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1. PODSTAWY OPRACOWANIA 

1.1. Zlecenie Inwestora. 
1.2. Umowa na wykonanie prac projektowych. 
1.3. Wizje lokalne przeprowadzone w czerwcu 2019 r. 
1.4. Dokumentacja fotograficzna. 
1.5. Literatura fachowa, Normy i Rozporządzenia. 
1.6. Opracowania własne.  

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest wielorodzinny budynek mieszkalny zlokalizowany w Sosnowcu przy ul. 
Kaliskiej 6I, 6II, 6III, będący w administracji MZBM-TBS Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 
Korczaka 7. 

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 remontu przegród zewnętrznych. 
− Detale rysunkowe. 

 
Nie planuje si ę żadnych zmian w zakresie zagospodarowania terenu. 

 

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ISTNIEJ ĄCEGO 

Charakterystykę obiektu, dla celów niniejszego projektu, opracowano na podstawie wizji lokalnej, 
przeprowadzonej na obiekcie w czerwcu 2019 roku oraz danych o budynku udostępnionych przez 
Zarządcę. Przedmiotowy obiekt budowlany został wybudowany w 1956 r. posiada cztery kondygnacje 
nadziemne. Jest budynkiem mieszkalnym całkowicie podpiwniczonym, wykonanym w technologii 
tradycyjnej, z elementów drobnowymiarowych - cegła pełna. Fundamenty żelbetowe. Stropy 
gęstożebrowe. Stropodach jednospadowy, pokryty papą bitumiczną. Budynek z trzema klatkami 
schodowymi. Stolarka okienna w części mieszkaniowej, na klatkach schodowych, w piwnicach oraz na 
poddaszu wymieniona na nową PVC. Drzwi do budynku nowe PVC. Rozpatrywany obiekt jest 
budynkiem wolnostojącym.  

Tablica 1. Podstawowe dane o budynku 

Pow. zabudowy 480,0 m2 

Pow. użytkowa  1174,09 m2 

Kubatura 5 996 m3 

Liczba kondygnacji nadziemnych 4 

Liczba kondygnacji podziemnych 1 
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Rys. 1 . Lokalizacja przedmiotowego budynku przy ul. Kaliski ej 6I, 6II, 6III w Sosnowcu – widok ogólny 

[www.maps.google.pl]. 
 

 
    Rys. 2. Widok ogólny budynku – elewacja frontow a (północna). [1.4] 
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Rys. 3. Widok ogólny budynku – elewacja szczytowa, zachodnia. [1.4] 

 

 
Rys. 4. Widok ogólny budynku – elewacja południowa.  [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, ocieplone warstwą styropianu, obustronnie otynkowane; 
- Ściany zewnętrzne piwniczne wykonano z drobnowymiarowych elementów ceramicznych- cegła 

ceramiczna pełna, ocieplone warstwą styropianu gr. ok. 8,0 cm; 
- Ściany fundamentowe żelbetowe; 

 
Stropy:  
- Stropy gęstożebrowe; 

5. STAN TECHNICZNY PRZEGRÓD BUDYNKU 

Oceny stanu technicznego przegród zewnętrznych – ścian przyziemia, dokonano pod kątem ich 
remontu. Stwierdzono występowanie uszkodzeń widocznych od strony zewnętrznej:  

 
− Zabrudzenia i przebarwienia na powierzchni tynku;  
− Ubytki tynku na ściance bocznej schodów wejściowych; 
− Ubytki tynku na ścianie cokołu, uwidocznienie izolacji termicznej ściany przyziemia; 
− Zawilgocenia ściany przyziemia w pasmie dolnym; 
− Zniszczone bramy wjazdowe, korozja i odkształcenia obróbek blacharskich; 
− Spękania, zarysowania i ubytki materiału konstrukcyjnego muru oporowego 

 
 

 
Rys. 5. Zabrudzenia i przebarwienia na powierzchni tynku, widok ogólny ściany cokołu. [1.4] 
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Rys. 6. Zabrudzenia i przebarwienia na powierzchni tynku, widok ogólny ściany cokołu. [1.4] 

 

 
Rys. 7. Zabrudzenia i przebarwienia na powierzchni tynku, widok ogólny ściany cokołu. [1.4] 

 

 
Rys. 8. Ubytki tynku na ściance bocznej schodów wej ściowych. [1.4] 
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Rys. 9. Ubytki tynku, uwidocznienie izolacji termic znej ściany przyziemia. [1.4] 

 

 
Rys. 10. Zawilgocenia ściany przyziemia w pasmie dolnym. [1.4] 

 

 
Rys. 11. Zawilgocenia ściany przyziemia w pasmie dolnym, ubytki tynku w ścianki boczne schodów wej ściowych. [1.4] 
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Rys. 12. Ubytki tynku, uwidocznienie izolacji termi cznej ściany przyziemia. [1.4] 

 

 
Rys. 13. Zawilgocenia ściany cokołowej w pasie dolnym, znacznie zniszczone  bramy wjazdowe, korozja i odkształcenia 

obróbek blacharskich. [1.4] 
 

 
Rys. 14. Sp ękania, zarysowania i ubytki materiału konstrukcyjne go muru oporowego. [1.4] 
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Rys. 15,16,17. Sp ękania, zarysowania i ubytki materiału konstrukcyjne go muru oporowego. [1.4] 
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Rys. 18. Brak wyprofilowania spadku od budynku. [1. 4]  

 

 
Rys. 19. Widok ogólny rury spustowej i geigera. [1. 4]  

 

 
Rys. 20. Widok ogólny ściany cokołu, miejscowe zabrudzenia. [1.4] 
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Rys. 21. Widok ogólny ściany cokołu, miejscowe zabrudzenia. [1.4] 
 

Stan techniczny przegród zewnętrznych – ścian przyziemia kwalifikuje je do remontu. Występują 
zabrudzenia i przebarwienia tynków, lokalnie zawilgocenia. Nie stwierdzono występowania uszkodzeń 
mogących mieć istotny wpływ na prace remontowe. 

6. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNK U 
6.1. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PRZYZIEMIA 
Obliczenia cieplno-wilgotno ściowe. Współczynnik przenikania ciepła. 
Współczynnik przenikania ciepła U obliczono dla ścian zewnętrznych przyziemia w dwóch wariantach – 
dla ściany przed i po ociepleniu. 

Tabela 1. Zestawienie oporów cieplnych ściany zewn ętrznej cokołu – stan istniej ący 

Rodzaj materiału λ [W/mK] d [m] R [m 2K/W] 

Wewnętrzna strona przegrody - - 0,130 
Cegła pełna 0,770 0,440 0,571 

 Tynk cementowy 1,000 0,015 0,015 
Zewnętrzna strona przegrody - - 0,040 

Razem 0,77 

Wartość współczynnika U dla ściany zewnętrznej z cegły pełnej: 

U = 1/R = 1,30 >Umax = 0,45 [W/(m2K)] 

Wymagana przez Warunki Techniczne 2021 wartość Umax= 0,45 [W/(m2K)] nie została spełniona. 

Tabela 2. Zestawienie oporów cieplnych ściany zewn ętrznej cokołu –stan projektowany 

Rodzaj materiału λ [W/mK] d [m] R [m 2K/W] 

Wewnętrzna strona przegrody - - 0,130 
Cegła pełna 0,770 0,440 0,571 

 Tynk cementowy 1,000 0,015 0,015 
Styropian XPS 0,034 0,080 2,352 
Tynk cienkowarstwowy 1,000 0,003 0,003 
Zewnętrzna strona przegrody - - 0,040 

Razem 3,11 

Wartość współczynnika U dla ściany zewnętrznej z cegły pełnej: 

U = 1/R = 0,32 < Umax = 0,45 [W/(m2K)] 

Wymagana przez Warunki Techniczne 2021 wartość Umax= 0,45 [W/(m2K)] została spełniona. 
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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) poza miejscami 
występowania mostków cieplnych. Na rys. nr 22 i 23 przedstawiono wykres prężności pary wodnej 
oraz rozkład temperatury w przegrodzie jak dla warunków zimowych, dla grudnia dla przegrody z 
cegły pełnej 44,0 cm. W obliczeniach przyjęto temperaturę powietrza zewnętrznego te = - 2,00°C i 
wilgotność względną powietrza zewnętrznego φe = 85,0% (średnie wartości dla miesiąca grudnia na 
podstawie bazy klimatycznej Katowice). Dla przyjętych warunków eksploatacji, tj. wilgotności 
względnej powietrza wewnętrznego φi = 50,0% i temperatury powierza wewnętrznego ti = 12,0°C, 
kondensacja nie występuje w przekroju przegrody. 
 

 
Rys. nr 22. Wykres pr ężności pary wodnej - sprawdzenie wyst ępowania kondensacji mi ędzywarstwowej w projektowanej 

przegrodzie w grudniu. 

 
Rys. nr 23. Rozkład temperatur w przegrodzie projek towanej w grudniu. 

Współczynnik temperaturowy f Rsi - 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, i wynosi: 

fRsi= 0,943 
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Wartość fRsi obliczona została dla przypadku: ściana zewnętrzna – część przegrody usytuowana w 
górnej strefie pomieszczenia (naroże przy stropie). Wartość obliczeniowego czynnika temperatury 
fRsi,max wykonano na podstawie bazy klimatycznej Katowice, dla każdego miesiąca w roku a wyniki 
pokazano w poniższej tabeli:  

Tabela 3. Warto ść obliczeniowego czynnika temperaturowego f Rsi,max  dla 12 miesi ęcy w roku. 

 
Styczeń 0,730 

Luty 0,736-miesiąc krytyczny 

Marzec 0,652 

Kwiecie ń 0,499 

Maj 0,104 

Czerwiec -0,479 

Lipiec -1,688 

Sierpie ń -1,571 

Wrzesień 0,155 

Październik 0,447 

Listopad 0,626 

Grudzie ń 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  = 0,703 
fRsi= 0,943>fRsi, max  = 0,703 

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

6.2. ZESTAWIENIE WSPÓŁCZYNNIKÓW PRZENIKANIA CIEPŁA U 

Ściany zewnętrzne przyziemia - stan projektowany  U = 0,32 W/(m2K) 
 

7.  REMONT PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH 
7.1. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
− Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian przyziemia i fundamentów; 
− Montaż nawiewników higrosterowalnych w oknach piwnicy wraz z niezbędnymi 

zabezpieczeniami; 
− Zamurowanie okna w piwnicy; 
− Kompleksowa wymiana obróbek blacharskich; 
− Remont podestów wejściowych – ścianki boczne schodów; 
− Remont murków oporowych wraz z przyległym terenem; 
− Niwelacja terenu od strony wschodniej budynku (elewacja szczytowa); 
− Rekultywacja terenu zielonego przyległego do budynku; 
− Inne towarzyszące roboty dodatkowe. 
 
7.2. IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 
Proponuje się wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych np. w systemie Ceresit lub 
równorzędnym. Ocieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym XPS 034 o gr. 8,0 cm. Izolację 
termiczną, która znajduje się nad poziomem gruntu należy wykończyć za pomocą tynku mozaikowego 
zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji. 

Roboty przygotowawcze: 
Przygotowanie podłoża wykonać zgodnie z instrukcją ITB 447/09: 
− Demontaż i ponowny montaż po zakończeniu prac remontowych, stalowej konstrukcji obudowy 

klimatyzatora wraz z urządzeniem; 
− Demontaż istniejących obróbek blacharskich; 
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− Usunięcie słabo przylegających do podłoża i odparzonych tynków oraz powłok malarskich na 
płaszczyznach ścian; 

− Demontaż rur i geigerów spustowych - przesunięcie wpustów pionów odwodnienia (geigerów), na 
odpowiednią odległość od budynku tak, aby umożliwić swobodny montaż nowoprojektowanej 
izolacji; 

− Demontaż istniejącej lokalnie opaski wokół budynku; 
− Oczyszczenie podłoża z kurzu, pyłu poprzez oczyszczenie szczotką; 

Technologia wykonania izolacji: 
− Odsłonięcie ściany wraz z oczyszczeniem jej z resztek starej izolacji (w przypadku jej 

występowania); 
− Usunięcie pozostałości tynku i wyrównanie wszelkich nierówności oraz pęknięć; 
− Przygotowanie powierzchni pod izolację (powierzchnia zatarta tynkiem cementowym); 
− Nałożenie krystalizującej powłoki uszczelniającej np. Ceresit CR 90 
− Wykonanie warstwy podkładowej np. Ceresit CP 41; 
− Nałożenie izolacji bitumicznej np. Ceresit CP 44; 
− Nałożenie elastycznej powłoki wodoszczelnej, dwuskładnikowej np. Ceresit CR 166; 
− Wykonanie termoizolacji ścian fundamentowych 100 cm poniżej poziomu terenu styropianem 

XPS gr. 8,0 cm; 
− Styropian XPS znajdujący się nad poziomem gruntu należy wykończyć za pomocą warstwy 

zbrojącej i tynku mozaikowego;  
− Należy zastosować siatkę pancerną lub podwójną warstwę siatki z włókna szklanego; 

 
Materiały  

Wszystkie materiały stosowane przy ociepleniu powinny posiadać świadectwo jakości gwarantujące 
ich skuteczne zastosowanie i trwałość w czasie. Materiały powinny być przechowywane w warunkach 
uwzględniających ich właściwości. Materiały stosować według ścisłych wytycznych producenta. 
 
Układ Warstw Systemu Ociepleniowego: 

− Ściana zewnętrzna istniejąca; 
− Środek gruntujący; 
− Mocowanie podstawowe: klej bitumiczny do płyt styropianowych, 
− Izolacja termiczna: samogasnący polistyren ekstrudowany XPS gr. 8 cm;  
− Warstwa zbrojona: siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej; 
− Podkład tynkarski;  
− Wyprawa tynkarska: tynk mozaikowy. 

 
Ogólne parametry płyt ze styropianu XPS 
 
 
 
 
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 wykopów. 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. 
Przyjęta wysokość ścian zagłębionych w gruncie – ok. 3,75 m. 

Współczynnik przewodzenia ciepła 0,034 W/mK 
Wytrzymałość na ściskanie  300 kPa 
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Rys. nr 33. Zabezpieczenie do wykopów „PODLASIE 5”:  1,5,7 – słupek; 2 – uchwyt na rygiel;  

3,8 – belka prowadz ąca dolna L=134,5 cm; 4 – przetyczka; 6,9 – belka pr owadząca dolna  
L=170 cm; 10 – belka prowadz ąca górna L=170 cm; 11 – belka prowadz ąca górna L=134,5 cm;  

12 – komplet listew; 13 – przetyczka hakowa.  
 

Technologia ocieplenia ścian zewn ętrznych 
Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonać w systemie Kabe lub równorzędnym. Metoda polega 
na wykonaniu dodatkowej warstwy izolacji termicznej z płyt styropianowych XPS. Płyty są przyklejane do 
podłoża za pomocą bitumicznej 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. 

Podło że 
W przypadku braku zachowania pionowości płaszczyzny podłoża wykonać wyrównanie za pomocą 
tynku wyrównującego. 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 zaprawą tynkarską. Resztki słabo przylegających 
powłok malarskich powinno się zmyć pod ciśnieniem bądź zeskrobać. Przeprowadzić gruntowanie 
środkiem gruntującym podłoże. Wykonać próbę przyczepności, która polega na przyklejeniu w różnych 
miejscach na elewacji 8÷10 kostek styropianu 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 
Poziom cokołu tj. dolnej krawędzi termoizolacji pozostawić jak w stanie istniejącym na poziome ok. 18 
cm nad górną krawędzią okien piwnicznych.  
Mocowanie płyt styropianowych należy zacząć od zamontowania listwy startowej cokołowej. Listwę 
należy wypoziomować, a następnie zamontować za pomocą kołków ramowych w odstępach 30,0 cm. W 
przypadku nierównej powierzchni ścian, listwę należy wyrównać za pomocą podkładek dystansowych z 
tworzywa sztucznego. Podczas przyklejania pierwszego rzędu płyt styropianowych zwrócić uwagę na 
jego wypoziomowanie. Jednocześnie należy wkleić pasmo siatki pod dolną krawędź styropianu  
i wywinąć na wierzch. Zaprawę klejącą należy nanieść na wewnętrzną stronę płyty metodą “pasmowo-
punktową”. Polega ona na wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej (o szerokości co najmniej 6 cm) przy 
krawędzi płyty i równomiernym rozłożeniu na całej powierzchni 6 placków o średnicy ok. 12 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 
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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.  
 
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 72 godzin. 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 uszczelniaczy poliuretanowych trwale elastycznych. W dalszej 
kolejności należy wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży 
otworów okiennych poprzez zatopienie w zaprawie siatki o wymiarach 20x35 cm. Paski te powinny być 
ustawione pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży. Warstwę zbrojoną wykonuje 
się najwcześniej po upływie 72 godzin 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 
(licząc od strony powierzchni tej warstwy). 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.  
Grubość warstwy zbrojonej z pojedynczą warstwą siatki powinna wynosić od 3 do 5 mm. 

Warstwa wyko ńczeniowa  

Warstwę wykończeniową należy wykonać używając do tego systemowego podkładu tynkarskiego 
odpowiednio dla styropianu. Następnie należy nanieść systemową mozaikową masę tynkarską. Do 
wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po 24 godzinach od zagruntowania warstwy 
zbrojącej.  

Zalecenia dodatkowe: 
 

− W celu uzyskania jednolitej powierzchni ścian przyziemia budynku zaleca się wyrównanie 
zaprawą cementowo-wapienną lub styropianem nierówności; 

− Powierzchnie nierówne należy wyrównać zaprawą cementowo-wapienną lub styropianem;  
− W celu wyeliminowania mostków termicznych ościeża okienne należy ocieplić warstwą izolacji 

termicznej o gr. 3 cm; 
− Ocieplenie przerw dylatacyjnych ścian przyziemia oraz montaż odpowiedniego profilu 

dylatacyjnego wraz z obróbką blacharską (2 szt.); 
− Wszystkie naroża wypukłe (w tym narożniki ościeży okiennych) należy zabezpieczyć min. 

poprzez zastosowanie listwy narożnej z siatką lub z kątowników  
z perforowanej blachy aluminiowej; 

− We wskazanych miejscach zakończenia ocieplenia, stosować dodatkowe paski siatki zbrojącej 
oraz wzmocnienia krawędzi wypukłych kątownikiem perforowanym. Zasady pokazano na 
rysunkach w załączniku. Na poziomych krawędziach wykonać 3 ÷ 5% pochylenia na zewnątrz, 
dla odprowadzenia wód opadowych. We wskazanych miejscach wykonać uszczelnienie kitem 
trwale plastycznym; 

− W przypadku braku zachowania płaszczyzny pionowej podłoża wykonać wyrównanie za pomocą 
tynku wyrównującego; 

− Kolorystykę ścian cokołu należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji;  
− Montaż nowych obróbek blacharskich i parapetów; 
− Parapety zamontować ze spadkiem 5° i wysięgiem 40 mm poza lico ściany; miejsca styków 

tworzywowych zakończeń parapetów uszczelnić materiałem trwale elastycznym  
w celu umożliwienia odkształceń; 
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− Zachowanie istniejących otworów wentylacyjnych w ścianach z montażem nowych kratek 
wentylacyjnych (2 szt.); 

− Montaż siatek zabezpieczających przeciwko szczurom; 5 szt. o wym. 0,45x0,45m; 
− Przełożenie i montaż gajgera;  
− Przełożenie i montaż skrzynek gazowych – 3 szt. Sposób obudowy izolacją cieplną skrzynek 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 zewn ętrznych z wykorzystaniem samogasn ącego polistyrenu spienionego 
wykona ć w sposób zapewniaj ący nierozprzestrzenianie si ę ognia. 

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

7.3. ŚLUSARKA OKIENNA 
W ramach prac remontowych stolarki i ślusarki okiennej zaleca się: 

− Montaż nawiewników okiennych (5szt) w pomieszczeniach piwnicy; 
− Montaż zabezpieczeń w oknach piwnicy w postaci siatki przeciw gryzoniom 5 szt. o wym. 

0,45x0,45m ; 
− Montaż podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej 0,7mm; 
− Montaż nowych kratek wentylacyjnych (2 szt.); 
− Zamurowanie doświetla - okna piwnicznego o wym. 0,7 x0,7m, wypełnienie cegłą ceramiczną 

pełną na grubość ściany. Wentylacja grawitacyjna typu „z”; 
 

 
 

Rys. nr 33. Widok do świetla piwnicznego przewidzianego do zamurowania i monta żu wentylacji typu „z”.  

 
7.4. OBRÓBKA BLACHARSKA 

Do wymiany przewidziano obróbki blacharskie okien, gzymsu nad bramami wjazdowymi. Obróbki 
blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody poza 
powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej 
powierzchni elewacji o ok. 4,0 cm. Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed 
wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac ochronę 
powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań 
blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków 
izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności wykonać z użyciem 
przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających w sposób podany w projekcie lub 
zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu. Stosować obróbki blacha 
tytan-cynk min. 0,7 mm. Zachować spadek min. 1,5 % od budynku.  
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7.5. REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH  

W ramach prac remontowych zaleca ssię naprawę bocznych ścianek schodów wejściowych np. 
systemem Ceresit PCC. Powierzchnia przewidziana do remontu – ok. 2,35m2 

Produkty wchodz ące w skład systemu Ceresit PCC: 
− Mineralna  powłoki antykorozyjna Ceresit CD 30, będąca równocześnie warstwą kontaktową; 
− Gruboziarnista zaprawa do napraw betonu, przy głębokości ubytków od 30 do 100 mm, Ceresit 

CD 26; 
− Drobnoziarnista zaprawa do napraw betonu, przy głębokości ubytków od 5 do 30 mm, Ceresit CD 

25; 
− Szpachlówka wyrównująca do napraw betonu, przy głębokości ubytków od 1 do 5 mm, Ceresit 

CD 24; 

System ten uzupełniają powłoki ochronne: 
− Elastyczna, mineralna powłoka uszczelniająca - Ceresit CR 166; 
− Ochronno-dekoracyjna farba lateksowo-akrylowa – Ceresit CT 44 lub Ceresit CT 17; 
− Preparat hydrofobizujące Ceresit CT 9 oraz Ceresit CT 13; 

 

Naprawa konstrukcji betonowych 
− Prace naprawcze rozpoczyna się od skucia luźnych, skorodowanych fragmentów betonu, 

usunięcia zniszczonych warstw wykładzin, tynków, izolacji i oczyszczenia powierzchni do 
„zdrowej”, nośnej warstwy. 

− Jeżeli korozja dotarła do zbrojenia należy z niego usunąć beton aż do miejsc nieskorodowanych. 
Pręty należy oczyścić z rdzy ręcznie lub mechanicznie do uzyskania jasnego, metalicznego 
wyglądu, a potem oczyścić sprężonym powietrzem. 

− Na przygotowaną powierzchnię stali zbrojeniowej należy nałożyć mineralną powłokę 
antykorozyjna Ceresit CD 30. Zaprawę antykorozyjną należy nałożyć najpóźniej 3 godziny po 
oczyszczeniu stali zbrojeniowej.  

− Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuż przed przystąpieniem do uzupełniania 
ubytków betonu przygotowaną powierzchnię betonu należy zwilżyć wodą i doprowadzić do stanu 
matowo-wilgotnego. Na tak przygotowane podłoże nakłada się kontaktową warstwę Ceresit CD 
30. 

− Kolejne zaprawy systemu Ceresit PCC nakładać po wstępnym przeschnięciu warstwy 
kontaktowej, gdy zaprawa stanie się matowo-wilgotna, czyli w ciągu 30-60 minut. W zależności 
od głębokości ubytku w balkonie do jego uzupełnienia należy zastosować zaprawę Ceresit CD 
25 lub Ceresit CD 26. 

− W celu uzyskania gładkiej powierzchni np. pod farbę można ją wyrównać drobnoziarnistą 
szpachlówką Ceresit CD 24. 
 

Zabezpieczenie powierzchniowe betonu 
− W przypadku ekspozycji konstrukcji na czynniki atmosferyczne, gdzie głównymi czynnikami 

zagrożeniowymi są korozja ługująca i karbonizacja, wystarczy zabezpieczenie powłoką 
dekoracyjno-ochronną z farby Ceresit CT 44. W przypadku konieczności malowania farbą Ceresit 
CT 44 zarówno naprawianych powierzchni betonu, jak i starych, może zachodzić potrzeba 
wzmocnienia powierzchniowego tych ostatnich. Wówczas można zastosować grunt Ceresit CT 
17.  

 
7.6. OPASKA BUDYNKU 

Wykonanie nowej opaski z kostki brukowej wraz z obrzeżami, wzdłuż wszystkich elewacji. Szerokość 
opaski – 50,0 cm. Opaskę należy ułożyć ze spadkiem 1,5 % od budynku. 
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7.7. REMONT MURU OPOROWEGO I TERENU PRZYLEGŁEGO 
 
7.7.1 Remont muru oporowego 
Mur oporowy od strony elewacji zachodniej przedmiotowego budynku należy poddać pracom 
remontowym, do prac remontowych zalicza się: 
− Skucie luźnego tynku; 
− Wykonanie przemurowania istniejącego muru ponad poziomem gruntu w 100%; 
− Jako prace wykończeniowe należy wykonać otynkowanie muru i wykonanie czapy muru ponad 

poziomem gruntu należy wykonać z cegły ceramicznej pełnej, otynkować.  
− Należy zachować aktualną wysokość murów oporowych tj. 70 i 122,0 cm, dokładne wymiary 

murów oporowych w załączniku rysunkowym; 
Wymiary muru oporowego nr 1: 0,26 m x 4,49 m wys. od 0,58 do 0,7 m; 
Wymiary muru oporowego nr 2: 0,26 m x 6,60 m wys. od 0,89 do 1,22 m; 
 
7.7.2 Remont zjazdu  
Remont terenu przyległego do murów oporowych i do elewacji od strony zachodniej, w którego skład 
wchodzą następujące prace: 

− Wymiana nawierzchni przestrzeni zjazdu ok. 80m2. Przed przystąpieniem do 
wykonywania przebudowy placu należy 

− Rozebrać istniejącą nawierzchnię placu, złożoną z betonowych płytek;  
− Zdemontować istniejącą kratkę ściekową; 

− Zakres robót brukarskich przedstawia się następująco: 

− Układanie podbudowy z tłucznia kamiennego (frakcje 0 ÷ 31,5 mm oraz 31,5 ÷ 63,0 
mm) o grubości 30,0 ÷ 40,0 cm. W warstwie podbudowy należy wyprofilować spadki. 
Podbudowę należy zagęścić ubijakami spalinowymi. Proces zagęszczania 
prowadzić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia podbudowy Is co najmniej 0,94; 

− Ułożenie elementów odwodnienia liniowego 12,35mb, typu ACO DRAIN ok. 8, (np. 
ACO Drain MONOBLOCK PD 100V). Korytka odwadniające należy układać na 
ławach betonowych wykonanych z betonu C30/37 (wymagania jak dla betonu o 
klasie ekspozycji XF4). Zastosować korytka o szerokości 150 mm; 

 
Rys. nr 34. Odwodnienie liniowe ACO DRAIN MONOBLOCK  PD 100V [www.aco.pl]. 

− Ułożenie podsypki cementowo-piaskowej o gr. min. 5,0 cm (stosunek cementu  
do piasku 1:4); 

− Ułożenie betonowej kostki brukowej, szarej, mrozoodpornej o gr. 8,0 cm; 

7.8. PRACE DODATKOWE 
− Wymiana 3 bram wjazdowych od strony elewacji zachodniej, bramy o wym. 1,76x2,05m oraz 

2,05x2,32m x2szt; 
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Rys. nr 34. Istniej ące bramy wjazdowe od strony elewacji zachodniej. [1 .4] 

− Wymiana obróbek blacharskich od strony elewacji zachodniej; 
− Likwidacja 1-go geigera od strony elewacji balkonowej oraz wymiana pozostałego geigera; 
− Odtworzenie fragmentu chodnika przyległego do elewacji frontowej, powierzchnia ok. 5m2, nowa 

nawierzchnia z betonu lub płyt chodnikowych; 
− Obniżenie studni od strony elewacji balkonowej, południowej; 
− Wyprofilowanie spadku od budynku - od strony elewacji wschodniej budynku, spadek min. 2% w 

kierunku terenów zielonych od budynku; 

 
Rys. nr 34. Ściana budynku od strony wschodniej, brak cokołu, br ak odpowiedniego spadku w kierunku terenów 

zielonych. [1.4] 

 
8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Dane podstawowe 
Budynek zlokalizowany w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 6I, 6II, 6III, budynek mieszkalny. 

Pow. zabudowy 480,0 m2 

Pow. użytkowa  1174,09 m2 

Kubatura 5 996 m3 

Liczba kondygnacji nadziemnych 3 i 4 
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Liczba kondygnacji podziemnych 1 

Usytuowanie z uwagi na bezpiecze ństwo po żarowe 
Przeprowadzone prace remontowe pozostają bez wpływu na lokalizację budynku i wymagania w 
okresie usytuowania budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. 

Parametry wyst ępuj ących materiałów palnych 

− Budynek poddany będzie pracom termoizolacyjnym przy użyciu styropianowych płyt 
samogasnących – klasa reakcji na ogień E, 

− 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; 

Kategoria zagro żenia ludzi 
Przedmiotowy budynek został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. 

Ocena zagro żeniem wybuchem 
W obiekcie nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem.  

Klasa odporno ści po żarowej budynku 

Kwalifikacja budynku ze względu na grupę wysokości. 

− Obiekt zaliczono do budynków N (niskie) 

Kwalifikacja budynku do kategorii zagrożenia ludzi 

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

Kwalifikacja budynku do klasy odporności pożarowej 

− Obiekt zaliczono do „D” klasy odporności pożarowej; 

Niniejszy projekt budowalny dotyczy budynku zakwalifikowanego do grupy budynków niskich (N). Nie 
jest zatem wymagane uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) 
 
9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 
Podstawa prawna: 
Art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane §11 - §13 Rozporządzenie  
z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – Warunki techniczne jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 
Na terenie działek nr 1972 zlokalizowany jest przedmiotowy budynek. 
Budynek oddalony jest od granic działki: 
- od strony północnej dz. nr 1977 – ok. 10,0 m, 
- od strony południowej dz. nr 1970 – ok. 5,0 m, 
- od strony wschodniej dz. nr 1977 – ok. 8,5 m, 
- od strony zachodniej dz. nr 1968 – ok. 6,0 m. 
 
Wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz  
z późniejszymi poprawkami (Dz. U. Nr 75 poz. 690) paragraf 12 ust. 4 – usytuowanie obiektu, na 
działce budowlanej w sposób, o którym mowa w ust. 3, nie powoduje obj ęcie żadnej z działek 
sąsiednich obszarem oddziaływania. Odległość przedmiotowego budynku do sąsiednich działek  
jest większa niż 4,0 m. 
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Projektuje się wykonanie ocieplenia styropianem XPS 038 o gr. 8,0 cm  ścian przyziemia z 
wykończeniem w postaci tynku mozaikowego, co spełnia wymagania pod względem ochrony 
przeciwpożarowej. Ze względu p.poż przedmiotowy budynek nie zmieni swojego sposobu 
oddziaływania na działki sąsiednie.  
 
Na istniejącej działce nie planuje się sytuowania elementów mogących oddziaływać na sąsiednią 
działkę, tzn. oczyszczalni ścieków, szamba czy zbiorników na gaz oraz studni. 

Ze względu na to, że przedmiotowy budynek istnieje a prace remontowe d otycz ące 
termomodernizacji i hydroizolacji nie zmieniaj ą obszaru oddziaływania, budynek pozostaje w 

swojej strefie oddziaływania.  
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INFORMACJA BIOZ 
 

 
 
Obiekt: 
Adres: 
 
Województwo: 
  Powiat: 
 Jedn. ewiden.: 
 Obręb: 
 Gmina: 
 Miejscowość: 
 Nr działki ew.: 
 Kategoria ob.: 
 Inwestor: 
 
 
 
Zarządca: 
 
 
 

Budynek mieszk. wielorodzinny 
ul. Kaliska 6I, 6II, 6III 
41-200 Sosnowiec 
śląskie 
m. Sosnowiec 
247501_1 M. Sosnowiec 
11 Sosnowiec 
Miasto Sosnowiec 
Miasto Sosnowiec 
1972 
XIII 
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomo ści 
przy ul. Kaliska 6I, 6II, 6III 
41 - 200 Sosnowiec 
MZBM-TBS Sp. z o.o. 
ul. Korczaka 7 
41-200 Sosnowiec 

 

 
Sporządzający informację BIOZ: dr in ż. arch. Magdalena Krause 
Adres: ul. Okrzei 25, 43-190 Mikołów  
 
 
Sporządzający informację BIOZ: dr in ż. Paweł Krause 
Adres: ul. Okrzei 25, 43-190 Mikołów  
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10. INFORMACJA BIOZ 
Zakres i kolejno ść robót 

1) Zabezpieczenie terenu; 
2) Izolacja i ocieplenie ścian wraz z pracami naprawczymi; 
3) Uprzątnięcie terenu; 

 
Istniej ące obiekty na działce obj ętej wnioskiem 
Budynek mieszkalny wielorodzinny. 
 
Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które  mog ą stwarza ć zagro żenie 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 
Nie występują.  
 
Przewidywane zagro żenia podczas realizacji robót z okre śleniem skali i rodzaju zagro żeń 
Upadek z wysokości. Skala zagrożenia niska – pod warunkiem prowadzenia robót przez ekipy 
doświadczone i przeszkolone oraz wyposażone w odpowiedni sprzęt. 
 
Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót 
Przed rozpoczęciem robót należy dokonać komisyjnego 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. 
 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym  
z wykonywania robót budowlanych 
Teren robót 
Teren wokół obszaru gdzie prowadzone będą roboty powinien być zabezpieczony zgodnie  
z przepisami BHP.  
 
Przed rozpoczęciem należy rozmieścić tablice informacyjne i ostrzegawcze, m.in. tablice  
z napisem: 
„Roboty remontowe – wstęp surowo wzbroniony”. 
Przed przystąpieniem do robót należy: 
− przygotować niezbędne zaplecze socjalne, 
− zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt, 
− wyznaczyć drogi transportowe, 
− wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia takie jak: 

- oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, 
− prowadzenie robót podczas wiatru o prędkości większej niż 10m/s jest zabronione. 
 
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 danymi 
kontaktowymi, dopuszczalne obciążenia, 

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

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. 

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, 

- 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. 

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, w tym 
gaśnice podręczne. 

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  
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- 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. 

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.  

ROBOTY W WYKOPIE 
- podczas prowadzenia prac ziemnych teren powinien zostać ogrodzony 
- wszystkie wykopy należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający pracownikom, oraz osobom 

niezatrudnionym przy pracach ziemnych, wpadnięcie do wykopu.  
- do każdego wykopu o głębokości powyżej 1 m należy wykonać bezpieczne wejście (wyjście), 

a odległość pomiędzy zejściami nie powinna być większa niż 20 m.  
- ze względów bezpieczeństwa istotne jest, aby po zmroku, w porze nocnej, a także w okresie 

kiedy prace w wykopie nie są prowadzone, ustawić wokół niego bariery ochronne zaopatrzone 
w światło ostrzegawcze koloru czerwonego informujące o niebezpieczeństwie. 

- zabrania się wykonywania prac w wykopie przez jedną osobę 
 
11. 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.  
 
12. 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.  
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13. OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA ZAWODOWE 

 
     dr inż. arch. Magdalena Krause 
                     (imię i nazwisko)  
            MPOIA/81/2010           
                       (nr uprawnień)  
                   MP-1692           
      (nr członkowski Izby Zawodowej)  
 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
PROJEKTANTA W BRAN ŻY ARCHITEKTONICZNEJ 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
(tj. Dz.U. 2017 poz. 1332 z dnia 8 czerwca 2017 r. ze zmianami) niniejszym 
oświadczam, że projekt budowlany: 
 
 

REMONT WIELORODZINNEGO  
BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO  

PRZY UL. KALISKIEJ 6I,6II,6III W SOSNOWCU  
(podać nazwę projektu budowlanego i nazwę inwestycji) 

 

sporządzony w lipcu 2019 r.  

Został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 
 
 
 
 

……………………………………..  
                                                                                                                                                                                      (pieczęć i podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REMONT WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO 
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL KALISKIEJ 6I, 6II, 6III W SOSNOWCU      str. 29 

 

 

 

 

 
 
      
       dr inż. PAWEŁ KRAUSE 
                     (imię i nazwisko)  
            SLK/1270/PWOK/06           
                       (nr uprawnień)  
             SLK/BO/4192/06          
         (nr członkowski Izby Zawodowej)  
 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
PROJEKTANTA W BRAN ŻY KONSTRUKCYJNEJ 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
(tj. Dz.U. 2017 poz. 1332 z dnia 8 czerwca 2017 r. ze zmianami) niniejszym 
oświadczam, że projekt budowlany: 
 

REMONT WIELORODZINNEGO  
BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO  

PRZY UL. KALISKIEJ 6I,6II,6III W SOSNOWCU  
(podać nazwę projektu budowlanego i nazwę inwestycji) 

 

sporządzony w lipcu 2019 r.  

Został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 
 
 
 
 

……………………………………..  
                                                                                                                                                                                      (pieczęć i podpis) 
 



REMONT WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO 
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL KALISKIEJ 6I, 6II, 6III W SOSNOWCU      str. 30 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REMONT WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO 
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL KALISKIEJ 6I, 6II, 6III W SOSNOWCU      str. 31 

 

 

 

 

 
 



REMONT WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO 
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL KALISKIEJ 6I, 6II, 6III W SOSNOWCU      str. 32 

 

 

 

 

 



REMONT WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO 
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL KALISKIEJ 6I, 6II, 6III W SOSNOWCU      str. 33 

 

 

 

 

 
 

 

 


