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OPIS TECHNICZNY 

DANE OGÓLNE 

Opis techniczny został sporządzony wg. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

 
ADRES OBIEKTU: ul. Patriotów 4a,b,c; 41-200 Sosnowiec, działka nr 7327 

 JEDNOSTKA EWID.: 247501_1, Sosnowiec 
 OBRĘB EWID.:  0009, Pogoń 

INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości 

 ul. Patriotów 4, 41-200 Sosnowiec 

FAZA OPRACOWANIA:  Projekt budowlany 

 DATA OPRACOWANIA: maj 2019r. 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 wytyczne określone przez Inwestora, 

 pozytywne uzgodnienie koncepcji przez Inwestora, 

 dodatkowe ustalenia z Inwestorem określone na osobnych spotkaniach potwierdzonych 

ustaleniami mailowymi i telefonicznymi, 

 inne dane dotyczące budynków przekazane przez Inwestora, 

 wizja lokalna, 

 obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego, 

2. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Temat: 

„Wykonanie projektu ocieplenia ścian fundamentowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Patriotów 4” 

Zakres opracowania obejmuje: 

 Projekt ocieplenia fundamentów. 

3. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE 

 PN-EN ISO 6946 – Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. 

 Instrukcja ITB nr 447/2009, „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. 

Zasady projektowania i wykonania”. 

 Rozporządzenie MIiB z dnia 14listopada 2017r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

 Wytyczne ETICS warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych  

z zastosowaniem ETICS. Wydane przez Stowarzyszenia na rzecz systemów ociepleń, 03/2015r  
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PROJEKT TERMOMODERNIZACJI 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu ocieplenia ściany fundamentowej budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Patriotów 4a,b,c w Sosnowcu.  

1.2. Cel i założenia ogólne 

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian 
piwnicznych budynku. 

Podczas inwentaryzacji budynku stwierdzono występowanie zawilgoceń ścian piwnic. Budynek 
posiada ściany fundamentowe wykonane w technologii tradycyjnej murowanej. Ściany piwnic wykazują 
nadmierne zawilgocenie wynikające z braku lub zużycia pionowej izolacji przeciwwilgociowej.  

Przyjęto występowanie wody gruntowej nie wywierającej ciśnienia na ściany budynku.  
Przewiduje się wykonanie poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic budynku 

przy ul. Patriotów 4 w Sosnowcu. 
Prace wchodzące w skład remontu elewacji zewnętrznych: 

 Prace przygotowawcze i demontażowe przed wykonaniem ocieplenia fundamentów, 

 Naprawa ubytków elewacji przed wykonaniem ocieplenia, 

 Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 

12cm, 

 Demontaż istniejących obrzeży betonowych opaski żwirowej na czas wykonywania robót  

i powtórny ich montaż przy wykonywaniu opasko-chodnika, 

 Wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej ze spadkiem 2% od budynku (z wbudowanie 

korytek ściekowych od strony wschodniej budynku), 

 Wykonanie wycieraczek metalowych z kratownicy 50x100cm zagłębionej w kostce betonowej przed 

wejściem, 

 Montaż systemowych doświetlaczy okiennych 80x60x40cm, 

 Wykonanie koryt ściekowych betonowych pod rurami spustowymi niepodłączonymi do kanalizacji 

dachowej, 

 Zamurowanie jednego okienka piwnicznego. 

Niniejszy projekt może być wykorzystany wyłącznie do przeprowadzenia termomodernizacji  
w przedmiotowym budynku.  

Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych 
niż ujętych w projekcie.  

2. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKÓW – STAN ISTNIEJĄCY 

2.1. Dane techniczne budynku 

Budynek mieszkalny, III – kondygnacyjny z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, 3 – klatkowy. 
Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej – ściany w konstrukcji murowanej. Budynek 
wybudowany w 1952 roku. 

 wymiary budynku 15,10 x 46,40m  

 ilość kondygnacji – 3 + poddasze 

 ilość klatek schodowych – 3 

 ilość mieszkań – 24 

 powierzchnia zabudowy – ok 574m²  
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2.2. Konstrukcja budynku 

 Ściany piwnic – murowane z cegły pełnej ceramicznej i pustaków żużlobetonowych 

 Ściany zewnętrzne nad ziemia – murowane z cegły ceramicznej 

 Stropy żelbetowe 

 Dach – drewniany 

 Klatki schodowe –żelbetowe monolityczne, 

 Budynek wyposażono w instalacje: centralnego ogrzewania, wod. – kanalizacyjną, elektryczną 

Nie wykonano odkrywek ścian i fundamentów. Dane przekazane przez inwestora.  

2.3. Wykończenie zewnętrzne 

 Ściany – tynk cementowo-wapienny od wewnątrz, mineralny na zewnątrz (budynek po pełnej 

termomodernizacji – bez ścian fundamentowych) 

 Pokrycie dachu – dachówka ceramiczna 

 Stolarka okienna – PVC 

 Drzwi wejściowe do klatek - PCV 

 Posadzki w piwnicach – wylewka cementowa, 

3. ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH BUDYNKÓW 

3.1. Kolejność wykonywania robót wstępnych 

 Zapoznanie z projektem technicznym, 

 Wytyczenie i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy (wykopu, nasypu itp.), 

 Demontaż wierzchniej warstwy terenu (opaska żwirowa, wylewka betonowa, kostka betonowa, 

humus itp.) o szer. ok 1,0 m, 

 Wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego o szer. min. 0,8 m i gł. ok. 1,6 m wykonanego odcinkami 

dł. ok. max. 3,0. m, ze skarpami zabezpieczonymi odpowiednio za pomocą bali i desek drewnianych 

(w zależności od spoistości gruntu), 

 Odsłonić ścianę zewnętrzną piwnic do wysokości ok. 15-20cm poniżej wierzchu ławy 

fundamentowej, 

 Odsłoniętą ścianę osuszyć i oczyścić mechanicznie - usunąć wszystkie zabrudzenia i słabo 

przylegające cząstki aż do nośnego podłoża. Istniejące stare, mocno przylegające hydroizolacje  

i powłoki należy dokładnie oczyścić i pozostawić do wyschnięcia, 

 Zbicie istniejącego, starego tynku, 

 Uzupełnić spoiny i ubytki w murze, 

 Wykonanie nowego (opcja) tynku cementowego kat I (rapówki) pod izolację. 

3.2. Ocieplenie ścian fundamentowych metodą „lekko mokrą” 

3.2.1. Ogólna charakterystyka metody 

Metoda polega na zwiększeniu izolacyjności ścian zewnętrznych budynku przez przymocowanie do 
ścian od strony zewnętrznej płyt z polistyrenu ekstrudowanego o gr. 12 cm (współczynnik X = 0,033 
W/mK) i pokrycie ich cienką wyprawą elewacyjną wzmocnioną tkaniną zbrojącą. Ocieplenie ścian tą 
metodą powinno być wykonywane ściśle według wytycznych szczegółowych producenta wybranego 
systemu posiadającego Aprobatę Techniczną. Nadzór nad wykonaniem ocieplenia tą metoda powinien 
być sprawowany przez osoby uprawnione o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 

3.2.2. Warunki wykonania robót 

Roboty ociepleniowe wykonać należy według wytycznych określonych w świadectwie 
dopuszczenia ITB nr 447/2009. Budynek przeznaczony do ocieplenia powinien być należycie 
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przygotowany do wykonania robót. Dotyczy to zarówno podłoża tj. powierzchni zewnętrznej ścian jak  
i otoczenia budynku. 

Roboty ociepleniowe prowadzić należy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze 
powietrza nie niższej niż +5° C i nie wyższej niż +25° C. Takie warunki temperatury powinny panować, 
przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót. Zaleca się, aby wilgotność względna powietrza 
nie była wyższa niż 80%. 

Podczas wykonywania robót ściany zewnętrzne budynku oraz materiały powinny być chronione 
przed uszkodzeniami i deszczem. Warstwy materiałowe powinny by chronione przed zmianami 
pogodowymi oraz uszkodzeniami zarówno podczas ich nakładania jak i bezpośrednio po ich nałożeniu. 
Powierzchnie robocze powinny być chronione przed kondensacją pary i bezpośrednim 
promieniowaniem słonecznym za pomocą osłon z brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa 
sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia warstw materiałów. Wykonanie 
robót ociepleniowych powinno by skoordynowane z innymi robotami wykonywanymi w budynku. 
Należy zadbać o to, aby roboty były wykonane przez wystarczający zespół pracowników dysponujących 
właściwym sprzętem i narzędziami w dostatecznej ilości tak, aby roboty były wykonywane w sposób 
ciągły bez spoin, uszkodzeń po rusztowaniach i innych wynikłych w trakcie robót. 

Warunkiem wykonywania robót ociepleniowych jest stabilność podłoża gwarantująca określone 
połączenie warstwy ociepleniowej z podłożem. 

W celu zapewnienia właściwej przyczepności warstwy ociepleniowej do podłoża, powinno ono 
znajdować się w stanie powietrzno-suchym a powierzchnia podłoża powinna być oczyszczona z luźnych 
cząsteczek, pyłu i zanieczyszczeń. Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na 
elewacjach a mające wpływ na trwałość i estetyczny wygląd elewacji powinny być wykonane przed 
pracami ociepleniowymi. 

3.2.3. Wykonanie izolacji pionowej ściany 

Przy wykonywaniu ocieplenia ścian zewnętrznych metodą „bezspoinową" powinna by zachowana 
następująca kolejność: 

 Oczyszczone, wyrównane i osuszone ściany należy zagruntować masą asfaltowo-kauczukową, 

 Wykonać powierzchniową izolację ściany dwuskładnikową masą bitumiczną, 

 Zamontować warstwę ochronno-izolacyjną ze styropianu ekstrudowanego XPS gr. 12cm. Płyty kleić 

na plackach masą klejową do styropianu do fundamentów. 

 Przeszlifowanie całej zewnętrznej powierzchni płyt styropianowych gruboziarnistym papierem 

ściernym, 

 Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego, 

 Dodatkowe wzmocnienia w narożach otworów okiennych, 

 Na koniec ścianę fundamentową należy obłożyć folią kubełkową do poziomu terenu. 

Uwaga!! 

W przypadku zasypywania wykopów grunt do zasypania musi być pozbawiony większych kamieni, które 

mogą uszkodzić podczas zagęszczania izolację termiczną oraz przeciwwodną. 

3.3. Pozostałe roboty 

3.3.1. Rury spustowe 

Podczas wykopu należy ostrożnie prowadzić roboty w miejscach rur spustowych. Jeśli zaistnieje 
potrzeba należy przesunąć wpust do kanalizacji deszczowej celem podłączenia rur spustowych.  

Pod rurami spustowymi niepodłączonymi do kanalizacji deszczowej należy zamontować koryta 
ściekowe betonowe 15x50x60cm ułożone ze spadkiem w stronę trawnika. 

3.3.2. Opaska wokół budynku 

Wokół budynku, po wykonaniu docieplenia ścian fundamentowych należy wykonać opaskę z kostki 
betonowej 2% ze spadkiem od budynku. Opaskę należy wykonać na szerokość istniejącej obecnie opaski 
żwirowej. Warstwy opaski z kostki betonowej podane zostały na rysunku nr 1.2. 
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4. MATERIAŁY 

Do wykonania ociepleń ścian fundamentowych budynków w technologii bezspoinowego systemu 
ociepleń należy zastosować zestaw materiałów w ramach jednego wybranego systemu ociepleń 
posiadającego Aprobatę Techniczną. Niedopuszczalne jest łączenie elementów z różnych systemów.  

Każda partia materiałów powinna być dostarczana na budowę z atestem stwierdzającym zgodność 
materiałów jego Aprobatą Techniczną. Atest powinien być wydany przez uprawnioną jednostkę. 

4.1. Materiały do wykonania ocieplenia ścian fundamentowych 

4.1.1. Płyty styropianowe 

Do wykonania warstwy izolacyjnej należy zastosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS  
o grubości: 12cm (poniżej poziomu gruntu) odpowiadające następującym wymaganiom: 

 struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki, 

 powierzchnia płyt - szorstka, po krojeniu z bloków, 

 krawędzie płyt - proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań, 

 sezonowanie - w okresie co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania, 

Pozostałe wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne z PN-EN-13163:2004. 

4.1.2. Tkanina zbrojąca 

Do wykonywania ocieplenia należy stosować siatkę z włókna szklanego o gramaturze min 145 
g/m2, stosowaną w wybranym systemie. Powinna ona spełniać następujące wymagania: 

 wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 14-7 mm w drugim kierunku, 

 siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm wzdłuż wątku w stanie aklimatyzowanym - nie mniej 

niż 125 daN, 

Tkanina powinna być zaimpregnowana alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego, pozostałe 
wymagania powinny być zgodne z PN-92/P-85010. 

4.1.3. Klej 

Do przyklejania płyt styropianowych do podłoża należy stosować klej poliuretanowy 
jednoskładnikowy niskoprężny do płyt styropianowych, jak również do ocieplenia stref przyziemia i 
fundamentów płytami EPS-P oraz XPS. 

 przyczepność_: do betonu ≥0,1MPa (zerwanie w masie) 

do styropianu ≥0,3 MPa 

4.1.4. Preparat gruntujący 

Izolacja w płynie w postaci masy asfaltowej. Izolację nanieść bezpośrednio na oczyszczoną ścianę, 
przed przyklejeniem płyt styropianowych. Na płyty styropianowe pokryte siatką z klejem również 
zastosować co najmniej dwie warstwy izolacji.  

4.1.5. Wykończenie zewnętrzne 

Ścianę należy obłożyć folią kubełkową przeznaczoną do ścian fundamentowych poniżej poziomu 
gruntu. 

5. NARZĘDZIA I SPRZĘT 

Do wykonywania robót ociepleniowych należy stosować następujące narzędzia:  

 szczotki druciane do oczyszczenia powierzchni ścian ( ręcznie i mechanicznie ),  

 szpachle i packi (metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego) do nakładania mas klejących i mas 

tynkarskich,  

 piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do cięcia płyt z wełny mineralnej,  

 nożyce krawieckie lub ostrza techniczne do cięcia tkaniny zbrojącej,  

 łaty do sprawdzania płaskości powierzchni przyklejonych płyt z wełny mineralnej,  
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Do wykonywania robót ocieplających należy stosować następujący sprzęt i urządzenia:  

 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki o pojemności około 40 - 

60 l do przygotowania masy klejącej,  

 agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką powietrza 

do nakładania masy tynkarskiej,  

 urządzenia transportu pionowego  

 rusztowania stojakowe stałe lub wiszące,  

 aparaty do zmywania wodą podłoża ściennego.  

Technologia ocieplenia. Budynek ocieplany będzie metodą lekką mokrą.System został sklasyfikowany jako NRO przy 

grubości płyt styropianowych nieprzekraczającej 25 cm i gęstości nie mniejszej niż 15 kg/m3. 

6. UWAGI 

 Po odkopaniu ścian fundamentowych, w przypadku stwierdzenia występowania wód pod 

ciśnieniem należy skontaktować się z projektantem w celu uzgodnienia ewentualnych zmian  

w technologii wykonania robót izolacyjnych. 

 Należy uważać, aby nie podkopywać fundamentów, co mogłoby doprowadzić do pogorszenia 

warunków posadowienia budynku. 

 W projekcie nie uwzględniono ewentualnych robót konstrukcyjnych wzmacniających ścianę  

i fundamenty. Konieczność tych robót należy określić podczas prac izolacyjnych po odsłonięciu 

muru. 

 Wszystkie przewody istniejącego uzbrojenia na trasie wykopu powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

 Roboty odkrywkowe fundamentów należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej 

uprawnienia konstrukcyjno – budowlane. 

 Wszystkie prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego.  

 W przypadkach odstępstwa od projektu lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie 

projektowania sposób wykonania robót należy uzgodnić z projektantem.  

 Użyte materiały budowlane musza posiadać aktualne deklaracje zgodności z polskimi normami lub 

aprobatami technicznymi.  

 Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą zostać zatwierdzone przez inspektora 

nadzoru. 

 Ze względu na usytuowanie budynku w granicach działki należy warstwę ocieplenia wykonać  

z materiałów nierozprzestrzeniających ognia.  

 Zestaw wyrobów do wykonania tynków cienkowarstwowych powinien być objęty Aprobatą 

Techniczną jak dla systemu docieplenia. Niedopuszczalne jest łączenie materiałów nie wchodzących 

w skład jednej Aprobaty Technicznej.  

 Inwentaryzacja została wykonana w oparciu o materiały przekazane przez Inwestora.  

”Dopuszcza się zastosowanie systemów wyrobów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż 

ujętych w projekcie”. 

opracowali: 
 
 
mgr inż. arch. Józef Kułagowski 
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II. ZAŁĄCZNIKI 
 

ZAŁĄCZNIKI I UZGODNIENIA 

Do projektu załączono następujące kopie dokumentów i uzgodnień: 

Zał.1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie docieplenia elewacji 

Zał.2. Oświadczenie projektanta 

Zał.3. Uprawnienia i przynależność do izby inżynierów 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
RYSUNKI: 

 P.1 Plan sytuacyjny 

Projekt termomodernizacji 

 1.1 Rzut przyziemia – projekt  

 1.2 Doświetlacz systemowy 80x60x40cm 

Detale 

 2.1 Sposób klejenia styropianowych płyt izolacji termicznej 

 2.2 Ułożenie płyt izolacji termicznej - naroże 

 2.3 Wzmocnienie narożników zewnętrznych 

 2.4 Cofnięty cokół z dociepleniem piwnicy o niewielkim zagłębieniu w gruncie 


