
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU DOCIEPLENIA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. ŁĄCZNEJ 2ABC W SOSNOWCU 

 

B.P.U.   Michał Knap 
 

2

 

 

 

S P I S     T R E Ś C I  

  

1. Informacje ogólne .............................................................................................................. 3 

2. Podstawa opracowania  ................................................. .................................................... 3  

3. Przedmiot opracowania ...................................................................................................... 3 

4. Cel opracowania ................................................................................................................. 3 

5. Zakres opracowania  ........................................................................................................... 3 

6. Opis obiektu ........................................................................................................................ 4 

7.   Zakres, kolejność i technologia wykonania prac remontowych .........................................  4 

8.   Dane materiałowo-konstrukcyjne .......................................................................................  6 

9. Ochrona przeciwpożarowa  ..................................................................................................6 

10. Warunki BHP  .......................................................................................................................6 

11. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego ....................................................................... 7 

 

 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  .......................................................  8 

- Oświadczenie Projektanta, Uprawnienia Budowlane, Zaświadczenie o przynależeniu do Izby IB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU DOCIEPLENIA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. ŁĄCZNEJ 2ABC W SOSNOWCU 

 

B.P.U.   Michał Knap 
 

3

 
1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

INWESTOR :                      Wspólnota Mieszkaniowa Budynku  

                                               przy ul. Łącznej 2 abc w Sosnowcu  

 

ADRES INWESTYCJI :      ul. Łączna 2abc 

                                                Sosnowiec 

 

2.   PODSTAWA OPRACOWANIA  

 
a) Zlecenie i Umowa z Inwestorem, 

b) Wizja lokalna, 

c) Dokumentacja fotograficzna, 

d) Inwentaryzacja budowlana elewacji wykonana dla potrzeb projektowych, 

e) Obowiązujące Polskie Normy i przepisy budowlane. 

 
3.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 
   Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny usytuowany przy  

ul. Łącznej 2abc w Sosnowcu. 

 
4.   CEL OPRACOWANIA 

 
         Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwiązania technicznego docieplenia ścian 

fundamentowych budynku z wykonaniem koniecznych robót towarzyszących wynikających z obecnego 

stanu technicznego budynku. Zakres prac obejmuje : 

a) Ocieplenie ścian piwnic poniżej poziomu terenu, 

b) Wykonanie opaski z kamienia. 

 

Wykonanie remontu i ocieplenia budynku ma na celu: 

 poprawienie stanu technicznego ścian, 

 poprawa izolacyjności cieplnej obiektu i dostosowanie jej do wymagań obowiązującej normy, 

 znaczne poprawienie mikroklimatu pomieszczeń piwnicznych . 

 
5.   ZAKRES OPRACOWANIA 

 
a) opis techniczny, 

b) inwentaryzacja elewacji, 

c) dobór materiałów i technologii do docieplenia ścian fundamentowych. 
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6.   OPIS OBIEKTU 

6.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

            Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny 3-klatkowy, 4-kondygnacyjny, 

podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany ocieplone i wykończone tynkiem 

cienkowarstwowym. W mieszkaniach stolarka okienna sukcesywnie wymieniana na typową z PCV. 

Doświetlenie klatek schodowych zapewniają okna - PCV w dobrym stanie technicznym. Ogólnie stan 

techniczny budynku dobry. 

 
6.2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

        Dokumentacja zawiera projekt docieplenia ścian zewnętrznych budynku poniżej poziomu terenu 

do poziomu ław fundamentowych.    

Należy odkopać ściany do poziomu ław fundamentowych (nie należy odkopać jednocześnie 

całego budynku, należy wykonywać to etapami), a następnie należy skuć luźne tynki i je uzupełnić, 

wykonać hydroizolację, docieplić ściany styropianem fundamentowym o obniżonej absorpcji wody o 

gr.15cm o współczynniku przenikania ciepła 0,036W/mK, wykończyć siatką i ułożyć folię kubełkową.  

Po zakończeniu prac należy odtworzyć opaskę z kamienia ze spadkiem na zewnątrz budynku. 
 

7.  ZAKRES I  TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

7.1.  ZAKRES I KOLEJNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH   
   

Remont elewacji budynku obejmuje :  

a) Ocieplenie ścian piwnic poniżej poziomu terenu, 

b) Wykonanie opaski z kamienia. 

 

7.2. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH  

7.21. OCIEPLENIE BUDYNKU PONIŻEJ POZIOMU TERENU  
 

1) Roboty ziemne 

           Prowadzenie robót związanych z dociepleniem i zaizolowaniem ścian poniżej poziomu terenu 

należy wykonywać w wykopach odsłaniających w/w ściany, w tym celu należy: 

- Wyznaczyć krawędzie wykopu wg oznaczonych osi, 

- Odspoić grunt łopatami i narzędziami ręcznymi, 

- Wydobyć ziemie na pobocze wykopu ze wszystkimi koniecznymi przerzutami pionowymi i 

poziomymi, 

- Sprawdzić wymiary wykopu, 

- Po wykonaniu robot wykopy należy zasypać ziemią zgromadzoną na odkład i zagęścić grunt 

warstwami, 

- Istniejącą zieleń odtworzyć oraz naprawić wszelkie uszkodzenia powstałe przy prowadzeniu prac. 

2)  Roboty izolacyjne 

Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem izolacji poniżej poziomu terenu należy 

odpowiednio przygotować powierzchnię ścian fundamentowych tzn. podłoże nie może być zmrożone, 
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oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Należy usunąć luźne elementy, ostre krawędzie, 

zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Ubytki wyspoinować, powierzchnie porowate 

wyrównać zaprawą cementową. Należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, które mogą później osłabić 

warstwę hydroizolacji. Przed przystąpieniem do nakładania właściwej hydroizolacji należy zgodnie z 

zaleceniami jej producenta zagruntować powierzchnię ścian fundamentowych.  

W projekcie proponuje się użycie systemu Izohan Izobud W (dopuszcza się zastosowanie innych 

materiałów, jednak o parametrach nie gorszych od podanych w projekcie). 

Podłoże zaleca się zagruntować rozcieńczonym preparatem IZOHAN IZOBUD WL, w proporcji 1:1 z 

wodą. Dokładnie wymieszaną masę nakłada się na izolowane powierzchnie pędzlem, szczotką dekarską 

lub pacą. Po przeschnięciu zagruntowanej powierzchni nakłada się właściwą izolację pacą lub szpachlą na 

grubość zależną od typu izolacji. Zaleca się nakładać jednorazowo warstwę nie grubszą niż 2 mm. Po 

przeschnięciu pierwszej należy nanieść kolejne warstwy. Powłokę nanosi się zawsze na stronę ściany 

narażonej na działanie wody. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na to, by powierzchnie kątów 

wewnętrznych i zewnętrznych były dokładnie pokryte masą. W zależności od obciążenia wodą należy 

dobrać odpowiednią grubość warstwy izolacyjnej. W przypadku występowania wody bez ciśnienia 

nakłada się 3–5 kg/m2, gdy woda działa pod ciśnieniem – na 1 m2 nakłada się min. 6 kg preparatu.  

Po całkowitym przeschnięciu masy można przystąpić do prac związanych z izolacją termiczną z 

zastosowaniem twardych płyt ocieplających. Płyty te mogą być mocowane zarówno poziomo, jak i 

pionowo, dlatego w zależności od wysokości ścian przeznaczonych do ocieplenia, jak i planowanego 

poziomu zakończenia, należy wybrać optymalne rozwiązanie, aby uniknąć dużej ilości odpadów. Montaż 

płyt izolacyjnych rozpoczyna się od docięcia płyt na obmierzoną długość. Swobodne i łatwe cięcie płyt 

odbywa się z pomocą standardowych narzędzi budowlanych (piła, nóż). Przy obróbce płyt nie jest 

wymagane stosowanie środków ochrony osobistej typu: rękawice, czy maska. Twarde płyty ocieplające 

przykleja się za pomocą IZOHAN IZOBUDU WL lub IZOHAN IZOBUDU WM. Na podłoże 

zaizolowane w systemie IZOHAN IZOBUD W płyty ocieplające możemy przyklejać na dwa sposoby. 

Pierwszy z nich polega na równomiernym naniesieniu, bezpośrednio na płytę, 5-6 placków preparatu 

wielkości dłoni oraz wałeczka o szerokości 3 cm wzdłuż dłuższych krawędzi płyty. Można też przyklejać 

płytę nanosząc IZOHAN IZOBUD W na całą powierzchnie płyty za pomocą pacy zębatej o zębach 10 lub 

12 mm oraz wałeczka szerokości  ok. 3 cm wzdłuż dłuższych krawędzi płyty. Następnie, co bardzo 

ważne, po odczekaniu ok. 15-20 min (w zależności od warunków temperaturowych odpowiednio dłużej 

lub krócej) płyty te odpowiednio przykłada się i mocno dociska. Oznaką, że czas oczekiwania był zbyt 

długi jest zmiana barwy masy z brunatnej na czarną. Pełne właściwości klejące złącze osiąga po 3-7 

dobach. Dociskając starannie płyty wzajemnie do siebie unikamy powstania mostków termicznych na 

łączeniach. Szczególną uwagę zwrócić należy na dokładne dopasowanie płyt w narożnikach budynku. W 

tej części ścian, która znajduje się poniżej poziomu gruntu nie należy stosować mocowania 

mechanicznego, ponieważ następuje uszkodzenie powłoki hydroizolacyjnej. Istotne jest by izolacja ścian 

fundamentów miała ciągłość w postaci izolacji termicznej ścian zewnętrznych powyżej poziomu gruntu. 

Po przyklejeniu płyt należy ułożyć folie kubełkową i zasypać wykop. Folie układa się stożkami ściętymi 

w kierunku muru. Połączenia wykonuje się na zakładkę o długości ok. 30 cm. Montaż folii dopuszczalny 
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jest w każdych warunkach atmosferycznych. Po zasypaniu ścian fundamentowych gruntem płyty 

izolacyjne spełniają rolę, nie tylko termoizolacji, ale także ochronę dla hydroizolacji przed uszkodzeniami 

mechanicznymi.  
 

8.  DANE MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNE 

 wykaz materiałów zgodnie z technologią, 

 wodoodporne płyty termoizolacyjne o obniżonej absorpcji wody EPS100-036   gr.15cm – ściany 

piwnic –poniżej poziomu terenu,  

 Siatka z włókna szklanego AKE 145  

 mieszanka betonowa, 

 obrzeża betonowe 20x6 cm, 

 piasek, 

 tłuczeń kamienny niesortowany, 

 kostka betonowa 6cm, 

Uwagi końcowe: 

- Wszystkie materiały muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

- System wybrany do docieplenia styropianem powinien posiadać aprobatę  techniczną ITB i 

Certyfikat zgodności ITB 

- Prace budowlane powinny być wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie ze 

sztuką budowlaną i z poszanowaniem przepisów i zasad BHP 

 
9.  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   

        Klasyfikację budynku pod względem pożarowym oraz wymagania odporności ogniowej elementów 

budynku wykonano w oparciu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania. 

Klasyfikacja budynku pod względem pożarowym 

- § 8 do grupy wysokości :  średniowysoki (SW)  

- § 209.2  do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV – budynki mieszkalne 

- § 212.2 do klasy odporności ogniowej „C” 

Warunki ewakuacji zapewnia wejście do budynku. 

Zapotrzebowanie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowią hydranty zewnętrzne. 

Drogę pożarową stanowi istniejący zjazd z drogi lokalnej. 

Zgodnie z § 216.7 w/w Rozporządzenia „dopuszcza się ocieplenie ściany zewnętrznej budynku 

mieszkalnego, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995 r., o wysokości do 11 kondygnacji włącznie, z 

użyciem samogasnącego polistyrenu spienionego, w sposób zapewniający nierozprzestrzeniane ognia.” 

 
 
10. WARUNKI BHP  

Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w : 
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a) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401), 

b) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.09.1997r w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 z 1997r poz.884), 

c) Polskich Normach. 

11.  OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 
Obszar oddziaływania obiektu objętego projektem zawiera się na działce nr  1853, 1858 będących 

w dyspozycji Inwestorów. Obszar oddziaływania obiektów określony na podstawie przepisów prawa, 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie, § 12, § 13, § 19, § 23, § 12, § 36, § 271, § 272, § 273. 
 

 


