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1. PODSTAWY OPRACOWANIA 

1.1. Zlecenie Inwestora. 
1.2. Umowa na wykonanie prac projektowych. 
1.3. Wizje lokalne przeprowadzone we wrześniu 2019r. 
1.4. Dokumentacja fotograficzna. 
1.5. Audyt energetyczny wykonany przez biuro projektowe STEKRA Sp. z o. o. 
1.6. „Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna z zaleceniami kompensacji przyrodniczej na 

potrzeby ocieplania budynku przy ul. 3 Maja 34 w Sosnowcu” wykonana przez firmę 
Milvus – Szymon Wójcik we wrześniu 2019 r. 

1.7. Literatura fachowa, Normy i Rozporządzenia. 
1.8. Opracowania własne.  
1.9. Uchwałą NR 925/LXVII/2018 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 30 sierpnia 

2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulic: Dęblińskiej, 3-go Maja,  
ks. Władysława Sedlaka, Stefana Żeromskiego 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest wielorodzinny budynek mieszkalny z lokalem usługowym  
w poziomie parteru, zlokalizowany w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 34, 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. 

 Technologię ocieplenia i remontu przegród zewnętrznych. 

 Projekt instalacji odgromowej. 

 Kolorystykę elewacji.  
 

Nie planuje się żadnych zmian w zakresie zagospodarowania terenu. 
 

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ISTNIEJĄCEGO 

Przedmiotowy obiekt budowlany posiada pięć kondygnacji nadziemnych oraz poddasze 
nieużytkowe. Jest budynkiem mieszkalnym wykonanym w technologii tradycyjnej,  
z elementów drobnowymiarowych - cegła pełna. Stropodach jednospadowy, pokryty papą 
bitumiczną. Budynek z jedną klatką schodową. Wejścia do klatki schodowej znajdują się na 
elewacji południowo-wschodniej oraz północno-zachodniej. Stolarka okienna w części 
mieszkaniowej, na klatkach schodowych wymieniona na nową PVC,  
w piwnicach oraz na poddaszu PVC. Drzwi do budynku aluminiowe. Rozpatrywany obiekt 
jest budynkiem w zabudowie zwartej, przyległy do sąsiedniego budynku z jednej strony.  
 
Ściany kondygnacji nadziemnych:  
- Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych wykonano z drobnowymiarowych 

elementów ceramicznych - cegła ceramiczna pełna o gr. 38 44 cm, obustronnie 
otynkowane; 

- Ściany zewnętrzne piwniczne wykonano z drobnowymiarowych elementów ceramicznych- 
cegła ceramiczna pełna o gr. 44 cm; 

 
Stropy:  
- Strop nad piwnicą żelbetowy ognioodporny. 
- Strop nad ostatnią kondygnacją ogrzewaną gęstożebrowy. 
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Tablica 1. Podstawowe dane o budynku 

Wysokość ok. 19,85 m 

Pow. zabudowy 293,0 m2 

Pow. użytkowa  1019,91 m2 

Kubatura 5 439 m3 

Liczba kondygnacji nadziemnych 5 

Liczba kondygnacji podziemnych 1 

Rok budowy 1957 

 
 

 
Rys. 1. Lokalizacja przedmiotowego budynku przy ul. 3 Maja 34 w Sosnowcu – widok ogólny 

[mapa zasadnicza]. 

 

 
Fot. 1. Widok ogólny budynku – elewacja frontowa (południowo-wschodnia) [1.4]. 
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Fot. 2. Widok ogólny budynku – elewacja północno - wschodnia [1.4]. 

 

 
Fot. 3. Widok ogólny budynku – elewacja północno –zachodnia i południowo - zachodnia [1.4]. 
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Fot. 4. Widok ogólny budynku – elewacja południowo - zachodnia [1.4]. 

 

 
Fot. 5. Widok ogólny budynku – elewacja północno - zachodnia [1.4]. 
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5. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Zgodnie z Uchwałą NR 925/LXVII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 sierpnia 2018 
r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla 
obszaru  położonego w rejonie ulic: Dęblińskiej, 3-go Maja, ks. Władysława Sedlaka, Stefana 
Żeromskiego przedmiotowy obiekt podlega ochronie konserwatorskiej w związku z ujęciem  
w Gminnej Ewidencji Zabytków. 
 
Wytyczne dla budynku zawarto w par. 9 Uchwały. Poniżej przedstawiono wyciąg z Uchwały 
wraz z analizą przepisów odnoszących się do przedmiotowego budynku i zakresu robót 
budowlanych. 
 
§ 9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, 
oraz 
dóbr kultury współczesnej. 
 
(…) 
 
4. W ramach terenu objętego planem występują obiekty objęte ochroną konserwatorską na 
mocy planu 
miejscowego: 
(…) 
3) budynki przy ulicy 3-go Maja 24, 28, 28a, 30, 32, 34, 42, 44, 46; 
(…) 
 
5. Dla obiektów wymienionych w ust. 4 pkt. 1-5, ustala się: 
1) nakaz: 
 
a) zachowania istniejącej formy budynków w tym gabarytów, wysokości, konstrukcji  
i spadków dachu, WARUNEK SPEŁNIONY 
b) zachowanie historycznego wystroju elewacji budynku, m.in. cokołów, blend, pilastrów, 
wszelkiego rodzaju gzymsów, detali, okulusów, tympanonów, balustrad, balkonów wraz  
z elementami wykończeniowymi, WARUNEK SPEŁNIONY 
c) zachowania podziałów na elewacji budynków zarówno pionowych jak i poziomych, 
WARUNEK SPEŁNIONY 
d) stosowania blachy płaskiej, układanej na rąbek stojący lub papy; dla budynków na których 
występuje dachówka ceramiczna nakaz stosowania dachówki ceramicznej, WARUNEK 
SPEŁNIONY 
e) dla elewacji z historycznymi wyprawami tynkarskimi – tynk pod względem struktury i 
koloru ma być analogiczny do tynku zidentyfikowanego na podstawie odkrywek a w 
przypadku tynku wtórnego stosowanie barw szarych lub beżowych o niskich stopniach 
nasycenia; dla małych płaszczyzn tj. do 15 % powierzchni, w miejscach występowania detalu 
architektonicznego, możliwość stosowania barw nasyconych - szarych lub beżowych, 
WARUNEK SPEŁNIONY 
f) stosowania dla detalu architektonicznego i towarzyszącego: dla balustrad, krat, rynien i rur 
spustowych – kolory grafitowe, ciemnoszare, WARUNEK SPEŁNIONY 
g) nakaz zachowania detali nadproży, WARUNEK SPEŁNIONY 
h) w przypadku braku możliwości lokalizowania elementów infrastruktury technicznej, takich 
jak szafki gazowe i elektryczne poza obrębem elewacji budynku, dopuszcza się ich 
lokalizację w miejscach, w których nie naruszają one wyglądu zewnętrznego elewacji oraz 
pod warunkiem ich scalenia kolorystycznego z elewacją lub wykonania stylizowanych 
metalowych drzwiczek w kolorze grafitowym, bez wystawania poza istniejącą linię zabudowy; 
SZAFKI SĄ JUŻ ZAMONTOWANE, PRZY CZYM SZAFKA GAZOWA ZNAJDUJE SIĘ NA 
ELEWACJI TYLNEJ OD STRONY PODWÓRZA, A ZATEM NIE ZABURZA ESTETYKI 
ZABUDOWY ULICY 3 – go MAJA 
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2) zakaz: 
 
a) zmiany: bryły, oryginalnego kąta nachylenia połaci dachowej, podziału elewacji t. j. osi 
kompozycyjnych elewacji, podziału na poszczególne segmenty budynku, w tym rytmu 
otworów okiennych i drzwiowych oraz wielkości i kształtu otworów okiennych i drzwiowych, 
umieszczania reklam na budynkach, oraz urządzeń na elewacji frontowej, WARUNEK 
SPEŁNIONY 
b) zewnętrznej termomodernizacji z dopuszczeniem ocieplenia poddaszy, izolację pionową 
ścian fundamentowych oraz wymianę okien, WARUNEK SPEŁNIONY – PLANUJE SIĘ 
WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ OCIEPLENIE STROPU NAD 
OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ 
c) stosowania blachodachówki, gontu bitumicznego i innych substytutów materiałów 
tradycyjnych, NIE DOTYCZY 
d) rozbudowy i nadbudowy oraz dostawiania przybudówek; NIE DOTYCZY 
3) dopuszcza się stosowanie szyldów na budynkach - jeden na jeden lokal użytkowy 
wykonany jako metaloplastyka o szerokości 40 lub 80cm, o powierzchni maksymalnie 1m2 
sytuowane w narożach budynków; NIE DOTYCZY 
4) w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej ustala się: 
a) zachowanie, remontowanie i konserwowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej,  
a w przypadku konieczności jej wymiany ze względu na udokumentowany zły stan 
techniczny, HISTORYCZNA STOLARKA NIE WYSTĘPUJE 
b) nakazuje się przywrócenie pierwotnego wyglądu, formy stolarki w oparciu o historyczną 
ikonografię, 
c) nakaz podziału stolarki okiennej: 
- pionowego - dwie lub trzy równe kwatery w zależności od historycznego układu otworów 
okiennych, 
- poziomego - dwie kwatery w podziale 2/3 - 1/3, 
d) stosowanie koloru białego dla stolarki okiennej lub analogicznego do koloru 
zidentyfikowanego na podstawie odkrywek, 
e) stosowanie koloru brązowego lub szarego stolarki drzwiowej, 
f) zakaz zmiany formy, kształtu oraz lokalizacji stolarki okiennej i drzwiowej, w tym nakaz 
dostosowania kształtu stolarki do otworów okiennych z zakazem stosowania korygujących 
elementów, 
g) nakaz ujednolicenia stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w całym budynku, 
h) stosowanie stolarki drzwiowej drewnianej, 
i) zakaz stosowania substytutów szprosów. 
 

6. STAN TECHNICZNY PRZEGRÓD BUDYNKU 

Ocenę stanu technicznego przegród zewnętrznych wykonano pod kątem ich remontu. 
Stwierdzono występowanie następujących uszkodzeń 

 

 Zabrudzenia i przebarwienia na powierzchni wyprawy tynkarskiej, 

 Zacieki występujące m.in. pod oknami, 

 Zabrudzenia elewacji farbami graffiti, 

 Ubytki tynku ścian z odsłonięciem materiału konstrukcyjnego, 

 Korozja krat okiennych okien piwnicznych, 

 Ubytki i spękania tynku na gzymsie, 

 Zawilgocenia i zniszczenia płyty balkonowej od spodu, 

 Zły stan techniczny gejgerów, rynien i rur spustowych, 

 Korozja biologiczna strefy cokołu i gzymsu górnego – dachowego, 

 Liczne nieszczelności pokrycia dachowego – obszerne przecieki do wnętrza 
budynku, 

 Zniszczone, pokrycie papowe, 

 Spękania kominów oraz odspojenia tynków, 

 Gruz zalegający na powierzchni dachu, 

 Liczne maszty antenowe w złym stanie technicznym, 
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 Zdegradowane rynny dachowe, 

 Zawilgocone i lokalnie przegnite elementy więźby dachowej, 

 Przecieki widoczne na ścianach klatki schodowej. 
 
Stan techniczny przegród zewnętrznych kwalifikuje je do remontu. Występują zabrudzenia  
i przebarwienia tynków ścian zewnętrznych. Ściany przyziemia są zawilgocone.  
Pokrycie dachowe jest w złym stanie technicznym. Liczne nieszczelności przyczyniły się do 
zawilgocenia więźby dachowej oraz ścian klatki schodowej. Remont dachu należy wykonać  
w trybie pilnym. 
 
Dokumentację fotograficzną uszkodzeń przedstawiono w załączniku nr 1. 
 

7. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 
7.1. STROP NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ 

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

Tab. 2. Zestawienie oporów cieplnych stropu nad ostatnią kondygnacją 
– stan istniejący 

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

Wewnętrzna strona przegrody   0,100 

Wylewka cementowa 1,000 0,040 0,040 

Płyty pilśniowe 0,060 0,020 0,333 

Strop gęstożebrowy 0,850 0,220 0,258 

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

Wewnętrzna strona przegrody   0,100 

Razem 0,849 

Wartość współczynnika U dla stropu nad ostatnią kondygnacją ogrzewaną: 

U = 1/R = 1,17 [W/(m2K)] 
U = 1,17 > Umax = 0,15 [W/(m2K)] 

Wymagana przez Warunki Techniczne 2021 wartość Umax = 0,15 [W/(m2K)]  
nie została spełniona. 

Tab. 3. Zestawienie oporów cieplnych stropu nad ostatnią kondygnacją 
– stan projektowany 

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

Wewnętrzna strona przegrody   0,100 

Wylewka cementowa 1,000 0,040 0,040 

Styropian EPS 031 0,031 0,180 5,806 

Wylewka cementowa 1,000 0,040 0,040 

Płyty pilśniowe 0,060 0,020 0,333 

Strop gęstożebrowy 0,850 0,220 0,258 

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

Wewnętrzna strona przegrody   0,100 

Razem 6,695 

Wartość współczynnika U dla stropu nad ostatnią kondygnacją ogrzewaną: 

U = 1/R = 0,149 [W/(m2K)] 
U = 0,149 < Umax = 0,15 [W/(m2K)] 

Wymagana przez Warunki Techniczne 2021 wartość Umax = 0,15 [W/(m2K)]  
 została spełniona. 
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7.2. WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ WYDATKOWANĄ 
NA POTRZEBY OGRZEWANIA I WENTYLACJI 

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 = 295,6 kWh/(m2·rok) 
Wartość wskaźnika EP, uzyskaną na podstawie obliczeń w programie komputerowym 
ArCADia-TERMO., 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 = 65 kWh/(m2·rok) 
Wobec powyższego, mamy: 
EP = 295,6 > EPH+W = 65 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). 
 
Zgodnie z przepisami Uchwały o MPZP, zakazane jest ocieplenie ścian budynku, a zatem 
nie ma możliwości spełnienia warunku EP. 

 
8. REMONT PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH 
8.1. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

 Wykonanie izolacji ścian piwnic, 

 Wykonanie remontu elewacji tynkowanych, 

 Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją ogrzewaną, 

 Remont pokrycia dachowego, 

 Kompleksowy remont płyt balkonowych, 

 Kompleksowa wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 

 Remont podestów wejściowych, 

 Wymiana drzwi zewnętrznych, 

 Roboty towarzyszące. 
 
8.2. IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 
Ocieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym XPS o gr. 10 cm. Izolację termiczną  
i przeciwwilgociową znajdującą się w gruncie należy zabezpieczyć folią kubełkową. Izolację 
termiczną, która znajduje się nad poziomem gruntu należy wykończyć za pomocą tynku 
mozaikowego zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji. 
 
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; 

 W razie konieczności naprawa ściany cokołowej; 

 Przygotowanie powierzchni pod izolację (powierzchnia zatarta tynkiem cementowym); 

 Wykonanie warstwy podkładowej np. Izohan WL; 

 Nałożenie izolacji bitumicznej np. Izohan WM – zastosować środek, który pozwala 
jednocześnie na klejenie nim płyt styropianowych do ściany; 



                                REMONT WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY  
                                UL. 3 MAJA 34  W SOSNOWCU       str. 11 
 

 

 

 

 Wykonanie termoizolacji ścian fundamentowych 150,0 cm poniżej poziomu terenu 
styropianem XPS gr. 10 cm z każdej ze stron budynku; 

 Ułożenie folii kubełkowej od poziomu fundamentów do poziomu 5 cm nad terenem; 

 Należy zastosować siatkę pancerną lub podwójną warstwę siatki z włókna szklanego; 
 
Materiały 
Wszystkie materiały 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. 
 
Technologia wykonania wykopów odcinkowych 
Celem wykonania izolacji przeciwwodnej ścian piwnic, należy je odsłonić, wykonując 
odcinkami wykopy nie dłuższe niż 2 m, nie szersze niż 1,5 m od ściany i na głębokość górnej 
powierzchni ław fundamentowych. Skarpy danego odcinka wykopu należy zabezpieczyć za 
pomocą obudowy do  wykopów. Po przygotowaniu obudowy należy pogłębić wykop poprzez 
wybranie gruntu z wnętrza zabezpieczenia.  

8.3. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE  
Projektuje się remont elewacji poprzez wymianę tynku na nowy. Wokół drzwi frontowych 
pozostawić istniejące obramienie wykończone tynkiem cyklinowanym. 
 
Roboty tynkarskie przeprowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych, Zeszyt B1, Tynki wewnętrzne i zewnętrzne 
 
Roboty przygotowawcze  
- Przełożenie okablowania, 
- Demontaż anten satelitarnych, metalowych elementów i innych elementów zamocowanych 
na powierzchni elewacji, 
- Demontaż instalacji domofonowej, 
- Demontaż oświetlenia, 
-  Demontaż rynien i rur spustowych, 
- Demontaż istniejących obróbek blacharskich. 
 
Podłoże 
Istniejący tynk tradycyjny przewidziany jest do skucia. 
Wokół drzwi frontowych pozostawić istniejące obramienie wykończone tynkiem 
cyklinowanym. 
 
Po skuciu tynków przeprowadzić oględziny podłoża. W przypadku stwierdzenia spękań 
wykonać ich zszycie zgodnie z punktem 8.4. 
 
Wszelki ubytki cegieł i spoin uzupełnić.  
 
Podłoże powinno być suche, stabilne i oczyszczone z zanieczyszczeń mogących osłabić 
przyczepność, zwłaszcza z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, resztek powłok malarskich  
i środków antyadhezyjnych. Szczeliny i ubytki trzeba wypełnić – a nierówności zniwelować – 
zaprawą tynkarską minimum dzień wcześniej przed rozpoczęciem prac tynkarskich. Słabo 
związane części podłoża należy odkuć, a fragmenty osypliwe oczyścić szczotką drucianą. 
Nie wolno tynkować podłoży przemrożonych. Podłoże powinno być odpowiednio 
wysezonowane, a jego wilgotność nie może przekraczać 3%.  
Podłoża przed tynkowaniem zagruntować dedykowanym preparatem gruntującym.  
 
Obrzutka 
Wykonać warstwę sczepną z obrzutki cementowej o zagęszczonej konsystencji, na całej 
przygotowanej do tynkowania powierzchni.  
Struktura ułożonego materiału po wyschnięciu powinna mieć wygląd matowego baranka. 
Pokrycie powierzchni powinno być w przedziale minimalnym od 50% 
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Tynkowanie 
Zaprawę przygotowuje się w agregacie tynkarskim, wyposażonym w pompę ślimakową, 
wsypując suchą mieszankę z worków do kosza zasypowego. W przypadku nakładania 
ręcznego przygotowanie zaprawy polega na równomiernym wsypaniu suchej mieszanki do 
naczynia z odmierzoną ilością czystej wody, w proporcjach podanych w Danych 
Technicznych, a następnie ręcznym lub mechanicznym wymieszaniu do momentu uzyskania 
jednorodnej masy, bez żadnych grudek. 
 
Do właściwego narzutu zaprawy można przystąpić po wstępnym stwardnieniu obrzutki. 
Przygotowaną zaprawę narzuca się mechanicznie za pomocą pistoletu natryskowego lub 
ręcznie, przy użyciu kielni. Miejsca narażone na powstawanie rys, np. sąsiadujące ze sobą 
różne materiały konstrukcyjne, naroża otworów itp., należy wzmocnić siatką tynkarską 
odporną na korozje. Narożniki oraz krawędzie przy otworach okiennych i drzwiowych należy 
zabezpieczyć poprzez osadzenie ocynkowanych profili stalowych. Narzuconą zaprawę 
wstępnie wyrównać przy użyciu łaty "H" (prostopadle do kierunku narzucania). 
Warstwę "przeczesać" poziomo pacą zębatą i zostawić do wstępnego związania na około 24 
godziny, a następnie układać druga warstwę stosując zasadę "mokre na mokre". 
Warstwa wykończeniowa tynku zatarta na gładko. 
 
Czas wysychania zależy od grubości tynku, temperatury i wilgotności na zewnątrz lub  
w pomieszczeniu. W czasie wysychania tynków zewnętrznych, ich powierzchnię chronić 
przed opadami i bezpośrednim nasłonecznieniem.  
 
W przypadku stwierdzenia rys o charakterze włosowatym i skurczowym, w celu ujednolica 
właściwości podłoża przed dalszymi pracami wykończeniowymi zaleca się zastosowanie 
farby mostkująco-gruntującej. 
 
Maksymalna grubość warstwy tynku na ścianie - 30 mm 

 
Malowanie 

Projektuje się nakładanie powłoki malarskiej tj. farby krzemianowej np. CALSILIT F. 
Kolorystyka w odcieniach szarości z palety KABEwerk o oznaczeniach KB161 i KB163 – lub 
równoważna. Kolorystykę należy wykonać według części rysunkowej. Kolorystyka została 
zaakceptowana przez Inspektora Plastyka Miejskiego. 

W opracowaniu zawarto kopie rysunków opieczętowanych przez Plastyka Miejskiego, przy 
czym ostatecznie zrezygnowano z tynku mozaikowego na cokole i wypełnień balustrad  
z uwagi na zabytkowy charakter obiektu i wymagania Uchwały MPZP [1.9]. 

 

Zalecenia dodatkowe: 
- Do wysokości 2,0 m od poziomu terenu, należy zastosować powłokę antygraffiti (środek 

do zabezpieczenia przed graffiti); 
- Montaż nowych tabliczek informacyjnych oraz numerów porządkowych; 
- Przełożenie kaset domofonowych; 
- Montaż budek dla ptaków zgodnie z opinią ornitologiczną [1.6.]; 
- Montaż flagownicy od strony frontowej budynku – 1 szt. 
- Malowanie lub wymania drzwiczek skrzynki elektrycznej, 
- Wymiana skrzynki przyłącza gazu na elewacji tylnej – uzgodnić z dostawcą, 
- Montaż nowych kratek wentylacyjnych na elewacji; 7 szt; 
- Pozostawienie i zaznaczenie repera geodezyjnego przedmiotowego budynku; 

 

Materiały 
Wszystkie materiały stosowane 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. 
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8.4. ZSZYCIE RYS 
Naprawę spękań i zarysowań ścian murowanych należy wykonać poprzez ich zszycie  

za pomocą systemu wzmocnień murów np. HELIFIX prętami  6 mm, wg poniższych zasad:  

 głębokość szczeliny 35 do 40 mm plus grubość tynku, 

 pręt HeliBar co najmniej na długość 500 mm poza szczelinę, 

 pionowy rozstaw prętów 450 mm (6 warstw cegły), 

 w przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 500 mm od naroża budynku pręt 
HeliBar powinien być prowadzony min 100 mm wokół naroża i zostać zamocowany  
w przylegającej ścianie, 

 w przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 500 mm od otworu pręt HeliBar 
powinien być zagięty i zamocowany w ścianie prostopadłej, 

 wykuć lub wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i długość  
w określonych odstępach pionowych, 

 wyczyścić szczeliny i spłukać wodą, 

 wstrzyknąć warstwę zaprawy HeliBond w głąb szczeliny, 

 wepchnąć pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie, 

 nałożyć kolejną warstwę zaprawy i wepchnąć ją szpachelką w głąb spoiny 
przykrywając odkryte powierzchnie pręta, 

 zwilżać okresowo, 

 wypełnić ewentualne nierówności pozostawiając gotowym do wykończenia. 

Projektuje się zastosowanie nie mniej niż 2 prętów zszywających dla każdego  
z zarysowań/spękań muru. 

Po założeniu prętów, należy odtworzyć ubytki tyku za pomocą zaprawy wapienno-
cementowej z zastosowaniem warstwy sczepnej.  
 

8.5. REMONT PŁYT BALKONOWYCH i PORT-FENETRE 
Naprawa powierzchni płyt balkonu i port-fenetre od spodu, na powierzchniach bocznych  
i z przodu. 

Wymiana warstw posadzkowych 
Projektuje się wykonanie nowych posadzek balkonów. Po demontażu istniejących obróbek 
blacharskich i skuciu istniejących posadzek oraz tynków należy dokonać oględzin stanu płyt 
żelbetowych. Należy zwrócić uwagę na konieczność wykonania wykończenia i izolacji  
o całkowitej grubości możliwie zbliżonej do istniejącej, w celu zachowania poziomów  
i wysokości progów drzwiowych.  
W przypadku uszkodzeń i ubytków betonu należy wykonać naprawę według technologii 
napraw PCC.  
Po dokonaniu ewentualnych napraw płyt należy wykonać następujące roboty: 
1) Płyty oczyścić, odpylić i zmyć wodą, powierzchnie powinny być gładkie, suche  

i czyste; 
2) Nierówności wyrównać zaprawą cementową;  
3) Wykonać zaokrąglenia naroży (kliny) na połączeniu płyty ze ścianą, przy pomocy 

zaprawy cementowej; 
4) Pomiędzy klinem a ścianą zewnętrzną należy zastosować dylatację, przy pomocy paska  

ze styropianu o grubości 4÷5 cm; 
5) Następnie należy nanieść bitumiczny preparat gruntujący i ułożyć samoprzylepną 

membranę izolacyjną lub ułożyć papę termozgrzewalną. W każdym przypadku zalecane 
są dwie warstwy. Izolację należy wywinąć na kliny przy ścianach; 

6) Na ułożoną izolację należy wylać warstwę jastrychu cementowego ze spadkiem ok. 
2,5%. Warstwę ta należy wzmocnić przeciwskurczowo stosując zgrzewalną siatkę 
stalową stosowaną do posadzek. Na wylewkę zastosować gotową zaprawę 
szybkoschnącą. 

7) Wykonać hydroizolację podpłytkową z zaprawy uszczelniającej. 
8) Zamocować gotowy profil okapowy.  
9) Wykonać warstwę posadzkową z płytek gresowych na kleju elastycznym 

mrozoodpornym; 
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Spody oraz powierzchnie boczne płyt balkonowych wykończyć tynkiem tradycyjnym tak jak 
elewacje. 

 

Balustrady 

W celu dostosowania istniejących balustrad do aktualnie obowiązujących Wymagań 
Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, należy ich wysokość 
podwyższyć do min. 1,10 m od poziomu posadzki (w każdym punkcie balkonu), przez 
dospawanie do części istniejącej elementów metalowych (metaloplastyka) o wymiarach  
i kształcie nawiązujących do istniejących balustrad od góry. Balustrady muszą spełniać 
wszystkie wymagania bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. 
 
Bezpośrednio po mechanicznym usunięciu z metalu warstwy rdzy, wykonać zabezpieczenie 
przeciw korozji poprzez dwukrotne pomalowanie stali epoksydowym preparatem chroniącym 
przed korozją. Zastosować dwuskładnikowy preparat chroniący stal przed korozją oparty na 
żywicy epoksydowej z dodatkiem fosforanu cynku - aktywnego pigmentu ochronnego. 
Połączenie specjalnej żywicy epoksydowej z aktywnymi pigmentami zapewnia, długotrwale 
działającą powłokę ochrony antykorozyjnej i maksymalną przyczepność do wypiaskowanej 
stali. 
Ostateczną powłokę dekoracyjną będzie stanowiła matowa farba akrylowa, o odpowiednio 
dobranym kolorze RofalinAcryl. 
 
Montaż nowych obróbek blacharskich ocynkowanych wraz z kapinosami.  

 

8.6. REMONT DACHU 
 

Zakres robót: 
1) Demontaż wszystkich warstw pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, masztów 
dachowych. 
2) Wymiana przegnitego uszkodzonego deskowania dachu. Podczas prac związanych  
z deskowaniem wykonać oględziny odkrytych krokwi i w razie potrzeby przeprowadzić ich 
wymianę na elementy o analogicznym przekroju. Przyjęto 30% powierzchni konstrukcji 
dachu do wymiany. 
3) Wymiana wywiewek kanalizacyjnych (6 sztuk). 
4) Wyrównanie wierzchu ścian attykowych. 
5) Remont kominów. 
6) Wymiana wyłazu dachowego na nowy. Wym. 80x80 cm – sprawdzić na etapie 
zamówienia. 
7) Na przygotowanym deskowaniu ułożyć papę zgodnie z technologią opisaną poniżej. 
8) Zamontować nowe obróbki blacharskie i rynny. Każda z rynien wpięta osobnym kolankiem 
do rury spustowej. Należy zwrócić szczególną uwagę na montaż rynien w narożniku 
budynku, tak aby nie dochodziło do przecieków. 
 
Wykonanie pokrycia dachowego 
Wykonanie nowego pokrycia dachowego należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi ITB tj. 
- Wymagania w zakresie projektowania, wykonania i odbioru pokryć dachowych  
z wyrobów rolowanych (elastycznych wyrobów wodochronnych) – Poradnik ITB  
nr 461/2011 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: Zabezpieczenia  
i izolacje – Zeszyt 1 Pokrycia dachowe; zeszyt ITB nr 396/2009. 
 
Dodatkowe wytyczne wykonawcze należy czerpać z instrukcji technicznych producentów 
systemów pokryć papowych. 
 
Szczególną uwagę należy zwrócić na rozwiązania detali styków z elementami takimi jak 
attyki, kominy i wywiewki kanalizacyjne oraz na jakość zgrzewów. 
Poniżej przedstawiono podstawowe wytyczne wykonania pokrycia dachowego. 
Zaleca się stosowanie układu papy jednego producenta. 



                                REMONT WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY  
                                UL. 3 MAJA 34  W SOSNOWCU       str. 15 
 

 

 

 

Podłoże 
Powinno być wykonane z desek o grubości zapewniającej sztywność podłoża przy danym 
rozstawie krokwi. W przedmiotowym przypadku po demontażu istniejącego pokrycia należy 
oczyścić deski, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub zawilgocenia deskowanie należy 
wymienić. 
 
Papa podkładowa 
Zabrania się bezpośredniego zgrzewania papy podkładowej na poszycie drewniane. 
Konieczne jest zamocowanie mechaniczne. Na zakładach wykonać zgrzewanie. 
Mocując pasma papy podkładowej przy wykorzystaniu łączników mechanicznych, ilość 
łączników, jaką należy zastosować, jest uzależniona od strefy na połaci dachu. Wyróżniamy 
trzy strefy: wewnętrzna, brzegowa (krawędziowa) i narożna. 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 / 1 m2, w strefie brzegowej 6 łączników  
/ 1 m2, a w strefie wewnętrznej 3 łączniki / 1m2, tak jak jest to przedstawione na rysunkach 
poniżej.  

 
Rys. 2. Podział dachu ze względu na strefy podrywania wiatru. 

 
Rys. 3. Zalecany rozkład łączników. 

 
Papa wierzchniego krycia 
Papę wierzchniego krycia należy zgrzewać na całej powierzchni do poprawnie zamocowanej 
i suchej papy podkładowej. 
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 
warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym  
i równomiernym rozwijaniem rolki. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej  
o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się 
samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład. Brak wypływu masy asfaltowej 
świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
podłużny 8-10 cm, poprzeczny 12-15 cm. Zakłady powinny być wykonywane zgodnie  
z kierunkiem spływu wody. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po 
ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. 
Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. 
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Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych, można prowadzić w temperaturze nie 
niższej niż 0°C. 
 
W strefie okapowej wykonać obróbkę z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,7 mm  
i wprowadzić ją na połać dachową na odległość min. 15 cm. Brzeg papy w pobliżu zagięcia 
blachy okapowej przycisnąć w czasie zgrzewania wałkiem i dokładnie sprawdzić, czy 
nastąpił wypływ masy asfaltowej. 
 
Zastosować papę o parametrach nie gorszych niż: 
- siła zrywająca na pasku szer. 5 cm wzdłuż / w poprzek 800N/600N, 
- wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż i poprzek 40%, 
- giętkość w obniżonych temperaturach na wałku Ø30 mm - 25ºC, 
- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2h +100ºC, 
- grubość papy: 5,2±0,2mm, 
- kolor szary, 
- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS 3000g/m2. 
 
Materiały: 
1-  Papa wierzchniego krycia GORDACH EXTRA WZ PYE PV250 S52 SUPER MONTAŻ  
gr. 5,2 mm  
2-  Papa podkładowa 
 
Detale 
Rozwiązania detali tj. zakończeń i styków wykonać zgodnie z wytycznymi ITB oraz 
instrukcjami producentów. 
Zwraca się uwagę na fakt, że na przedmiotowym dachu nie zastosowano się do żadnych 
wytycznych związanych z rozwiązaniem detali. 
 
Poniżej przedstawiono podstawowe rozwiązania wykonawcze. 
Styk pokrycia z kominem 
 

 
Rys. 4. Szczegół styku pokrycia dachowego z kominem murowanym 

1. papa wierzchniego krycia, 2. papa podkładowa, 3., 4. podłoże drewniane, 5. uszczelnienie 
trwale plastycznie, 6. listwa dociskowa mocowana kołkami rozporowymi, 7. klin z wełny 

mineralnej lub styropianu [www.wernerpapa.pl]. 

 
Wykonanie obróbki: 
a) ułożyć warstwę papy podkładowej do końca wysokości klina, 
b) w narożniku ściany i podłoża zamocować klin z wełny mineralnej lub styropianu, w celu 
osłony klina ułożyć pas papy podkładowej zgrzewając go do ściany, od miejsca montażu 
listwy dociskowej, pozostałą część ułożyć luźno na klinie,  
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c) wgrzać pas papy wierzchniego krycia z połaci dachowej do końca wysokości klina,  
d) wgrzać pas papy wierzchniego krycia od miejsca montażu listwy dociskowej na odległość 
minimum 20 cm,  
e) zamontować listwę dociskową za pomocą kołków rozporowych a następnie połączenie 
pomiędzy ścianą a listwą dociskową uszczelnić za pomocą masy trwale plastycznej. 
 

Styk pokrycia z attyką 

 
Rys. 5. Szczegół styku pokrycia papowego z attyką 

1. podłoże, 2. papa podkładowa, 3. papa wierzchniego krycia, 4.,5. warstwy obróbki dekarskiej  
z papy zgrzewalnej, 6., 7. nie dotyczy, 8 – klin ze styropianu lub wełny mineralnej, 9. obróbka 

blacharska [1.6]. 

 

Remont kominów 
Zakres prac związanych z kominami: 

- Demontaż nasad kominowych. 

- Rozbiórka kominów do poziomu połaci dachowej. 

- Wymurowanie nowych ścian kominowych wraz z wykonaniem obróbki blacharskiej na 

styku z połacią dachową. Wysokość kominów jak dotychczas. 

- Wykonanie izolacji czap kominiarskich w systemie Icopal. 

- Wykończenie kominów w formie tynków tradycyjnych. 

- Malowanie tynków w kolorze szarym. 

- Montaż siatek metalowych na wylotach bocznych kominów. 

- Montaż nasad kominowych – 25 sztuk. 

Ponowny montaż masztów i anten do uzgodnienia z Zarządcą. 

8.7. OCIEPLENIE STROPU 
Projektuje się ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją ogrzewaną płytami styropianowym 
EPS 100-031 o gr. 18 cm a następnie ułożenie wylewki cementowej o grubości 4 cm w celu 
umożliwienia korzystania z poddasza.  
Prace należy wykonać w następujący sposób:  
- przygotowanie podłoża poprzez oczyszczenie szczotką powierzchni stropu z kurzu i pyłu, 
- wykonanie cienkowarstwowej warstwy wyrównawczej, 
- ułożenie na stropie pierwszej warstwy folii budowlanej,  

- ułożenie płyt styropianowych o grubości 18 cm i  = 0,031 [W/mK] (lub równoważne), 
- ułożenie drugiej warstwy folii budowlanej, 
- wykonanie wylewki cementowej o grubości 4cm zbrojonej przeciwskurczowo siatką  

lub zbrojeniem rozproszonym. 
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8.8. WYMIANA DRZWI 

Z uwagi na uszkodzenia mechaniczne istniejących drzwi wejściowej, projektuje się wymianę 
zewnętrznych drzwi wejściowych od strony frontowej oraz od strony podwórza. Drzwi 
zewnętrzne: przyjęto drzwi aluminiowe z wkładką termiczną w kolorze brązowym. Podział 
bez zmian. 
 

Nowe drzwi zewnętrzne otwierane na zewnątrz: 

 wym. 1,46 x 2,25 m  ilość 1 szt.  

 wym. 0,91 x 2,09 m  ilość 1 szt.  

 

8.9. REMONT PODESTU WEJŚCIOWEGO  
W ramach prac remontowych należy przewidzieć prace naprawcze w systemie PCC dla 
podestu betonowego od strony frontowej budynku. 
 
Podest od strony frontowej naprawić za pomocą systemu naprawczego PCC do betonu  
i żelbetu np. firmy Ceresit  lub równorzędnym. Poniżej przedstawiono poszczególne etapy 
prac wchodzących w skład systemu renowacji betonów.  
 
W ramach prac remontowych zaleca się naprawę podestu wejściowego od strony frontowej 
np. systemem Ceresit PCC. Powierzchnia przewidziana do remontu – ok. 2 m2 

 

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.  

- Zamontować systemową wycieraczkę zewnętrzna np. Vema; 
 

https://www.ceresit.pl/pl/produkty/produkty-do-naprawy-betonu/cd-30.html
https://www.ceresit.pl/pl/produkty/produkty-do-naprawy-betonu/cd-25.html
https://www.ceresit.pl/pl/produkty/produkty-do-naprawy-betonu/cd-26.html
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Fot. 6. Drzwi wejściowe i podest od strony frontowej [1.4]. 

8.10. REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH 
Nawierzchni utwardzone, opaski betonowe przewidziane do remontu – po śladzie. 
Zakres prac: 
- rozebrać istniejące utwardzenie, 
- wykonać warstwy podbudowy i podsypki, 
- ułożyć kostkę brukową szarą gr. 6 cm. 

 

Od strony elewacji frontowej południowo – wschodniej – przełożenie kostki brukowej. 
Podczas prowadzenia prac remontowych należy przewidzieć zajęcie pasa chodnikowego 
wzdłuż budynku od strony ul. południowo - wschodniej. 

8.11.  OBRÓBKI BLACHARSKIE 
Do wymiany przewidziano obróbki blacharskie okien, attyk, płyt balkonowych, port-fenetre. 
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 cm. Wszelkie 
uszczelnienia styków 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 z blachy powlekanej w kolorze RAL7040 gr. min. 0,7 mm. Zachować 
spadek min. 1,5 % od budynku.  
 
Montaż nowych rynien i rur spustowych PVC wraz wymianą gajgerów. Rury spustowe  
o średnicy 12 cm. 
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8.12. ROBOTY TOWARZYSZĄCE  
1) Montaż tabliczek informacyjnych i numeru budynku. 
2) Wymiana oświetlenia na oświetlenie LED z czujnikiem zmierzchu. Nowe lampy (2 

szt.) nad wejściami. Natężenie światła zgodne z PN-EN 12464-1:2004.  

 

Rys. nr 37. Przykładowa lampa LED. 

 

3) Wymiana stalowej samonośnej konstrukcji schodów zewnętrznych do lokalu 
użytkowego. 

4) Montaż nawiewników ściennych lub okiennych w kuchniach. 
5)  Montaż zabezpieczeń okien strychowych siatkami przeciw gołębiom 

(13 szt. 0,45 x0,75m). 
6) Wymianę istniejących krat w otworach okiennych piwnic na nowe. 
7) Montaż zadaszenia nad wejściem do klatki schodowej od strony podwórza, w formie 

jednospadowego daszku z pokryciem z poliwęglanu litego. Istniejące zadaszenia do 
demontażu. 

 
Rys. 35. Proponowany daszek [metal-gum.com.pl]. 

9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Dane podstawowe 

Budynek zlokalizowany w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 34, budynek mieszkalny z lokalem 

użytkowym. 

Wysokość ok. 19,85 m 

Pow. zabudowy 293,0 m2 

Pow. użytkowa  1019,791 m2 

Kubatura 5 439 m3 

Liczba kondygnacji nadziemnych 5 

Liczba kondygnacji podziemnych 1 

Rok budowy 1957 
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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. 
Parametry występujących materiałów palnych 

 Strop poddany będzie pracom termoizolacyjnym przy użyciu styropianowych płyt 
samogasnących– klasa reakcji na ogień E; 

 Zastosowane materiały (wyroby budowlane) będą posiadać deklaracje zgodności  
i aprobaty techniczne; 

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

Ocena zagrożeniem wybuchem 
W obiekcie nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem.  

Klasa odporności pożarowej budynku 

Kwalifikacja budynku ze względu na grupę wysokości. 

 Obiekt zaliczono do budynków SW (średniowysokie) 

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 „C” klasy odporności pożarowej. 

 

Niniejszy projekt budowlany nie dotyczy odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, 
przebudowy ani zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego a rozwiązania 
projektowane nie dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej. Zakres obejmuje 
głównie remont tynków oraz pokrycia dachowego. 

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). 

10. 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 działki nr 1216 zlokalizowany jest przedmiotowy budynek. 
Budynek oddalony jest od granic działki: 
- od strony południowo-wschodniej dz. nr 1221 – w granicy, 
- od strony północno-wschodniej dz. nr 1217 – w granicy, 
- od strony południowo-zachodniej dz. nr 1218/1 – w granicy, 
- od strony północno-zachodniej dz. nr 1215 – w granicy. 
 
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, powoduje objęcie 
działek sąsiednich obszarem oddziaływania. Odległość przedmiotowego budynku do 
sąsiednich działek nr 1221,1217,1215,1218/1 jest mniejsza niż 4,0 m. 
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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 dotyczące 
remontu tynków zewnętrznych nie zmieniają 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: 

 

 

 

 

 

 

Za 

Budynek mieszk. wielorodzinny 

ul. 3 Maja 34 

41-200 Sosnowiec 

śląskie 

m. Sosnowiec 

247501_1 M. Sosnowiec 

11 Sosnowiec 

Miasto Sosnowiec 

Miasto Sosnowiec 

1216 

XIII 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości 

przy ul. 3,Maja 34 

41 - 200 Sosnowiec 

MZBM-TBS Sp. z o.o. 

ul. Korczaka 7 

41-200 Sosnowiec 

 

 
Sporządzający informację BIOZ: mgr inż. arch. Robert Grzywnowicz 
 
 
 
 



                                REMONT WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY  
                                UL. 3 MAJA 34  W SOSNOWCU       str. 24 
 

 

 

 

11. INFORMACJA BIOZ 
Zakres i kolejność robót 

1) Zabezpieczenie terenu 
2) Montaż rusztowań 
3) Remont tynków i roboty naprawcze 
4) Demontaż rusztowań 
5) Ocieplenie stropu i remont dachu 
6) Roboty towarzyszące 
7) Uprzątnięcie terenu 

 
Istniejące obiekty na działce objętej wnioskiem 
Budynek mieszkalny wielorodzinny. 
 
Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Nie występują. 
 
Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót z określeniem skali i rodzaju 
zagrożeń 
Upadek z wysokości. Skala zagrożenia niska – pod warunkiem prowadzenia robót przez 
ekipy doświadczone i przeszkolone oraz wyposażone w odpowiedni sprzęt. 
 
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 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 zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  
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. 
 
PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PRZY SPORZĄDZENIU PLANU BIOZ 

1. Zagospodarowanie placu budowy:  

- zabezpieczyć poprzez ogrodzenie teren budowy (wys. ogrodzenia, co najmniej 1,50 m); 
- wyznaczyć strefy niebezpieczne; 
- 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.  
 

2. Zabezpieczenie przeciwpożarowe: 

-  teren budowy wyposażyć w odpowiednią ilość sprzętu pożarowego jak: gaśnice, łopaty, 
siekiery i inne wg potrzeby; 

-  miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarowego wyraźnie oznakować; 
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- 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 i materiałów dla wozów straży pożarną 
oraz zapewnić dojazd i dojście do przyłącza wody - hydrantu dla celów p.poż. 

 

3. 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 przeglądnięte pod względem stanu technicznego  
i sprawdzone pod względem prawidłowego bezpiecznego działania i użytkowania; 

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

 

4. Rusztowania typowe i prowizoryczne: 

- rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją producenta,  
a prowizoryczne wg projektu indywidualnego i obsługiwane /montowane przez 
pracowników przeszkolonych i posiadające odpowiednie uprawnienia;  

- przed rozpoczęciem prac na rusztowaniu należy sprawdzić stan rusztowania,  
a ewentualne stwierdzone usterki usunąć przed wejściem pracowników na rusztowanie; 

- rusztowania powinny być szczególnie dokładnie skontrolowane w przypadku  
po zaistnieniu silnego wiatru, opadach i innych przyczynach mogących mieć wpływ  
na skuteczność rusztowania; 

- wszelkie kontrole i naprawy rusztowań, szczególnie rusztowań prowizorycznych, należy 
wykonywać jako prace na wysokości z pełnym zabezpieczeniem przy pomocy szelek 
bezpieczeństwa i lin asekuracyjnych; 

- 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 ewentualnie konieczne przejścia pod 
rusztowaniem zabezpieczyć daszkiem ochronnym. 

 

5. Roboty ziemne: 

- wykopy o ścianach pionowych (nieumocnionych) mogą być wykonywane tylko  
w gruntach stałych do głębokości 1,0 m, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony  
w pasie o szerokości równej głębokości wykopu; 

- w wypadku wykopów głębszych należy stawiać rozpory. 
 

6. Roboty na wysokości: 

- stanowiska pracy oraz przejścia znajdujące się na wysokości powyżej 2,0m nad 
poziomem terenu należy zabezpieczyć balustradą (poręczą) o wysokości, co najmniej 
1,1m oraz deską krawężnikową wysokości 15cm;  
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- 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 zmiana ich położenia; 

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

7. Roboty murarskie i tynkarskie: 

- pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się poniżej 
opracowywanego fragmentu budowli, co najmniej o 30cm; 

- 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;  
- chodzenie po świeżo wykonanych murach, przed sklepieniach, płytach, stropach, 

pokryciach otworów i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie 
konstrukcji rusztowań bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie się o balustrady  
i barierki jest zabronione. 

 

8. Roboty ciesielskie: 

- cięcie drewna piłą tarczową jest dozwolone po osiągnięciu przez nią pełnych obrotów przy 
prawidłowo założonych osłonach i klinie rozszczepiającym; 

- przy pracy ręczna piłą mechaniczną drewno przeznaczone do cięcia powinno być 
- unieruchomione; 
- ręczne podawanie materiałów długich np. desek lub bali jest dozwolone do  

wys. 3,0 m; 
- rozbiórkę deskowań należy prowadzić ze szczególną ostrożnością zabezpieczając się 

przed możliwością zawalenia się elementu deskowania; 
- roboty związane z impregnacją drewna powinny być wykonywane przez pracowników 

zapoznanych z występującymi zagrożeniami i odpowiednio przeszkolonych. 
 

9. Roboty zbrojarskie: 

- stoły warsztatowe powinny być ustawione w pomieszczeniach zamkniętych lub pod 
wiatami; 

- metoda wyciągania prostowania stali wymaga zabezpieczenia toru wyciągowego  
z ogrodzeniem obustronnym; 

- przy cięciu prętów nożycami ręcznymi należy cięte pręty oprzeć obustronnie na kozłach 
lub stole zbrojarskim. 

 

10. Roboty betonowe i żelbetowe: 

- przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zasypu powinien być wyposażony  
w odbojnice zabezpieczające samochód przed stoczeniem się; 

- wylewanie masy betonowej w deskowanie nie może być wykonywane z wysokości 
większej niż 1 m; 

- deskowanie powinno być zabezpieczone przed rozciśnięciem. 
 

11. Roboty dekarskie: 

-  pracowników zatrudnionych na dachu o pochyleniu większym niż 20% należy 
zabezpieczyć przed wypadkiem za pomocą pasów ochronnych z linką zamocowaną  
do stałych części konstrukcji; 

- materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem. 
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12. 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.  
 
13. 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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14. OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA ZAWODOWE 

 
mgr inż. arch. Robert Grzywnowicz 
                     (imię i nazwisko)  

            50/03/SLOKK/II           
                       (nr uprawnień) 

                   SL-0971           
      (nr członkowski Izby Zawodowej)  
 

 

 

 

 
OŚWIADCZENIE 

PROJEKTANTA W BRANŻY 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. 3 MAJA 34  

W SOSNOWCU Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ 

(podać nazwę projektu budowlanego i nazwę inwestycji) 

 

sporządzony w marcu 2021 r.  

Został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 
 
 
 
 

……………………………………..  
                                                                                                                                                                                      (pieczęć i podpis) 
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       dr inż. PAWEŁ KRAUSE 
                     (imię i nazwisko)  

            SLK/1270/PWOK/06           
                       (nr uprawnień)  

             SLK/BO/4192/06          
         (nr członkowski Izby Zawodowej)  
 

 

 

 

 
OŚWIADCZENIE 

PROJEKTANTA W BRANŻY 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. 3 MAJA 34  

W SOSNOWCU Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ 

(podać nazwę projektu budowlanego i nazwę inwestycji) 

 

sporządzony w marcu 2021 r.  

Został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 
 
 
 
 

……………………………………..  
                                                                                                                                                                                      (pieczęć i podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
 

 
Fot. 7. Zawilgocenia, odsłonięcie konstrukcji ścian, ubytki tynku w strefie gzymsu dachowego 

w obrębie rury spustowej [1.4]. 

 

 
Fot. 8. Zabrudzenia i przebarwienia na powierzchni wyprawy tynkarskiej, zawilgocenia ściany 

przyziemia, zniszczenia elewacji napisami grafitti, uszkodzona szafka gazowa [1.4]. 
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Fot. 9. Zabrudzenia i przebarwienia na powierzchni wyprawy tynkarskiej, zawilgocenia ściany 
przyziemia, zniszczenia elewacji napisami grafitti [1.4]. 

 

 
Fot. 10. Ubytki wyprawy tynkarskiej, odsłonięcie materiału konstrukcyjnego [1.4]. 

 

 
Fot. 11. Ubytki wyprawy tynkarskiej, odsłonięcie materiału konstrukcyjnego, przebarwienia 

tynku na całej powierzchni elewacji [1.4]. 
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Fot. 12. Przebarwienia tynku na opasce wokół drzwi wejściowych [1.4]. 

 

 
Fot. 13. Rozległe ubytki tynku z odsłonięciem skorodowanych elementów konstrukcji płyt 

balkonowych [1.4]. 
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Fot. 14. Przecieki pokrycia dachowego, strop poddasza zabezpieczony folią [1.4]. 

 

 
Fot. 15. Zbutwiałe elementy więźby dachowej [1.4]. 
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Fot. 16. Zawilgocenie krokwi – odczyt 36% [1.4]. 

 

 
Fot. 17. Zawilgocenie krokwi przy murłacie – odczyt 14,4% [1.4]. 
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Fot. 18. Korozja wywiewki pionu kanalizacyjnego [1.4]. 

 

 
Fot. 19. Przecieki pokrycia dachowego, strop poddasza zabezpieczony folią [1.4]. 
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Fot. 20. Widok ogólny przestrzeni poddasza [1.4]. 

 

 
Fot. 21. Zawilgocenie ścian klatki schodowej spowodowane przez nieszczelność dachu [1.4]. 
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Fot. 22. Stare okablowanie, nasady kominowe, gruz zalegający na dachu [1.4]. 

 

 
Fot. 23. Rozległe spękania pokrycia papowego [1.4]. 

 

 
Fot. 24. Rozległe spękania pokrycia papowego [1.4]. 
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Fot. 25. Rozległe spękania pokrycia papowego [1.4]. 

 

 
Fot. 26. Łączenie rynien i rury spustowej – źródło przecieków [1.4]. 

 

 
Fot. 27. Łączenie rynien i rury spustowej – źródło przecieków [1.4]. 
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Fot. 28. Spękania kominów, liczne maszty antenowe w złym stanie technicznym [1.4]. 

 

 
Fot. 29. Spękania kominów, osypujące się czapy kominowe, korozja nasad kominowych [1.4]. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

RYSUNKI 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ - ODGROMIENIE 
 

 


