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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZMIAN ISTOTNYCH DO WYD ANEGO  
POZWOLENIA NA BUDOW Ę DECYZJĄ NR 186/14 Z DN. 22.04.2014R.  

DLA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W OPOLU 
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 29  

 
 

 
1.  INWESTOR 
Powiat Opolski 
ul. 1-go Maja 29 
45-068 Opole 
woj. opolskie 
 
2.  ADRES OBIEKTU 
Starostwo Powiatowe w Opolu 
ul. 1-go Maja 29 
dz. ewid. nr 13/4, 13/7, 13/9, 13/33, 13/34 obręb 0103 Opole k.m. 53 
45-068 Opole 
woj. opolskie 
 
3.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku wraz 
z kolorystyką i robotami towarzyszącymi budynku Starostwa Powiatowego położonego w Opolu przy ul. 
1-go Maja 29. 
 
4.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
• umowa i uzgodnienia z Inwestorem 
• dokumentacja archiwalna 
• obowiązujące przepisy i Polskie Normy Budowlane 
• mapa syt. - wysokościowa 1:500 
• wizja i pomiary w terenie + dokumentacja zdjęciowa 
 
5.  ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE: 
 W ramach prac remontowo-konserwatorskich przewiduj e się wykonanie 
 następujących robót: 
• ocieplenie wszystkich  ścian zewnętrznych, 
• ocieplenie dachu, 
• wymiana pokrycia dachowego z papy, 
• termomodernizacja dachu nad parterową częścią budynku z urządzeniem zielonego ogrodu, 

oraz remontem stropodachu , 
• wymiana stolarki okiennej na stolarkę PCV (o współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/m²*K), 
• wymiana obróbek blacharskich, parapetów, orynnowanie do przełożenia, 
• ułożenie opaski przy budynku od strony podwórza z kostki wraz z uzupełnieniem i wykonaniem 

nowego obrzeża i przełożeniem kostki od strony ulicy, 
• remont podwórza , 
• wykonanie nowej instalacji odgromowej wg odrębnego opracowania branżowego, 
• wykonanie kolorystyki elewacji budynku zgodnie z projektem kolorystyki, 
• renowacja płyt granitowych wraz z wykonaniem pasa z  płyt granitowych nad bram ą 

wjazdow ą, 
• osuszenie piwnic, ocieplenie ścian piwnic i wykonanie izolacji ścian, 
• wymiana istniej ącej bramy wjazdowej od ul. Reymonta, oraz od podwór za 
• powiększenie istniejącego otworu okiennego wraz z przeło żeniem okna z korytarza do 

pomieszczenia 2/3, 
• monta ż schodów stalowych a żurowych , 
• wykonanie instalacji klimatyzacji obiektu, 
• prace towarzyszące. 
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6.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO, CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 
Opracowaniem objęto budynek znajdujący się w narożniku kwartału zabudowy położony na działce 
ewid. nr 13/4, 13/7, 13/9, 13/33, 13/34 obręb 0103 Opole k.m. 53, w Opolu przy ul. 1-Maja 29. Jest to 
obiekt wielofazowy składający się z trzech prostokątnych części- część od strony ul. 1-go Maja 
składająca się z dwóch czterokondygnacyjnych kamienic, od strony ul. Władysława Reymonta 
czterokondygnacyjna plomba z lat 90 XX w., oraz część parterowa od strony dziedzińca. Budynek 
wykonany metodą tradycyjną, częściowo podpiwniczony z dachem drewnianym pokrytym od strony 
frontowej blachą miedzianą, od strony dziedzińca- papą. Część parterowa przekryta stropodachem. 
Odwodnienie za pomocą systemu zewnętrznych rynien i rur spustowych. Stan zachowania pokrycia 
dachowego - dobry, stan elementów odprowadzających wodę – dobry. Do budynku doprowadzone są 
niezbędne media do prawidłowego funkcjonowania obiektu.  
 
6.1  Dane ogólne 
• długość     33.34 m 
• szerokość     24.60 m 
• powierzchnia zabudowy     683,80 m2 

• kubatura budynku     9 139,20 m3 

• powierzchnia użytkowa      1586,02 m2 

• ilość kondygnacji     4 + poddasze 
• ilość klatek schodowych     2 
• podpiwniczenie     częściowe 
• wysokość budynku w cz. Nadziemnej    ~ 17,80 m 
• przeznaczenie budynku     Starostwo Powiatowe 
• podział budynku na grupę wysokości   średnio wysoki (SW) 

                                           12 m < h < 25 m 
− instalacje - kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, instalacja elektryczna, centralne 

ogrzewanie, instalacja telefoniczna, odgromowa, klimatyzacja 
 

6.2 Opis stanu istniej ącego budynku 
     Budynek główny (od strony ul. 1-go Maja)  

• fundamenty – nie dokonano odkrywki; 
• ściany fundamentowe – z cegły pełnej; 
• ściany zewnętrzne – z cegły pełnej gr. 42 cm, ocieplone styropianem w technologii lekkiej 

mokrej. Grubość styropianu 5-7 cm. Cokół wyłożony kamieniem granitowym; 
• ściany wewnętrzne – z cegły pełnej gr. 25 cm, 38 cm; 
• ścianki działowe –z cegły pełnej gr. 12 cm, z płyt gipsowo-kartonowych; 
• stropy – strop Kleina, nad ostatnią kondygnacją strop drewniany; 
• dach – dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, od strony ulicy- stromy, pokryty blachą 

miedzianą, od strony wewnętrznego dziedzińca- pokryty papą; 
• schody – żelbetowe; 
• podłogi i posadzki – gładź cementowa, terakota, wykładzina PCV, panele podłogowe; 
• obróbki blacharskie i orynnowanie – miedziane; 
Budynek od strony ul. Władysława Reymonta (plomba) 
• fundamenty – żelbetowe wylewane, posadowione poniżej poziomu gruntu; 
• ściany fundamentowe – żelbetowe wylewane; 
• ściany zewnętrzne – monolityczne żelbetowe gr. 42 cm; 
• ściany wewnętrzne – monolityczne żelbetowe gr. 29 cm; 
• ścianki działowe –z cegły pełnej gr. 12 cm, z płyt gipsowo-kartonowych.; 
• stropy – żelbetowe, monolityczne; 
• dach – dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, od strony ulicy- stromy, pokryty blachą 

miedzianą, od strony wewnętrznego dziedzińca- pokryty papą; 
• schody – żelbetowe; 
• podłogi i posadzki – terakota, panele podłogowe,; 
• obróbki blacharskie i orynnowanie – miedziane. 
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Budynek parterowy 
• fundamenty – żelbetowe wylewane, posadowione poniżej poziomu gruntu; 
• ściany piwnic – monolityczne, żelbetowe gr. 42 cm. W strefie skarbcowej ściany, stropy 

i podłoże są wykonane z żelbetu gr. 60 cm o podwyższonej nośności. Ściany poza zbrojeniem 
konstrukcyjnym posiadają zbrojenie antywłamaniowe; 

• ściany zewnętrzne – murowane z cegły pełnej gr. 42 cm, warstwowe; 
• ściany wewnętrzne – murowane z cegły pełnej gr. 25 cm; 
• ścianki działowe –z cegły pełnej gr. 12 cm, z płyt gipsowo-kartonowych.; 
• strop – żelbetowy; 
• stropodach – pełny odwrócony na bazie stropu WPS. Warstwę wierzchnią stanowi żwir.  
• schody – żelbetowe; 
• podłogi i posadzki – terakota, gładź cementowa; 
• obróbki blacharskie – z blachy stalowej ocynkowanej; 
• rury spustowe - wewnętrzne, podłączone do kanalizacji deszczowej.  

 
6.3  Ocena stanu technicznego 
• stan techniczny elementów konstrukcji ocenia się jako dobry;  
• stolarka okienna - z aluminium - stan techniczny dostateczny; stara – drewniana - stan 

techniczny zły; 
• stolarka drzwiowa – z aluminium - stan techniczny dostateczny; 
• obróbki blacharskie i orynnowanie – stan techniczny dobry 
• opaska wokół budynku - płyty betonowe – stan techniczny dostateczny, kostka brukowa – stan 

techniczny dobry; 
• kominy wraz z czapami - stan techniczny dostateczny; 
• pokrycie dachu – blacha miedziana – stan techniczny dobry, dachówka bitumiczna – stan 

techniczny dobry,  papa - stan techniczny dostateczny; 
• pokrycie stropodachu – papa - stan techniczny dostateczny. 

 
7.  OSUSZENIE ŚCIAN, IZOLACJA ŚCIAN PIWNIC POZIOMA I PIONOWA 
 Przed rozpoczęciem robót termomodernizacyjnych ściany należy osuszyć oraz zabezpieczyć 
poprzez wykonanie izolacji poziomej i pionowej w podpiwniczonej części budynku. 
 Ściany odsłonić poprzez wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych odcinkami długości 3-5 m. 
Wykopy wąskoprzestrzenne zabezpieczyć od strony gruntu poprzez szalowanie i rozpory.  
UWAGA: 
 Głębokość wykopów nie może przekraczać posadowienia ław fundamentowych. 
 Wykopy wygrodzić i zabezpieczyć. Teren poza wygrodzeniami oznakować tablicami. 
 W przypadku prowadzenia robot w okresie intensywnych opadów należy zabezpieczyć wykopy 
przed wodą opadową. 
 Prace zabezpieczające należy rozpocząć od skucia tynków zewnętrznych od poziomu 
zawilgocenia do głębokości ław fundamentowych, oczyszczenia spoin miedzy cegłami na 
głębokość do 2 cm, następnie odkopaniu ścian zewnętrznych do górnego poziomu ławy 
fundamentowej (w przypadku braku ław do głębokości posadowienia). Po odkopaniu ściany należy 
oczyścić jej powierzchnię, a także oczyścić spoiny  między cegłami na głębokość do 2 cm. Po 
przygotowaniu powierzchni ścian zewnętrznych należy na ich powierzchni przeprowadzić roboty 
odkażające za pomocą preparatu biobójczego dostarczanego w formie koncentratu, który należy 
rozcieńczyć wodą z godnie z instrukcją. Tak przygotowanym roztworem pokrywać za pomocą 
pędzla miejsca porażone grzybem. Po nałożeniu preparatu należy odczekać minimum 10 godzin 
przed kontynuacją robót. Po uzupełnieniu spoin w ścianach zewnętrznych na wysokości 3 warstw 
cegieł powyżej poziomu terenu, w ścianie, w spoinie między cegłami należy  wykonać przeponę – 
izolację odcinającą możliwość podciągania kapilarnego. Przeponę tę, ze względu na duży poziom 
zawilgocenia i gr. ścian, należy wykonać metoda ciśnieniową. W tym celu na ustalonym poziomie 
w ścianie należy wywiercić otwory skierowane pod katem tak, aby przecięły przynajmniej dwie 
warstwy spoiny poziomej między cegłami. Po wywierceniu otworów należy je starannie oczyścić ze 
zwiercin (np. za pomocą odkurzacza przemysłowego); po oczyszczeniu otworów zamontować w 
nich końcówki iniekcyjne (tzw. packery) i przystąpić do wykonywania iniekcji. Przed przystąpieniem 
do iniekcji powierzchnię spoin między cegłami w iniektowanym obszarze należy zaimpregnować 
odpowiednim preparatem i przystąpić do wykonywania iniekcji ciśnieniowej. Płyn należy 
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wprowadzać do otworów pod ciśnieniem ustawionym doświadczalnie przedziału 0,2 do 0,7 MPa. 
Iniekcji nie prowadzi się przez kolejne końcówki. Płyn wprowadza się w pierwszym kroku w 
końcówki oddalone od siebie o około 70 – 100 cm, a następnie powraca się do końcówek 
pominiętych w pierwszym kroku. Jeżeli w jakimś otworze(rach) stwierdzone zostanie gwałtowne 
zużycie materiału, praktycznie bez przyłożonego ciśnienia, to świadczy o istnieniu pustki lub 
pęknięcia w murze. W takiej sytuacji iniekcję należy przerwać, zdemontować końcówkę(ki) 
iniekcyjną(ne), otwór(ry) wypełnić tynkiem renowacyjnym. Po upływie 24 godzin otwór(ry) 
ponownie przewiercić i kontynuować proces iniekcji.  
 Po zakończeniu iniekcji należy odczekać 48 godzin, zdementować końcówki, a otwory 
iniekcyjne wypełnić powłoką wodoszczelną zarobioną wodą do konsystencji umożliwiającej 
aplikację.  
 Po wykonaniu izolacji na całej powierzchni ścian, z których skuto tynk zewnętrzny  należy 
wykonać specjalną obrzutkę z tynku renowacyjnego z dodatkiem emulsji kontaktowej. Obrzutka ta 
powinna mieć grubość około 5 mm i ażurowo pokrywać około 50% powierzchni ściany. 
 Po wykonaniu iniekcji przystąpić do ocieplenia ścian wg. pkt. 8.4 przy użyciu materiału 
termoizolacyjnego zgodnie z pkt. 8.1. 
 Po wykonaniu robót uszczelniających wykopy zasypać gruntem z wykopu zagęszczając 
warstwami gr. 15 cm zwracając uwagę by nie uszkodzić wykonanej izolacji. 
 UWAGA: 
 Przed przystąpieniem do prac należy szczegółowo zapoznać się z kartami technicznymi 
poszczególnych produktów, ze szczególnym zwróceniem uwagi odnośnie przygotowania podłoża, 
warunków i czasu aplikacji oraz pielęgnacji wykonanych powłok. 
 
8. PRACE TERMOMODERNIZACYJNE 
 
8.1 Wyznaczenie warstw ocieplenia 
• Dz. U nr 201 z 13 listopada 2008r. (poz. 1238, 1239, 1240) - dotyczący charakterystyki 
energetycznej budynku (wraz z późniejszymi zmianami), 
• rozporządzenie z 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki 
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość 
techniczno - użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki 
energetycznej (Dz. U nr 201, poz. 1240), 
• Rozporządzenie z 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U nr 201, poz. 1239), 
• Rozporządzenie z 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 201, poz. 1238). 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury charakterystyka energetyczna stanowi 
załącznik do opisu. W wyniku opracowanej analizy energetycznej stwierdzono, że poszczególne 
przegrody należy ocieplić jak niżej: 
− ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych ocieplić przy użyciu styropianu samogasnącego 
EPS 70-031  o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,031 W/m*K gr. 11 cm, 
− ściany poniżej poziomu gruntu ocieplić przy użyciu styropianu ekstrudowanego XPS 300-034 o 
współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,034 W/m*K gr. 12 cm, 
− ościeża drzwiowe i okienne ocieplić przy użyciu styropianu samogasnącego EPS 70-031 o 
współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,031 W/m*K gr.  2 cm, 
− dach ocieplić przy użyciu mat z wełny mineralnej URSA DF 35 o współczynniku przewodzenia 
ciepła λ=0,035 W/m*K gr. 15 cm, 
− stropodach niewentylowany ocieplić przy użyciu polistyrenu ekstrudowanego XPS TOP 30  gr. 
13 cm 

 
Dane techniczne użytych materiałów: 

• Ocieplenie ścian – styropian ESP70-031: 
• współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] λD=0,031 
• naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 70 (≥70) 
• zdolność samogaśnięcia – samogasnący 
• klasa reakcji na ogień – E 
• wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 115(≥115) 
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• wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa] TR 100 
(≥100). 

 
� Ocieplenie ścian piwnic – styropian XPS300-034 

• współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] λD=0,034 
• naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 300 (≥300) 
• nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu [%] - ≤ 0,7 
• klasa reakcji na ogień – E 
• gęstość kg/(m3)] – 30-38 

 
� Ocieplenie dachu – maty z wełny mineralnej  URSA DF 35: 

• współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] λD=0,035 
• klasa reakcji na ogień – A1 
 

 
� Ocieplenie stropodachu niewentylowanego- polistyren  ekstrudowany XPS TOP 30 lub 

równowa żny: 
• współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] λD=0,036 
• naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10/Y) 300 (≥300) 
• zdolność samogaśnięcia – samogasnący 
• klasa reakcji na ogień – E 
 

UWAGA: 
Przytoczony system podano jako przykładowy, mo żna go zast ąpić innym równowa żnym 
spełniaj ącym wymogi przytoczonego przykładu o nie gorszych p arametrach. Przed 
przyst ąpieniem do prac nale ży szczegółowo zapozna ć się z kartami technicznymi 
poszczególnych produktów (w wybranym systemie). 
 
  Każdy zastosowany system do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych musi być 
sklasyfikowany jak NRO i posiadać Certyfikaty Zgodności ITB. 
 
Dociepleniu podlegaj ą wszystkie ściany zewn ętrzne budynku, z wyj ątkiem cz ęści parterowej 
gdzie wyst ępuje okładzina z płyt granitowych. 
 
 Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych, należy usunąć istniejące ocieplenie oraz 
wszystkie przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podłoża i należy wyeliminować ich szkodliwy wpływ na 
podłoże, dokonać wymiany stolarki zgodnie z dokumentacją projektową, naprawić spękane tynki, itp. 
Rusztowania zabezpieczyć siatkami chroniącymi ściany podczas wykonywania robót przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr). Po ustawieniu 
rusztowań i skończeniu części powyżej poziomu gruntu należy rozebrać istniejącą wokół budynku starą 
opaskę z kostki. Wszystkie okna i drzwi powinny zostać odpowiednio zabezpieczone i osłonięte. W 
obrębie wykonywanych prac należy uporządkować występujące na obiekcie okablowanie strukturalne. 
Wszystkie elementy znajdujące się na elewacji (instalacja odgromowa, orynnowanie, dekory itp) należy 
zdemontować przed przystąpieniem do prac ociepleniowych. Po ich zakończeniu należy je ponownie 
zamontować stosując odpowiednie profile, łączniki.  
 
Przewody instalacji odgromowej odprowadzaj ące do zł ącz kontrolnych oraz inne elementy i 
okablowanie (je żeli istnieje taka mo żliwo ść) uło żyć w bruzdach pod tynkiem pod warstw ą 
docieplenia w rurach ochronnych. Na elewacjach zach odniej oraz południowej przewody 
prowadzi ć pod ociepleniem do wysoko ści, gdzie rozpoczyna si ę pas płyt granitowych. Na całej 
wysoko ści płyt granitowych przewody prowadzone b ędą na zewnątrz.  
 
8.2 Technologia ocieplenia ścian kondygnacji nadziemnych 
 
8.2.1 Wymagania ogólne 
− przed rozpoczęciem termomodernizacji należy zakończyć roboty dachowe, izolacje itp. 
zabezpieczyć wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, zakończyć roboty mogące 
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zwiększyć wilgoć technologiczną budynku, usunąć istniejące ocieplenie oraz wszelkie zawilgocenia, 
zapewnić odprowadzenie wody opadowej poza lico ścian, 
− przy wykonywaniu prac należy przestrzegać reżimu technologicznego, stosować wyłącznie 
elementy wybranego systemu, 
− podczas prowadzenia prac oraz schnięcia tynków temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i 
wbudowanego materiału nie może być niższa niż +5° i nie wy ższa niż 25°C a wilgotno ść względna 
powietrza nie powinna przekraczać 80%, 
− w czasie robót i w fazie wiązania materiały chronić przed niekorzystnym wpływem warunków 
atmosferycznych (wiatr, deszcz, nasłonecznienie, wysoka lub niska temperatura), np. stosując 
ochronne siatki na rusztowania, 
− duża wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą znacznie wydłużyć proces wiązania 
materiału oraz spowodować różnice w kolorystyce; jednolitość barwy gwarantowana jest jedynie w 
ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji uzależniony jest od warunków podłoża, 
temperatury i wilgotności powietrza. 
  W przypadku stosowania produktów o rożnych numerach seryjnych należy je przez 
rozpoczęciem prac dokładnie ze sobą wymieszać. 
 
8.2.2 Przygotowanie podło ża 
 Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste, pozbawione elementów zmniejszających 
przyczepność takich jak kurz i pył itp. W takim przypadku należy oczyścić podłoże szczotkami, 
powietrzem, wodą pod ciśnieniem nawet z użyciem detergentów, skuć luźne tynki. W przypadku ścian 
otynkowanych należy wstępnie sprawdzić stan istniejącego tynku przez opukiwanie. W miejscach 
demontowanego ocieplenia, należy uzupełnić ewentualne braki podłoża. Wykonać próbę przyczepności 
do podłoża: do oczyszczonego podłoża.  
 W obrębie wykonywanych prac należy uporządkować występujące na obiekcie okablowanie 
strukturalne oraz zdemontować wszystkie elementy znajdujące się na elewacji, a po zakończonych 
pracach ponownie zamontować.  
 
8.2.3 Mocowanie płyt styropianowych 

Układać wyłącznie całe płyty, w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem 
mijankowego układu spoin pionowych. Układ mijankowy stosować również na narożnikach ścian, aby 
płyty się zazębiały. Krawędzie płyt nie mogą znajdować się na przedłużeniu krawędzi otworów 
okiennych lub drzwiowych. Układać płyty zaczynając od dołu do góry, a następnie mocno dociskając 
jedną do drugiej, bez szczelin, z przesunięciem o połowę długości, w co drugim rzędzie. Dopuszczalne 
jest stosowanie fragmentów płyt (minimalna szerokość 15 cm) - mogą one jednak być tylko pojedynczo 
rozmieszczone na płaszczyźnie ściany. W trakcie układania należy zwrócić szczególną uwagę na to, 
aby ułożona powierzchnia płyt była równa i bez szczelin. W miejscach stykania się płyt nie powinno być 
kleju. Nakładanie kleju: klej należy nanosić zarówno punktowo na powierzchni płyty jak również 
pasmem, wzdłuż obrzeża. Grubość kleju należy tak dobrać, aby uwzględniając tolerancję podłoża oraz 
grubość warstwy kleju (1÷2 cm) uzyskać min. 40 % powierzchnię stykającą się z podłożem. Pasmo na 
brzegu płyty powinno mieć ok. 5 cm szerokości, natomiast punkty po środku płyty mniej więcej wielkość 
dłoni. Nierówności podłoża do 10 mm można wyrównywać zaprawą klejowo-szpachlową. Przestrzegać 
zaleceń zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków 
producenta systemu. Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury (np. w okresie późnej jesieni) 
mogą znacznie wydłużyć proces wiązania materiału. Nie szpachlować płyt termoizolacyjnych 
narażonych dłużej niż 2 tygodnie na działanie promieni słonecznych. Przed szpachlowaniem należy je 
przeszlifować i odkurzyć. Przed naniesieniem kolejnych powłok należy zawsze zachować przerwę 
technologiczną, wynoszącą co najmniej 2÷3 dni, przy czym ważne jest, aby warstwa podkładowa była 
równomiernie wyschnięta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji). W przypadku równych 
gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej o rozmiarach 10÷12 mm. 
Ilość kleju systemowego i grubość jej warstwy zależą od stanu podłoża, musi być jednak zapewniony 
dobry styk ze ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. Po nałożeniu środka 
klejącego na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie przycisnąć. 

Nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płyt izolacyjnych: szczeliny między płytami 
szersze niż 2 mm wypełnić odpowiednio dopasowanymi paskami materiału izolacyjnego, oraz wykonać 
mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kołków rozporowych. Należy zastosować metalowe 
łączniki w ilości 4 szt./m² (8 w pasie krawędziowym), a ich długość powinna być tak dobrana, aby 
zakotwienie w ścianie nośnej (warstwie konstrukcyjnej) wynosiło minimum 6 cm (min długość 
zastosowanego kołka to 200 mm). Zastosować materiał termoizolacyjny zgodnie z pkt. 8.1 . 
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Zastosować styropian samogasnący EPS70-031 o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,031W/m*K 
gr. 11 cm. 

Mocując płyty styropianowe należy zachować istniejącą tektonikę budynku. 
 
8.2.4 Ocieplenie o ścieży okiennych i drzwiowych 
 Docieplenie ościeży otworów stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać pod kątem prostym 
natomiast górne wykonać ze spadkiem na zewnątrz. Do ocieplenia ościeży użyć styropianu gr. 2 cm. 
Narożniki wzmocnić narożnym perforowanym profilem aluminiowym. Styk ościeża z warstwą ocieplenia 
dodatkowo zabezpieczyć uszczelniaczem poliuretanowym. Do mocowania płyt styropianowych 
zastosować jednoskładnikowy, niskoprężny klej poliuretanowy. W miejscach połączeń elementów 
zastosować uszczelniacz poliuretanowy. 
 
8.2.5 Wykonanie warstwy zbrojonej siatk ą 

Wykonać warstwę zbrojoną siatką na zamocowanych płytach. W przygotowaną warstwę 
zaprawy wciskać tkaninę zbrojącą i równo zaszpachlować. Tkanina powinna być równomiernie napięta, 
nie wykazywać pofałdowań, a kolor i wzór siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogą być 
widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczą tkaniną powinna mieć grubość 3÷5 mm. Przy narożach 
otworów drzwiowych i okiennych na płytach izolacyjnych przed wykonaniem właściwej warstwy 
zbrojonej należy nakleić pod kątem 45° dodatkowe kawałki tkaniny zbroj ącej o wymiarach 35x20 cm. 
Naroża przy zbiegu ścian budynku na parterze budynku, a także przy otworach drzwiowych należy 
wzmocnić przez zastosowanie profili narożnych z siatką zbrojącą osadzonych na kleju. W części 
parterowej, a także na ocieplanych cokołach zaleca się zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej do 
wysokości 2 m powyżej poziomu terenu lub tzw. siatkę pancerną. Siatkę pancerną układa się 
w zaprawie szpachlowej bez zakładek, a następnie wykonuje się standardową warstwę zbrojoną. Na 
narożnikach zastosować kątowniki z siatką. 

 
8.2.6 Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego –  tynk mineralny gr. 1,5 mm faktura 
kamyczkowa malowany farbami silikonowymi z dodatkie m kwarcu 
 W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanieść szczotką lub wałkiem na 
wykonane suche podłoże jedną warstwę podkładu gruntującego pod tynk cienkowarstwowy. Po 
wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po ok. 24h można przystąpić do nakładania tynku. Przygotowany 
tynk należy nakładać warstwą o grubości wynikającej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali 
nierdzewnej. Nadmiar tynku należy dokładnie zebrać na grubość kruszywa fakturującego zwracając 
szczególną uwagę na płynnym połączeniu tynku na poszczególnych obszarach roboczych. Do 
fakturowania należy używać pacy z tworzywa sztucznego. Tynk należy nakładać na powierzchni 
elewacji w jednym cyklu roboczym, równomiernie i bez przerw. W celu uniknięcia widocznych 
płaszczyzn styku między wyschniętym a świeżo nakładanym tynkiem, należy zapewnić wystarczającą 
liczbę robotników, co pozwoli na płynne wykonanie wyprawy. Proces schnięcia wyprawy, niezależnie od 
jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wiązaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. 
Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy dużej wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest 
dłuższe. Należy pamiętać o zachowaniu reżimu temperaturowo - wilgotnościowego podczas aplikacji 
wypraw tynkarskich, a także o osłonięciu rusztowań po nałożeniu tynków.  
 Malowanie dwukrotne tynków należy wykonać przy użyciu farb silikonowych z dodatkiem 
kwarcu. Na elewacjach zachodniej oraz południowej należy zastosować powłokę antygrafitti na całej 
wysokości, na pozostałych elewacjach środek zastosować do wysokości 2 m. 
 
KOLORYSTYKA BUDYNKU 
 Kolorystykę budynku, należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Wszelkie zmiany 
należy uzgodnić z jednostką projektową. 
UWAGA: 
 Ze względów poligraficznych mogą wystąpić różnice w tonacji kolorystycznej rysunku 
w stosunku do oryginalnego wzornika. 
 
Tynk mineralny – wyrób zgodny z ETAG 004 o następujących parametrach: 
� wodochłonność po 24h:    0,33 kg/m2 wg ETAG 004, 
� opór dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m):  0,24 wg wg ETAG 004, 
� odporność na uderzenia:    kategoria III wg ETAG 004, 
� klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień:  B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1, 
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Wymagane parametry farby elewacyjnej: 
• odporność na deszcz:     po ok. 3 godz., 
• paroprzepuszczalność:     Sd < 0,025 m, 
• odporność powłoki malarskiej na szorowanie:  > 2000 cykli, 
• odczyn pH:       8, 
• nasiąkliwość:       Wd < 0,05 kg/ (m²xh0,5), 
wzbogacona o dodatki chroniące przed korozją biologiczną – poparte stosownym zapisem 
w karcie technicznej i pozwoleniem na obrót środkiem biobójczym wydanym przez Ministra 
Zdrowia. 
 
W części cokołowej budynku od strony podwórza oraz w cz ęści budynku od strony 
ul. Reymonta (plomba), w pasach podokiennych zgodni e z kolorystyk ą elewacji budynku nale ży 
zlikwidowa ć wyko ńczenie z płytki klinkierowej. W tym miejscu nale ży zastosowa ć kolory wg 
części rysunkowej. Na cokołach zastosowa ć tynk mozaikowy. 
 
 
8.3 Renowacja płyt granitowych wraz z wykonaniem pa sa z płyt granitowych nad bram ą 
wjazdow ą. 
  Istniejące płyty granitowe należy oczyścić metodą hydrościerania niskociśnieniowego. 
Następnie należy uzupełnić ubytki oraz zaimpregnować płyty kamienne preparatem tworzącym 
powłokę antygraffiti. 
 
UWAGA: 
Od strony zachodniej nad bram ą należy wykona ć poziomy pas z płyt granitowych (zgodnie z 
częścią rysunkow ą – rys. 12). Kolorystyk ę płyt dopasowa ć do istniej ących. 
 
 
8.4 Ocieplenie ścian poni żej gruntu 
 Ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu wykonać przy użyciu styropianu zgodnie 
z pkt. 8.1 . Prace wykonać w metodzie lekkiej – mokrej. 
 Po wykonaniu iniekcji należy przystąpić do prac termomodernizacyjnych. W miejscach 
szczególnych, takich jak np. narożniki, przejścia rur, dylatacje konstrukcyjne należy zastosować 
samoprzylepne bitumiczne membrany izolacyjne. Doszczelnienie poszczególnych elementów należy 
wykonać ściśle wg wskazań technologicznych producenta materiału. Przed przyklejeniem płyt izolacji 
termicznej wykonać izolację pionową przy użyciu szybkoschnących mas bitumiczno – kauczukowych z 
wypełnieniem polistyrenowym. Prace należy wykonywać wyłącznie przy bezdeszczowej pogodzie, w 
temperaturze min. +5°C. Podło że należy zagruntować emulsją anionową bitumiczną i odczekać ok. 24 
godzin do całkowitego wyschnięcia. Styropian poniżej poziomu terenu po przyklejeniu zabezpieczyć 
folią kubełkową. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem z wykopu zagęszczając warstwami.  

 
8.5 Wykonanie opaski wokół budynku.   
 Wokół budynku należy wykonać opaskę z kostki brukowej gr. 6 cm i szerokości 0,5 m na 
podsypce cementowo - piaskowej, z dodatkowym zabezpieczeniem obrzeżem betonowym 6x20 cm. 
Kostka brukowa w kolorze szarym, obrzeże – kolor szary. Kostka powinna wystawać nad obrzeże około 
1,5-2 cm. Kostkę ułożyć ze spadkiem od ściany budynku. 

 
8.6 Wymiana obróbek blacharskich, parapetów, orynno wania 
 Przed przystąpieniem do ocieplania ścian zewnętrznych należy zdemontować istniejące obróbki 
blacharskie, parapety oraz obróbki blacharskie ogniomurów. 

Po wykonaniu ocieplenia zamontować nowe elementy obróbek wykonane z blachy  tytanowo-
cynkowej gr. 0,55-0,6 mm z powłoką w kolorze zgodnym z kolorystyką budynku zawartą 
w projekcie.  

Przed zamontowaniem parapetów zewnętrznych dokonać ewentualnego podkucia muru 
podokiennego, powierzchnię oczyścić, zagruntować i ocieplić styropianem gr. 2 cm. Parapety wypuścić 
poza lico ściany ok. 5 cm. Styk połączenia tynku strukturalnego i blachy zabezpieczyć silikonem. Nie 
dopuszcza się wykonania parapetów okiennych łączonych z dwóch i więcej elementów blachy. 
Sztywność parapetu można poprawić poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego 
płaskownika 30x3 mm. 
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Rynny odprowadzające wodę oraz orynnowanie  przewidziano do przełożenia.  
Nowe obróbki ogniomurów wykonać z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55 mm odcinkami 

o długości 1 m, z rąbkami stojącymi. Mocowanie blacharki w  rozstawie max. co 40 cm na kołki Ø10 
mm lub na gwoździe blacharskie do wcześniej osadzonej na całej długości ogniomurów płyty OSB 
gr. 18 mm oraz maty strukturalnej. Obróbka powinna być szersza od ściany z ociepleniem o około 8 cm 
(luz po każdej stronie po 4 cm).  
 
W celu ochrony przed ptakami zamontowa ć na rynnach kolce ochronne. Kolce do rynien 
mocowa ć przy pomocy specjalnych uchwytów. 
Należy zamontowa ć kolce równie ż na kraw ędziach dachu. 
Kolce mocowa ć zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
8.7 Ocieplenie dachu 
 Pokrycie dachu stanowi blacha miedziana oraz papa. Z uwagi na znaczny stopień zużycia 
istniejące pokrycie z papy podlega wymianie na dachówkę bitumiczną. Po zdjęciu istniejącego pokrycia 
dachowego należy dokonać przeglądu istniejącej konstrukcji dachowej. Po ustaleniu ewentualnych 
elementów uszkodzonych dokonać ich wymiany, bądź wzmocnienia. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na stan murłat, krokwi oraz wymianów przy kominach.  
 W ramach prac remontowo - konserwatorskich konstrukcję dachu zabezpieczyć środkami 
przeciw korozji biologicznej oraz środkami ognioochronnymi. 

Zaprojektowano docieplenie połaci dachowej w przestrzeni między krokwiami  przy użyciu mat 
z wełny mineralnej URSA DF 35 o współczynniku λ=0,035 W/m*K gr. 15 cm. 

 Przekrój przez docieploną przegrodę: 
- blacha miedziana, 
- deskowanie – istniejące, 
- krokiew - istniejąca 
     - szczelina wentylacyjna 2 cm, 
     - folia wiatroizolacyjna – projektowana, 
     - wypełnienie matami z wełny mineralnej, 
- łaty bite do krokwi, wypełnienie między nimi - maty z wełny mineralnej, 
- folia paroizolacyjna, 
- płyty GKF,  gr. 15 mm (ognioochronna – EI60) na dodatkowym ruszcie drewnianym. 
 
 

8.8 Remont pokrycia stropodachu niewentylowanego 
 

Projektuje si ę docieplenie stropodachu niewentylowanego z zastoso waniem polistyrenu 
ekstrudowanego XPS TOP 30 gr. 13 cm. 

Przed przystąpieniem do prac remontowych należy usunąć istniejącą warstwę drenującą oraz 
pokrycie wykonane z papy, rozebrać istniejące obróbki blacharskie (pasy nadrynnowe, podrynnowe, 
rynny). Podłoże dokładnie oczyścić z brudu i wyrównać poprzez zeskrobanie lepiku oraz miejscowe 
uzupełnienie szlichty cementowej, cała powierzchnię zabezpieczyć środkiem grzybobójczym. 
Następnie warstwę spadkową należy zagruntować preparatem do gruntowania podłoży pod 
samoprzylepne materiały izolacyjne, na który po wyschnięciu należy nałożyć samoprzylepną 
membranę izolacyjną.  

Następnie przystąpić do układania polistyrenu. Płyty powinny być układane od zewnętrznej 
strony stropodachów na niepalnych podłożach. Płyty należy układać tak, aby krawędzie boczne 
sąsiadujących ze sobą płyt były do siebie dobrze dociśnięte. Do klejenia płyt stosować klej 
poliuretanowy. Klej nanosić paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm, ok. 6 - 8 placków na płytę, następnie 
na to układać płytę oraz docisnąć, aby klej rozprowadził się po większej powierzchni. 

Na warstwie ocieplenia należy położyć dwie warstwy geowłókniny. W miejscu projektowanych 
płyt chodnikowych wykonać podsypkę piaskową. Następnie należy wysypać żwir. 

 
W ramach remontu stropodachu nale ży wykona ć zadaszenie nad otwart ą przestrzeni ą (wnęką). 
W celu zamkni ęcia otwartej przestrzeni nale ży wykona ć płyt ę żelbetow ą gr. 8 cm z betonu klasy 
C20/25 jednokierunkowo zbrojon ą dołem pr ętami o średnicy Ø8 ze stali żebrowanej co 10 cm. 
Płytę zakotwi ć w bruzdach w ścianie na gł ęboko ść 10 cm. Wykona ć podł ączenie do istniej ącej 
rury spustowej w celu odprowadzenia wody. Nowe zada szenie pokry ć dachówk ą bitumiczn ą. 
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Nad nowo powstałe zadaszenie nad wn ęką należy przenie ść klimatyzator obecnie znajduj ący si ę 
na ścianie wewn ątrz podwórka.  

 
9. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY 
 Wymianie pokrycia podlega połać dachu dwuspadowego od strony podwórza części budynku 
znajdującego się od strony ulicy ul. 1-go Maja. 
 Warunki wykonania pokrycia gontami bitumicznymi: 

a) Układanie gontów asfaltowych na dachu powinno się odbywać w temperaturze powyżej 5°C. 
Temperatura optymalna to 20°C - 25°C. Przed uło żeniem gontów przechowywanych 
w pomieszczeniach nieogrzewanych, należy ja przenieść na okres 24 godz. do pomieszczeń 
o temperaturze nie niższej niż 10°. W okresie upałów nie nale ży wynosić wszystkich gontów na dach, 
ponieważ ich nadmierne nagrzanie może być przyczyną trudniejszego oddzielania folii 
zabezpieczającej spodnią ich powierzchnię, którą przed montażem należy bezwzględnie usunąć. Nie 
należy wykonywać pokrycia podczas opadów atmosferycznych oraz silnych wiatrów. 

b) Jako warstwę podkładową pod gonty asfaltowe zaleca się stosować papę termozgrzewalna 
c) Dla zminimalizowania ewentualnej różnicy odcieni barwy, gonty w czasie układania powinny 

być pobierane na przemian z różnych paczek. Nie należy również używać gontów o różnych 
oznaczeniach partii na tej samej połaci dachu. 

d) W okolicach załamań dachu należy zastosować dodatkowe podklejenie gontów asfaltowa 
masą klejącą. 

e) W strefach działania silnych wiatrów (okolice nadmorskie i górskie) oraz w miejscach mało 
nasłonecznionych wskazane jest dodatkowe podklejenie naskoków gontów asfaltową masą klejącą. 

Przed przystąpieniem do prac remontowych należy usunąć istniejące pokrycie wykonane z 
papy, rozebrać istniejące obróbki blacharskie (pasy nadrynnowe, podrynnowe, rynny). Podłoże 
dokładnie oczyścić z brudu. Następnie powierzchnię należy okryć papą pokładową oraz wykonać 
obróbki blacharskie. Następnie należy przystąpić do krycia dachu dachówką bitumiczną, rozpoczynając 
od okapu. Odwrócone pasy gontów należy przyklejać asfaltową masą klejącą i mocować gwoździami 
papowymi. Pierwszą zewnętrzną warstwę gontów należy kłaść tak, żeby dolna krawędź nosków 
pokrywała się z dolną krawędzią gontów ułożonych noskami ku górze i była przesunięta o połowę 
modułu w stosunku do warstwy nadokapowej. Sąsiadujące ze sobą gonty układać na styk i przybijać 
nad wycięciami międzymodułowymi w odległości 1-3 cm od ich krawędzi. Każdą następną warstwę 
układać w taki sposób, żeby była ona przesunięta w stosunku do poprzedniej o połowę modułu. 
Wierzchołki nosków powinny przykrywać gwoździe mocujące warstwę poprzednią i pokrywać się z 
górną krawędzią wycięcia międzymodułowego. Do przybijania należy stosować gwoździe papowe z 
płaskim łbem o długości min. 30 mm.  
 

10. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
 W budynku stolarka zewnętrzna okienna podlega wymianie. Stolarkę okienną należy wymienić 
na stolarkę z PCV (zgodnie z dokumentacją projektową).  
 Wymagania stolarki okiennej: 
• współczynnik przenikania ciepła dla całego okna   U = 1,3 W/(m2K) 
• izolacyjność akustyczna (okna)    Rw=30 dB  
• klasa wodoszczelności     kl. 4A (150Pa)  
• klasa kształtownika PCW (ramy)     kl. A 
• min. grubość całkowita kształtowników (ramy)  70mm 
• min. budowa kształtownika (ramy)    5 komorowa 
• kolor ram       biały 
• pakiet szybowy      4-16-4 
• detale okuć oraz zamków      po ustaleniu z Inwestorem 
• profile i pakiety powinny być trwale nacechowane, powinny posiadać atest Instytutu Ceramiki i 

Szkła 
• w oknach zamontować nawiewniki higrosterowalne, o wydajności min. 30m3/h. 
  
 Okna znajdujące się na klatkach schodowych należy wymienić na okna oddymiające, z system 
sterowania oddymianiem, siłownikami do otwierania drzwi napowietrzających oraz systemem wentylacji 
grawitacyjnej z czujnikiem deszczu i wiatru, wyposażone w odpowiednio dobrany napęd elektryczny. 
 Okna znajdujące się na parterze należy wymienić na okna antywłamaniowe z szybą bezpieczną 
P4. 
 W oknach należy zastosować szyby samoczyszczące. 
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 Stolarkę drzwiową należy wymienić na stolarkę z PCV (zgodnie z dokumentacją projektową).
  
 Wymagania stolarki drzwiowej: 
• współczynnik przenikania ciepła    U = 2,0 W/(m2K) 
• izolacyjność akustyczna     Rw=35 dB  
• min. grubość całkowita kształtowników (ramy) 62mm 
• kolor stolarki       biały 
• detale okuć oraz zamków      po ustaleniu z Inwestorem 
• profile  pakiety powinny być trwale nacechowane, posiadać aktualne atesty i certyfikaty 
 
 
UWAGA! 
Drzwi, które b ędą montowane jako wyj ściowe na stropodach, prowadz ące na zielony ogród 
oznaczone na rysunku D6/0 maj ą być z PCV antywłamaniowe z szyb ą bezpieczn ą P4 w górnej 
kwaterze, dolna kwatera – pełna. 
 
Ze względu na istniej ące stare okno w pomieszczeniu 2/3, nale ży wymieni ć je na okno 
zdemontowane z pomieszczenia 3/1 (klatka schodowa z  wyjściem na stropodach). 
  
 
11. WYMIANA BRAMY WJAZDOWEJ OD STRONY UL. WŁ. REYMO NTA ORAZ OD 

PODWÓRZA 
 
          Istniej ąca brama wjazdowa od strony ul. Reymonta przeznaczo na do wymiany na now ą 
automatyczn ą bramę rolowan ą w gór ę (bez drzwi) szybkootwieraln ą/szybkobie żną wyposa żona 
w pilot. Bram ę należy zamontowa ć w tym samym miejscu. 
Brama ma by ć wykonana ze stali z powłok ą galwanizowan ą – wytrzymał ą na ekstremalne 
warunki pogodowe, odporna na korozj ę, uszkodzenia podczas transportu, monta żu i 
eksploatacji. 
 
Izolacja akustyczna:  R , w, B = ca. 19 dB  
Klasa obci ążenia wiatrowego: klasa 5 (brama o szer. maks. 3500 mm)  
Właściwo ści palne: pancerz bramy rolowanej - klasa materiało wa B2 (normalnie palny)  
Ciężar własny pancerza bramy rolowanej: ok. 10 kg/m2  
 
Brama wyposa żona w: 
-napęd nasadowy sterowany nadajnikiem do sterowania impu lsowego (pilot) 
- prowadnice wykonane ze wzmocnionej ocynkowanej st ali, 
- profile ślizgowe z tworzywa sztucznego oraz uszczelki, 
- haki przeciwwiatrowe 
- mechanizm zabezpieczaj ący (przeci ążeniowy) z funkcj ą rozpoznawania przeszkody,  
- odryglowanie awaryjne, 
- mechaniczne zabezpieczenie przed podwa żeniem,  
- zabezpieczenie przed opadni ęciem  
- osłon ę pancerza, 
 
Istniej ącą bramę od strony podwórza nale ży wymieni ć na now ą przesuwn ą w tym samym 
kierunku. 
Zamontowa ć bramę jednoskrzydłow ą wykonan ą z blachy stalowej ocynkowej wyposa żoną w 
napęd obsługiwany za pomoc ą  nadajnika. Brama wyposa żona w osłon ę szyny bie żnej. 
 
Bramy wyposa żone we wspóln ą automatyk ę -  obsługiwane za pomoc ą jednego nadajnika. 
Przewiduje si ę zamówienie 7 sztuk nadajników obsługuj ących bramy. 
 
UWAGA!  
Monta ż bram ściśle wg zalece ń producenta. Wymiary bram podano w zestawieniu stol arki 
zewnętrznej (rys. 13). Przed zamówieniem bram nale ży dokona ć pomiarów z natury. 
Kolorystyk ę bram dopasowa ć do kolorystyki elewacji. 
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12. REMONT KOMINÓW 
 Należy usunąć luźne i zwietrzałe tynki z kominów. Powierzchnię okleić siatką z włókna 
szklanego i wykonać nową wyprawę elewacyjną z tynku cienkowarstwowego. Wcześniej jednak należy 
zastosować preparaty poprawiające przyczepność tynku do podłoża (utworzenie tzw. warstwy 
szczepnej). Wokół kominów wykonać obróbki blacharskie, celem uszczelnienia miejsc, gdzie 
przechodzą one przez dach. Obróbkę blacharską zamocować bezpośrednio do ścianek komina, a jej 
krawędź osłonić specjalną listwą. Dodatkowo górę styku obróbki z kominem uszczelnić silikonem. 
 Na kominach należy wykonać nowe czapy betonowe w celu ochrony przed wnikaniem wody 
opadowej do komina. Czapy przykrywające kominy wykonać z mocnego, zbrojonego betonu w 
deskowaniu. Beton do wykonania czapy powinien zawierać dodatek uszczelniający, który poprawia 
mrozoodporność.  
 Wyloty przewodów wentylacyjnych zabezpieczyć kratką stalową. 
 
13. GZYMSY 
 Należy pozostawić istniejące gzymsy. By zachować ich kształt należy przed wskazanym 
gzymsem ściąć styropian pod kątem by uwidocznić jego walor.   
 
14. REMONT PODWÓRZA 
Ścian ę na podwórzu nie podlegaj ącą ociepleniu nale ży odnowi ć poprzez wykonanie nowej 
wyprawy elewacyjnej oraz likwidacj ę płytek klinkierowych w cz ęści cokołowej. Na cokole 
zastosowa ć tynk mozaikowy. Kolorystyk ę dopasowa ć do pozostałej cz ęści budynku zgodnie z 
częścią rysunkow ą. 
 
Należy zdemontowa ć istniej ący podwieszany sufit z paneli oraz o świetlenie ledowe.  
Podło że oczyścić z kurzu i pyłu. Projektem przewidziano docieplenie  sufitu styropianem EPS70-
031 gr. 11 cm klejonym na kleju poliuretanowym z wy konaniem wyprawy z tynku 
cienkowarstwowego w kolorze ścian budynku. W suficie nale ży wbudowa ć oprawy 
oświetleniowe (ledowe) 
 
 
15. OGRÓD ZIELONY NA DACHU 
 
15.1 Koncepcja 

Projekt zagospodarowania ogrodu zielonego zakłada stworzenie przestrzeni wypoczynkowej 
dla pracowników Starostwa Powiatowego. Kameralny charakter ogrodu uzyskany zostanie przede 
wszystkim poprzez zastosowanie przegród wizualnych tj. krat z pnączami. 

Kompozycja posiada prosty, a jednocześnie reprezentacyjny charakter. Rośliny zostały 
umieszczone w prostych drewnianych donicach, o różnych wielkościach, dzięki czemu projekt nabiera 
dynamiki. 

Nawierzchnię stanowią płyty betonowe (60x60 cm) luźno ułożone w warstwie żwiru. 
 

15.2 Opis techniczny 
 
15.2.1 Opis prac ogrodniczych 

Wszelkie roboty związane z zielenią należy wykonywać po zakończeniu robót budowlanych. 
Teren należy oczyścić ze śmieci i resztek pobudowanych. 
 Po zamontowaniu drewnianych donic, wyposażonych w drenaż, należy w nich umieścić ziemię 
kompostową oraz wykonać nasadzenia. Wszystkie rośliny należy systematycznie podlewać. 
 
15.2.2 Zieleń projektowana 
Zasady ogólne 
Materiał roślinny 

a) Uwagi ogólne 
Wszystkie rośliny powinny być zdrowe, wolne od szkodników i chorób, zgodne w wyglądzie z odmianą, 
w dobrej kondycji, z prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkości rośliny 
i odmiany. Materiał roślinny powinien być dobrej jakości, nie przechowywany dłuższy czas w chłodni. 
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b) Transport i przechowywanie roślin 
Szczególną uwagę należy zwrócić już w szkółce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu 
korzeniowego i pędów przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i złamania Wszelkie uszkodzenia i 
złamania będą oczyszczone a rany zabezpieczone. Podczas transportu oraz w okresie 
poprzedzającym sadzenie rośliny muszą być zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem, 
przemarznięciem, stagnującą wodą w obrębie systemu korzeniowego, uszkodzeniami mechanicznymi. 
Należy zadbać o odpowiednie podlewanie roślin w tym okresie. 
Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego a jego posadzeniem powinien być skrócony do 
minimum. Należy dopilnować, aby materiał zapakowany w szkółce nie przesechł podczas transportu. 

c) Warunki podczas sadzenia roślin 
Sadzenie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach, w chłodne, wilgotne dni. Sadzenie należy 
wstrzymać, jeżeli warunki zewnętrzne mogą niekorzystnie odbić się na wzroście roślin lub powodują 
degradację gleby. Należy unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin jak: zalane doły 
przeznaczone do sadzenia, mocno zamarznięta ziemia, długotrwałe, silne, mroźne wiatry, itp. We 
wnętrzach można sadzić przez cały sezon wegetacyjny, przy zapewnieniu odpowiednich warunków 
transportu i przechowywania. 

d) Terminy sadzenia roślin 
Drzewa i krzewy kopane sadzimy wiosną, przed rozpoczęciem wegetacji lub jesienią- liściaste po 
utracie liści, iglaste po zdrewnieniu młodych pędów. Rośliny z uprawy pojemnikowej można sadzić 
przez cały rok z wyjątkiem czasu, gdy grunt jest zamarznięty. 
 
Sadzenie krzewów 
Termin sadzenia krzewów iglastych należy przewidzieć na okres od III do połowy V lub od połowy VIII 
do końca XI. 
Krzewy należy sadzić w dołach o głębokości i średnicy 40x40 cm 
Krzewy należy zasilać wolno rozkładającymi się nawozami w ilości 25 g na każdy krzew. 
 
Sadzenie pn ączy 
Egzemplarze sadzonych pnączy przeznaczone do sadzenia powinny charakteryzować się 
następującymi cechami: 
• Wolne od chorób i szkodników; 
• Równomiernie rozłożony system korzeniowy; 
• Przerośnięta bryła korzeniowa; 
Rośliny należy sadzić w dołach o głębokości i średnicy 10-15 cm większy niż pojemniki. 
Termin sadzenia należy przewidzieć na okres od wiosny do późnego lata (IV-X) 
Zasady wykonania 
• Rośliny należy sadzić trochę głębiej niż rosły w szkółce, aby wykształciły korzenie przybyszowe; 

pojemniki usunąć przed sadzeniem; złamane i uszkodzone korzenie uciąć. 
• W miejscach przeznaczonych na sadzenia wykopać odpowiedniej wielkości dołki. Dołki do 

sadzenia powinny być takiej wielkości by nie spowodować uszkodzenia bryły korzeniowej, 
zginania i ściskania korzeni. 

• Dołki wypełnić przygotowanym uprzednio materiałem: materiał stanowiący wypełnienie powinien 
być zagęszczony wodą w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie w taki sposób, aby 
nie uszkodzić systemu korzeniowego. Należy starannie podlać krzewy natychmiast po 
posadzeniu i dostarczyć wolno rozkładający się nawóz. 

 
Sadzenie bylin 
Egzemplarze sadzonych bylin przeznaczone do sadzenia powinny charakteryzować się następującymi 
cechami: 
• Wolne od chorób i szkodników; 
• Równomiernie rozłożony system korzeniowy; 
• Przerośnięta bryła korzeniowa; 
Rośliny należy sadzić w dołach o głębokości i średnicy 5-10 cm większy niż pojemniki. 
Termin sadzenia należy przewidzieć na okres wiosny (od 15 III do 15 IV) 
Zasady wykonania 
• Wyrównać powierzchnię; 
• W miejscu wyznaczonym na sadzenie wykopać dołek 5-10 cm szerszy i głębszy niż kontener; 
• Wsadzić rośliny na taką samą głębokość, jak rosły w szkółce. 
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15.2.3 Pielęgnacja powykonawcza 
 Pielęgnacja poszczególnych roślin rozpoczyna się od momentu ich posadowienia. 
Należy dążyć do zminimalizowania ujemnych skutków sadzenia, głównie zachwianej gospodarki 
wodnej. Główne kierunki działań powinny obejmować: 

−−−− ściółkowanie i odchwaszczanie; 
−−−− osłonę przed mrozem; 
−−−− cięcie- usuwanie gałęzi deformujących pokrój; 
−−−− systematyczne podlewanie; 
−−−− zwalczanie chorób i szkodników odpowiednimi środkami natychmiast po zauważeniu objawów; 
−−−− nawożenie- w pierwszym roku po posadzeniu rośliny nie wymagają nawożenia; 
−−−− zabezpieczenie przed zimą (słoma). 

 
15.3 Nawierzchnie 
 Nawierzchnia żwirowa, chodnik z płyt betonowych 60x60 cm układanych na podsypce 
cementowo-piaskowej co 20 cm. Chodnik z płyt betonowych wykona ć równie ż na stropodachu, 
gdzie planowane jest wyj ście z budynku prowadz ące na zielony ogród. 
 
15.4. Powiększenie otworu okiennego 
 Powiększenie istniejącego otworu okiennego z wykorzystaniem istniejącego nadproża   w celu 
osadzenia drzwi wejściowych prowadzących na taras. 
 W ścianie zewnętrznej w miejscu obecnego otworu okiennego o wym. 107×152 cm należy 
wykonać otwór wyjściowy o wym. 107×259 cm. Dolny poziom otworu w stanie wykończonym powinien 
znajdować się ponad poziomem górnej warstwy wykończenia stropodachu. Zainstalować przeszklone 
drzwi wyjściowe. Wykonać tynk nawiązując do tynków istniejących ścian wewnętrznych i zewnętrznych, 
łącznie z naprawą uszkodzonych przy tych robotach tynków istniejących.  
Zdemontowane okno nale ży zamontowa ć w pomieszczeniu 2/3 (pokój socjalny). 
 
W związku z wykonaniem nowego wyj ścia na stropodach niewentylowany nale ży zainstalowa ć 
schody a żurowe stalowe ściśle wg zalece ń producenta - schody dwustopniowe prowadz ące na 
stropodach wiatrołapu oraz pi ęciostopniowe ze stropodachu wiatrołapu na stropodac h, na 
którym znajdowa ć będzie si ę zielony ogród. Zastosowa ć rozwi ązanie systemowe wybranego 
producenta. 
Schody pi ęciostopniowe nale ży zamontowa ć wraz z balustrad ą z chromoniklu wg cz ęści 
rysunkowej. 
 
 
16. KONSTRUKCJA WSPORCZA POD INSTALACJ Ę KLIMATYZACYJN Ą 
 
16.1. Schemat konstrukcji wsporczej 
 Projektowane urządzenia klimatyzacyjne zlokalizowano na dachu niższej, parterowej części 
budynku starostwa powiatowego. Segment ten posiada stropodach płaski, pełny, niewentylowany, kryty 
papą i warstwą żwiru. 
 Ze względu na konstrukcję stropodachu zaprojektowano stalową konstrukcję wsporczą pod 
centrale (agregaty) klimatyzacyjne w postaci skręcanej ramy stalowej wykonanej z ocynkowanych profili 
dwuteowych HEA120 (belki główne) oraz ceowników C80 (belki usztywniające poprzeczne), 
przenoszących obciążenia od urządzeń wentylacyjnych na ściany zewnętrzne konstrukcyjne budynku. 
Połączenia poszczególnych elementów na śruby, elementy spawane spoinami pachwinowymi a = 4mm. 
 Belki nośne konstrukcji wsporczej z jednej strony oprzeć w gniazdach w części 
przebudowanego ogniomuru. Z drugiej strony na wykonanej ławie betonowej. 
 
 Przed przystąpieniem do części opisowej niniejszej dokumentacji przeprowadzono wizję lokalną 
i inwentaryzację obiektu. Stan ogólny elementów konstrukcyjnych istniejącego budynku można określić 
jako dobry. Nie stwierdzono żadnych niepokojących zjawisk oraz usterek konstrukcji. Na elementach 
murowanych nie stwierdzono pęknięć, zarysowań czy innego rodzaju uszkodzeń, które mogłyby 
przeszkodzić w realizacji prac będących przedmiotem niniejszego opracowania.  
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16.2. Założenia do oblicze ń. 
 Projekt wykonano w oparciu o obowiązujące normy, przepisy budowlane oraz literaturę 
techniczną, a w szczególności: 
• PN-82/B-02000 – Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości, 
• PN-82/B-02001 – Obciążenia budowli. Obciążenia stałe, 
• PN-82/B-02003 – Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe, 
• PN-90/B-032000 – Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, 
 
 Na obciążenie konstrukcji składa się ciężar własny konstrukcji stalowej, obciążenia od urządzeń 
klimatyzacyjnych oraz obciążenie montażowe. 
 
 
 
 
16.3. Obliczenia wytrzymało ściowe belki. 

 
Przekrój pr ęta: 
Wymiary przekroju:  
HEA 120 
h=114,0 [mm], b=120,0 [mm], tw=5,0 [mm], tf=8,0 [mm] 
Charakterystyka geometryczna przekroju: 
Wx=106 [cm3], A=25,3 [cm2], ix=4,89 [cm] 
Materiał S235 – wytrzymałość fd=215 [MPa] 
 
 
Klasa przekroju: 

• dla środnika: 
  h / tw = (114 – 2*(8 + 12) / 5 = 14,8 < 66ε 
• dla półki: 
  b / tf = [0,5*(120 – 5,0 – 2*12)] / 8,0 = 5,67 < 9ε 
 Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 1. 
 
 
Statyka: 
 
Siły przekrojowe : 
• obciążenia działające w płaszczyźnie układu: 
 Mx = 4,25 kNm, Vy = 0,60 kN,   

N = 0,00 kN, 
 
    VMAX = 3,21 kN 
 
Nośność przekroju na zginanie: 
względem osi X: 
 MR = αp Wx fd = 1,0*106*215*10-3 = 22,79 kNm 
• współczynnik zwichrzenia wynosi φL = 1,0 
• warunek nośności: 
 Mx / (φL * MR) = 4,25 / (1,0 * 22,79 ) = 0,19 < 1 
 
Nośność przekroju na ścinanie: 
• wzdłuż osi Y 
 AV = 9,8 * 0,5 = 4,9 [cm2] 
 VR = 0,58 AV fd = 0,58*4,90*215*10-1 = 61,10 kN 
 VO = 0,6 VR = 36,66 kN < VMAX 
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• warunek nośności dla ścinania wzdłuż osi Y: 
  VMAX / VR = 3,21/61,10 = 0,053 < 1 
 
Stan graniczny u żytkowania: 
• ugięcia względem osi Y: 
  amax = 6,0 mm  

agr = l / 350 = 4220 / 350 = 12,06 mm 
   amax = 6,0 < 12,06 = agr  
 
16.4. Opis prac budowlanych 
 
16.4.1.  Kolejno ść czynno ści przy osadzaniu konstrukcji: 
• dokonać inwentaryzacji dachu, ścian konstrukcyjnych niższych kondygnacji oraz ogniomuru 

w miejscu projektowanej konstrukcji wsporczej, 
• ustalić wstępną lokalizację podparcia platformy wsporczej, sprawdzić możliwość wystąpienia 

ewentualnych kolizji z istniejącymi kominami itp., 
• sprawdzić położenie ściany konstrukcyjnej, nad którą zostanie wykonana ława betonowa 

z rysunkami architektury, 
• wykuć część ogniomuru oraz rozebrać fragment stropodachu do warstwy konstrukcyjnej, 
• oczyścić w/w miejsca z resztek gruzu i zmyć wodą, 
• wykonać ławy betonowe, 
• osadzić konstrukcję stalową. 
 
16.4.2.  Prace rozbiórkowe oraz przygotowawcze: 
 Przewiduje się przemurowanie fragmentu ogniomuru ściany szczytowej zewnętrznej oraz 
rozebranie fragmentu warstw wykończeniowych stropodach celem wykonanie ław betonowych pod 
konstrukcję stalową. 
 Wszelkie rozkucia ścian czy stropów rozpocząć po wcześniejszej inwentaryzacji miejsc oparcia 
belek, a następnie odpowiednim zabezpieczeniu miejsc tak, aby nie doszło do zniszczenia lub utraty 
stateczności elementów konstrukcyjnych. Otwór w ścianie murowanej należy wykonywać  nacinając 
mur do 1/3 jego grubości obustronnie. Dopiero po wykonaniu nacięć przystąpić do wyburzania. 
Zabrania się wykuwania metodą uderzeniową ze względu na ryzyko uszkodzenia struktury muru i 
pogorszenia jego parametrów wytrzymałościowych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uniemożliwić 
dostęp do pomieszczeń znajdujących się pod rozbieranym stropem. Zabrania się wykonywania przebić 
w stropach przy użyciu elektrycznych narzędzi udarowych. 
 Odtworzyć fragment ogniomuru jako betonowy z niższą półką dolną oraz wykonać ławę 
betonową pod konstrukcję stalową. Elementy wykonać jako betonowe z betonu C20/25, zbrojone. Ławy 
zakotwić do ścian konstrukcyjnych murowanych nawiercając w nich otwory oraz osadzając pręty 
stalowe na zaczynie cementowym w rozstawie co ok 30 cm. Osadzić również marki stalowe 
(oznaczenie Bl2 na rysunkach) służące do przymocowania konstrukcji stalowej. Zabrania się ustawiania 
ław betonowych na ścianach nienośnych. 
 Uzupełnić fragmenty wyburzonych warstw wykończeniowych stropodachu. Wykonać nowe 
warstwy stropodachu. Ławy zabezpieczyć papą. 
 
16.4.3.  Prace monta żowe: 
 Po wykonaniu ław betonowych przystąpić do montażu konstrukcji stalowej. Przed 
przystąpieniem do prac i zamówieniem elementów warsztatowych konstrukcji sprawdzić wymiary na 
budowie, dokonać pomiarów określających docelowy poziom osadzenia agregatów. Po wykonaniu 
powyższych czynności przystąpić do zamówienia poszczególnych elementów warsztatowych platformy. 
 Wstępnie przygotowane beki dwuteowe stalowe należy osadzać w zakotwionych w ławach 
markach stalowych. Mocowanie za pomocą nakrętek z podkładkami Φ10 mm do gwintów marek. 
Pozostałe elementy skręcane na miejscu z pomocą śrub Φ10mm. Mocowanie agregatów 
klimatyzacyjnych do górnej półki belek dwuteowych. Dokładne rozmieszczenie otworów do ich 
mocowania po sprawdzeniu z urządzeniami. 
 
17.  INSTALACJA ODGROMOWA 
Instalację odgromowa wykonać wg odrębnego opracowania branżowego. 
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UWAGA! Istniej ące panele fotowoltaiczne (nieuwzgl ędnione w projekcie instalacji odgromowej) 
należy podł ączyć do nowej instalacji odgromowej. 
 
 
18.  WARUNKI OCHRONY P.POŻ. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.02.75.690, dział VI (bezpieczeństwo 
pożarowe) rozdział 1 (zasady ogólne) §209 budynek określono jako ZL III. 
    
− długość     33.34 m 
− szerokość     24.60 m 
− powierzchnia zabudowy     683,80 m2 

− kubatura budynku     9139,20 m3 

− powierzchnia użytkowa      1586,02 m2 

− ilość kondygnacji     4 + poddasze 
− ilość klatek schodowych     2 
− podpiwniczenie     częściowe 
− wysokość budynku w cz. Nadziemnej    ~ 17,80 m 
− przeznaczenie budynku     Starostwo Powiatowe 
− podział budynku na grupę wysokości   średnio wysoki (SW) 

                                               12 m < h < 25 m 
− instalacje - kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, instalacja elektryczna, centralne 

ogrzewanie, instalacja telefoniczna, odgromowa, klimatyzacja 
• klasa odporności pożarowej budynku „B” 
  główna konstrukcja nośna R120 
  konstrukcja dachu  R30 
  strop    REI60 
  ściana zewnętrzna  EI60 
  ściana wewnętrzna  EI30 
  przekrycie dachu  RE30 
 Budynek ocieplony przy użyciu styropianu samogasnącego EPS70-031 o współczynniku 
przewodzenia ciepła λ=0,031 W/m*K o gr. 11 cm, styropianu ekstrudowanego XPS300-034 
o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,034 W/m*K o gr. 12 cm, maty z wełny mineralnej URSA DF 
35 o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035 W/m*K  gr. 15 cm. 
 Dla przedmiotowego budynku nie wprowadza się zmian w zakresie ochrony p.poż. 
 
 
19.  UWAGI KOŃCOWE: 
 Wszelkie wątpliwości przyszłego wykonawcy winny być wyjaśnione przed złożeniem oferty. 
Zamienne rozwiązania techniczne zaproponowane przez wykonawcę robót powinny być uzgodnione z 
Inwestorem i jednostką projektową. 

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym 
specjalistów poszczególnych branż, zgodnie z PN Budowlaną i obowiązującymi przepisami 
budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Wszystkie zastosowane materiały budowlane powinny posiadać odpowiednie atesty 
i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym ogólnym oraz powinny 
posiadać parametry równe bądź lepsze od podanych w projekcie. 

Producent zastosowanego systemu dociepleń musi posiadać atest PZH oraz Aprobatę 
Techniczna ITB na produkty będące jego składowymi. Wymagana odporność warstwy wyprawy 
elewacji / powłoka malarska / na zagrożenia porażenia biologicznego - udokumentowana certyfikatem 
Ministra Zdrowia. 

Zastosowane produkty muszą posiadać Decyzję Ministerstwa Zdrowia na obrót produktem 
biobójczym zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, prac remontowych – dokonać pomiarów z natury. 
W trakcie inwentaryzacji budynku celem opracowania niniejszego projektu nie stwierdzono 

występowania gniazd lęgowych ptaków ani żadnych istniejących siedlisk ptactwa. 
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