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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.  ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE DO PROJEKTU ZAMIENNEGO: 
 W ramach prac remontowo-konserwatorskich przewiduj e się wykonanie 
 następujących robót: 
• ocieplenie ścian zewnętrznych od strony ul. Reymonta, 
• zmiana materiału do wykonania ocieplenia stropodachu, na którym ma powstać zielony ogród, 
• remont podwórza, 
• zmiana kolorystyki elewacji budynku, 
• wykonanie pasa z płyt granitowych nad bramą wjazdową, 
• wymiana istniejącej bramy wjazdowej od ul. Reymonta, oraz od podwórza 
• zmiana usytuowania otworu drzwiowego prowadzącego na zielony ogród wraz z przełożeniem 

okna z korytarza do pomieszczenia 2/3, 
• montaż schodów stalowych ażurowych na stropodachu, 
• prace towarzyszące. 
 
 
4. PRACE TERMOMODERNIZACYJNE 
 
Projektuje si ę docieplenie budynku równie ż od ul. Reymonta. 
 
4.1 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, 
− 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, 
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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) 
• wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa] TR 100 

(≥100). 
 
� Ocieplenie stropodachu niewentylowanego- polistyren ekstrudowany XPS TOP 30 lub 

równoważny: 
• 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.  
 
4.2 Technologia ocieplenia ścian kondygnacji nadziemnych 
 
4.2.1 Wymagania ogólne 
− przed rozpoczęciem termomodernizacji należy zakończyć roboty dachowe, izolacje itp. 
zabezpieczyć wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, zakończyć roboty mogące 
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, 
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− 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. 
 
4.2.2 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.  
 
4.2.3 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 . 
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. 
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4.2.4 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. 
 
4.2.5 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. 

 
4.2.6 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. 
 
5. KOLORYSTYKA BUDYNKU 
 
Kolorystyka budynku uległa zmianie, po uzgodnieniu z Konserwatorem, nale ży wykona ć ją 
zgodnie z dokumentacj ą projektow ą. Wszelkie zmiany nale ży uzgodni ć z jednostk ą projektow ą. 
 
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, 
 
Wymagane parametry farby elewacyjnej: 
• odporność na deszcz:     po ok. 3 godz., 
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• 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. 
 
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. 
 
 
5.1 Wykonanie pasa z płyt granitowych nad bram ą wjazdow ą. 
  
Od strony zachodniej nad bramą należy wykonać poziomy pas z płyt granitowych (zgodnie z częścią 
rysunkową – rys. 12). Kolorystykę płyt dopasować do istniejących. 
 
 

6. ZMIANA MATERIAŁU DOCIEPLAJACEGO STROPODACH NIEWE NTYLOWANY 
 

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 należy wykonać zadaszenie nad otwartą przestrzenią (wnęką). W celu 
zamknięcia otwartej przestrzeni należy wykonać płytę żelbetową gr. 8 cm z betonu klasy C20/25 
jednokierunkowo zbrojoną dołem prętami o średnicy Ø8 ze stali żebrowanej co 10 cm. Płytę zakotwić w 
bruzdach w ścianie na głębokość 10 cm. Wykonać podłączenie do istniejącej rury spustowej w celu 
odprowadzenia wody. Nowe zadaszenie pokryć dachówką bitumiczną. 
 
Nad nowo powstałe zadaszenie nad wnęką należy przenieść klimatyzator obecnie znajdujący się na 
ścianie wewnątrz podwórka. 
 

7. WYMIANA BRAMY WJAZDOWEJ OD STRONY UL. WŁ. REYMON TA ORAZ OD 
PODWÓRZA 

 
Bramę zamontowa ć w miejscu pokazanym na rysunku – rzut parteru (nie  licowac ze ścianą 
budynku). 
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          Istniejąca brama wjazdowa od strony ul. Reymonta przeznaczona do wymiany na nową 
automatyczną bramę rolowaną w górę (bez drzwi) szybkootwieralną/szybkobieżną wyposażona w pilot. 
Bramę należy zamontować w tym samym miejscu. 
Brama ma być wykonana ze stali z powłoką galwanizowaną – wytrzymałą na ekstremalne warunki 
pogodowe, odporna na korozję, uszkodzenia podczas transportu, montażu i eksploatacji. 
 
Izolacja akustyczna:  R , w, B = ca. 19 dB  
Klasa obciążenia wiatrowego: klasa 5 (brama o szer. maks. 3500 mm)  
Właściwości palne: pancerz bramy rolowanej - klasa materiałowa B2 (normalnie palny)  
Ciężar własny pancerza bramy rolowanej: ok. 10 kg/m2  
 
Brama wyposażona w: 
-napęd nasadowy sterowany nadajnikiem do sterowania impulsowego (pilot) 
- prowadnice wykonane ze wzmocnionej ocynkowanej stali, 
- profile ślizgowe z tworzywa sztucznego oraz uszczelki, 
- haki przeciwwiatrowe 
- mechanizm zabezpieczający (przeciążeniowy) z funkcją rozpoznawania przeszkody,  
- odryglowanie awaryjne, 
- mechaniczne zabezpieczenie przed podważeniem,  
- zabezpieczenie przed opadnięciem  
- osłonę pancerza, 
 
Istniejącą bramę od strony podwórza należy wymienić na nową przesuwną w tym samym kierunku. 
Zamontować bramę jednoskrzydłową wykonaną z blachy stalowej ocynkowej wyposażoną w napęd 
obsługiwany za pomocą  nadajnika. Brama wyposażona w osłonę szyny bieżnej. 
 
Bramy wyposażone we wspólną automatykę -  obsługiwane za pomocą jednego nadajnika. Przewiduje 
się zamówienie 7 sztuk nadajników obsługujących bramy. 
 
UWAGA!  
Montaż bram ściśle wg zaleceń producenta. Wymiary bram podano w zestawieniu stolarki zewnętrznej 
(rys. 13). Przed zamówieniem bram należy dokonać pomiarów z natury. 
Kolorystykę bram dopasować do kolorystyki elewacji. 
 
 

8. REMONT PODWÓRZA 
 
Ścianę na podwórzu nie podlegającą ociepleniu należy odnowić poprzez wykonanie nowej wyprawy 
elewacyjnej oraz likwidację płytek klinkierowych w części cokołowej. Na cokole zastosować tynk 
mozaikowy. Kolorystykę dopasować do pozostałej części budynku zgodnie z częścią rysunkową. 
 
Należy zdemontować istniejący podwieszany sufit z paneli oraz oświetlenie ledowe.  
Podłoże oczyścić z kurzu i pyłu. Projektem przewidziano docieplenie sufitu styropianem EPS70-031 gr. 
11 cm klejonym na kleju poliuretanowym z wykonaniem wyprawy z tynku cienkowarstwowego w kolorze 
ścian budynku. W suficie należy wbudować oprawy oświetleniowe (ledowe) 
 

9. OGRÓD ZIELONY NA DACHU 
 
Wykonać zgodnie z częścią rysunkową – Rys. 14. 
 
9.1 Zmiana usytuowania otworu drzwiowego prowadz ącego na zielony ogród. 
 
Projektuje się wyjście na ogród zielony, z pomieszczenia 3/1 (klatka schodowa) wg części rysunkowej – 
Rys. 4. 
 
9.2 Powiększenie otworu okiennego 
 Powiększenie istniejącego otworu okiennego z wykorzystaniem istniejącego nadproża   w celu 
osadzenia drzwi wejściowych prowadzących na taras. 
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 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). 
 
Drzwi, które będą montowane jako wyjściowe na stropodach, prowadzące na zielony ogród oznaczone 
na rysunku D6/0 mają być z PCV antywłamaniowe z szybą bezpieczną P4 w górnej kwaterze, dolna 
kwatera – pełna. 
  
Nowe wyjście prowadziło będzie na stropodach wiatrołapu, na którym zamontowane zostaną schody 
ażurowe prowadzące na docelowy zielony ogród.  
Należy zamontować schody ażurowe stalowe ściśle wg zaleceń producenta - schody dwustopniowe 
prowadzące na stropodach wiatrołapu oraz pięciostopniowe ze stropodachu wiatrołapu na stropodach, 
na którym znajdować będzie się zielony ogród. Zastosować rozwiązanie systemowe wybranego 
producenta. 
Schody pięciostopniowe należy zamontować wraz z balustradą z chromoniklu wg części rysunkowej. 
 
W związku z zamontowaniem schodów a żurowych zmianie ulegnie usytuowanie ro ślin – Rys. 14 
 
9.3 Nawierzchnie 
 Chodnik z płyt betonowych wykonać również na stropodachu, gdzie planowane jest wyjście z 
budynku prowadzące na zielony ogród. 
 
 
10.  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. 
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11.  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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