wyposażeni w stosowny do wykonywanej pracy sprzęt ochronny,     
- opieranie się o balustrady i barierki jest zabronione.    
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9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

9.1. DANE PODSTAWOWE 
Budynek zlokalizowany w Sosnowcu przy ul. Sobieskiego 22, budynek mieszkalny, wielorodzinny.  

- powierzchnia mieszkalna budynku:     737,61 m2 
- powierzchnia zabudowy budynku:    227,0 m2 
- kubatura budynku:      4104,0 m3 
- wysokość całkowita budynku    – ok. 17,5 m. 

Liczba kondygnacji – budynek mieszkalny wielorodzinny o 5 kondygnacjach mieszkalnych [budynek 
średniowysoki (SW)] 

9.2. USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE 
Przeprowadzone prace remontowe pozostają bez wpływu na lokalizację budynku i wymagania w 
okresie usytuowania budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.  

9.3. PARAMETRY WYSTĘPUJĄCYCH MATERIAŁÓW PALNYCH 
- Budynek zostanie poddany pracom termomodernizacyjnym przy użyciu płyt styropianowych i 

z wełny mineralnej samogasnących (klasa reakcji na ogień E). 
- Wykonanie izolacji termicznej stropodachu przy użyciu styropianu laminowanego. 
- Zastosowane materiały (wyroby budowlane) będą posiadać deklaracje zgodności i aprobaty 

techniczne. 
- Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonane będzie w systemie ETICS wg wytycznych 

producenta tj. w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia przez elementy ocieplenia. 
- Prowadzenie prac i szczegóły wykonania zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót, część C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8 zawartymi w instrukcji ITB 
447/2009. 

9.4. KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI 
Przedmiotowy budynek został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. 

9.5. OCENA ZAGROŻENIEM WYBUCHEM 
W obiekcie nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem. 

9.6. PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE 
Budynek stanowi pojedynczą strefę pożarową o wielkości pow. ok. 750 m2. 

9.7. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU 

a) Kwalifikacja budynku ze względu na grupę wysokości. 

Obiekt zaliczono do budynków SW (średniowysokie) – budynek mieszkalny, wielorodzinny o 5 
kondygnacjach nadziemnych.  

b) Kwalifikacja budynku do kategorii zagrożenia ludzi 

Obiekt zaliczono do kategorii ZL IV zagrożenia ludzi – budynek mieszkalny, wielorodzinny. 

c) Wymagana klasa odporności pożarowej dla budynku. 
Budynek spełnia wymagania klasy ”C” odporności pożarowej. 

10. NADZÓR TECHNICZNY 

Roboty należy prowadzić pod merytorycznym nadzorem inwestorskim. Prowadzenie i odbiór robót 
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C: 
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8, zawartymi w instrukcji ITB 447/2009.  

11. UWAGI KOŃCOWE 

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby budowlane spełniające wymogi określone w art. 10 
Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z późniejszymi zmianami). Remont powinien być wykonany 
przez wyspecjalizowaną firmę budowlaną.                         

W celu kontroli jakości prac termomodernizacyjnych zaleca się wykonanie badań termowizyjnych przez 
wyspecjalizowaną, niezależną od wykonawcy prac firmę. 
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12. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Określenie obszaru oddziaływania na podstawie: 

-         Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z późniejszymi 
poprawkami (Dz. U. Nr 75 poz. 690) rozdział 8,paragraf 40; 

-         Prawo Budowlane; 

Usytuowanie obiektu, na działce budowlanej nr 3034 przy ul. Sobieskiego 22, powoduje objęcie 
działek sąsiednich obszarem oddziaływania – odległość przedmiotowego budynku do działek  
nr 3021, 2875 i 3030 jest mniejsza niż 4,0 m. 

Z racji tego, że projektowane ocieplenie wejdzie na sąsiednią działkę drogową o równowartość 
grubości izolacji, wymagane jest wydzierżawienie tego fragmentu działki sąsiedniej. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


