
DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU PORADNI  
________________________________________________________________________________________________________ 

            ___________________________________________________________________________________________    1 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul.Majowa 17/19, 05-400 Otwock 

 
 
 

PROJEKT BUDOWLANY  
OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWN ĘTRZNYCH 

BUDYNKU POWIATOWEJ PORADNI  
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

 
 
 
 

Inwestor:   Powiatowa Poradnia  
    Psychologiczno-Pedagogiczna 
  ul. Majowa 17/19 
   05-400 Otwock 
 
Adres obiektu:  dz. nr ew. 55/4 obr. 3  
   ul.Majowa 17/19 
   05-400 Otwock 

 
 
 
Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 243. Poz. 
1623 z późniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oświadczam, iŜ niniejszy projekt został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 IMIĘ I NAZWISKO - NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

AUTORZY 
OPRACOWANIA 

  

  

  

  



DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU PORADNI  
________________________________________________________________________________________________________ 

            ___________________________________________________________________________________________    2 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul.Majowa 17/19, 05-400 Otwock 

Otwock 2 lipca 2014 r. 
SPIS TREŚCI 

 
Projekt zagospodarowania …………………………………………………... 2 
Opis do projektu zagospodarowania ………………………………………… 3-5 
Opis techniczny ……………………………………………………………... 6-13 
Informacja BIOZ ……………………………………………………………. 14-15 
     
 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA – STAN PROJEKTOWANY 
 
RZUT PIWNIC I FUNDAMENTÓW SKALA 1:50  rys. A-1…... 16 
RZUT PARTERU  SKALA 1:50  rys. A-2…….. 17 
RZUT PIĘTRA  SKALA 1:50  rys. A-3…….. 18 
RZUT DACHU  SKALA 1:50  rys. A-4…….. 19 
PRZEKRÓJ A-A i B-B  SKALA 1:50  rys. A-5…….. 20 
ELEWACJA FRONTOWA  SKALA 1:50  rys. A-6…... 21 
ELEWACJA BOCZNA  SKALA 1:50  rys. A-7…... 22 
ELEWACJA OGRODOWA  SKALA 1:50  rys. A-8…... 23 
ELEWACJA BOCZNA  SKALA 1:50  rys. A-9…... 24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU PORADNI  
________________________________________________________________________________________________________ 

            ___________________________________________________________________________________________    3 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul.Majowa 17/19, 05-400 Otwock 

 
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  

 

Niniejsza dokumentacja dotyczy docieplenia ścian zewnętrznych. 
 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI  
Przedmiotem całej inwestycji jest rozbudowa budynku poradni o klatkę schodową z windą dla 
osób niepełnosprawnych oraz nadbudowa budynku ze zmianą geometrii dachu  na działce nr ew. 
55/4 obr. 3 połoŜonej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19.  Nadbudowa będzie polegała na 
zmianie konstrukcji dachu. Istniejący stropodach niewentylowany zostanie zmieniony na dach o 
większym nachyleniu połaci  i podniesionej kalenicy. Dodatkowo planowane jest docieplenie 
ścian budynku i wykonanie zadaszeń nad  wejściami. 

 
Planowana inwestycja z racji swojego charakteru nie ma wpływu i nie zmienia parametrów 
uŜytkowych istniejącego obiektu . 
 
Rodzaj zabudowy - zabudowa usługowa 
Budynek jest zlokalizowany w odległości 12,60m od granicy działki i w wyniku rozbudowy 

odległość ta nie ulegnie zmianie. 

Wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki wynosi 0,18<0,21 

Maksymalna szerokość elewacji frontowej wynosi 16,92 < 21,0m 

Maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej wynosi  7,41 < 9,0m. 

Dach wielospadowy z kątem nachylenia  250<450. 

Maksymalna wysokość budynku do kalenicy wynosi 10,84 < 14,0m. 

Liczba kondygnacji – dwie nadziemne. 

Odprowadzenie wód opadowych na teren własnej działki. 

Pod względem gabarytów i ukształtowania bryły (wysokość, geometria dachu) planowana 
inwestycja nawiązuje do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy. 

Pod względem wystroju architektonicznego (rozwiązania materiałowe, kolorystyczne, typ stolarki 
okiennej i drzwiowej) budynek nawiązuje do budynków juŜ istniejących (jasne tynki, 
wielospadowy dach) zlokalizowanych wzdłuŜ ulicy Majowej. 

Kategoria obiektu budowlanego - XI 

 Całe zadanie inwestycyjne ze względów ekonomicznych będzie podzielone na trzy etapy. 

 ETAP I 

 Rozbudowa budynku poradni o klatkę schodową z windą dla osób niepełnosprawnych z 
niezbędną modernizacją dojść i zadaszeniami nad wejściami do budynku oraz nadbudowa 
budynku ze zmianą geometrii dachu. 

 ETAP II 

 Docieplenie  ścian zewnętrznych budynku poradni. 

ETAP III 

Zadaszenie nad dojściem dla niepełnosprawnych. Zakres zadaszenia - do granicy działki. 
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2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  
Obecnie działka jest częściowo ogrodzona i zagospodarowana. 
Na działce zlokalizowany jest wolnostojący, dwukondygnacyjny budynek o konstrukcji 
murowanej z utwardzonym dojściem od ul. Majowej.  
Do działki wykonane jest przyłącze wody miejskiej i kanalizacji sanitarnej oraz gazowe i 
energetyczne. 
Obsługa komunikacyjna zapewniona jest  poprzez istniejący wjazd od  ul. Majowej poprzez 
istniejące drogi wewnętrzne na działce nr ew. 55/3. 

 
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI  

Na działce projektuje się rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku. Rozbudowa będzie 
polegała na  budowie nowych schodów zewnętrznych i windy – platformy śrubowej dla osób 
niepełnosprawnych. .Nadbudowa będzie polegała na wykonaniu nowego dachu nad budynkiem  
o zwiększonym kącie nachylenia połaci dachowych i podniesionej kalenicy bez zwiększania 
powierzchni uŜytkowej i kubatury. 

 
4. INFRASTRUKTURA  

Istniejący budynek podłączony jest do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
 
5. DOJŚCIA I DOJAZDY  

Obsługa komunikacyjna zapewniona jest  poprzez  istniejący wjazd od  ul. Majowej poprzez 
istniejące drogi wewnętrzne na działce nr ew. 55/3. 
Istniejące dojście do budynku  zostanie zmodernizowane i zlikwidowana zostanie bariera  
w postaci schodów zewnętrznych przy głównym wejściu do obiektu. Dostęp dla osób 
niepełnosprawnych zostanie zapewniony poprzez projektowane dojście i platformę przy nowym 
wejściu bocznym. 

 
6. OCHRONA ŚRODOWISKA  

Projektowana inwestycja, z uwagi na swoje przeznaczenie, nie będzie miała negatywnego 
wpływu na środowisko.  

W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji będzie zapewnione oszczędne korzystanie  

z terenu.  

Na terenie zamierzenia budowlanego, ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie, nie występują 
pomniki przyrody ani inne elementy środowiska naturalnego podlegające ochronie. 

Prace ziemne wykonywane przy realizacji inwestycji w obrębie bryły korzeniowej drzew lub 
krzewów będą  wykonywane w sposób nie szkodzący drzewom lub krzewom. 

7. OCHRONA PRZED HAŁASEM I DRGANIAMI  
Projektowany  obiekt nie będzie powodował hałasu i drgań.  
 
  8. OCHRONA KONSERWATORSKA 
Teren objęty opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej. 
 
9. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Dostępność dla osób niepełnosprawnych będzie zapewniona poprzez zmodernizowane wejście 

główne bezpośrednio z poziomu chodnika oraz projektowane wejście boczne z platformą 
śrubową dla osób niepełnosprawnych.  
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10. OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
Projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich. Zachowano wymagane przepisami 

odległości pomiędzy zabudową i granicami działki oraz innymi elementami zagospodarowania 
terenu. Wody opadowe z dachu  zostaną odprowadzone systemem rynien i rur spustowych na 
teren własnej działki.  

 
11. BILANS PARKINGOW Y 
Miejsca postojowe są zapewnione w postaci istniejącej zatoki parkingowej zlokalizowanej  
w ul. Majowej bezpośrednio przed budynkiem. 
 
12. BILANS TERENU DLA REJONU ZABUDOWY  
Powierzchnia działki -                                         1149 m2 

Powierzchnia istniejącej zabudowy     198.16 m2 

Powierzchnia projektowanej rozbudowy – schody i winda                  9.65 m2 

Powierzchnia łączna zabudowy      207.81 m2 
Powierzchnia istniejących dojść z kostki do rozbiórki -                         28.12 m2 

Powierzchnia istniejącej opaski i utwardzenia z betonu do rozbiórki -        46.50 m2 

Powierzchnia projektowanych dojść z kostki -                              66.90 m2 

Powierzchnia projektowanej opaski z płyt chodnikowych -          36.50 m2 

Wskaźnik zabudowy (max.0.21)  -                         207.81 m2/1149 m2     0.18<0.21 
Powierzchnia zabudowy łączna (budynki, dojścia i opaska) -    311.21 m2 
Projektowana powierzchnia zieleni ( biologicznie czynna) –         837.79m2=72.9% 
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OPIS  TECHNICZNY 
dla docieplenia ścian zewnętrznych budynku poradni 

 
 
 

1.    Informacje ogólne 
 
1.1  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt docieplenia  ścian zewnętrznych budynku Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19. 

 

1.3 Podstawa formalna wykonania projektu 
Zlecenie Inwestora. 
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Mapa do celów projektowych 

 

1.4  Podstawy techniczne wykonania projektu 
Przy opracowaniu projektu technicznego wykorzystano: 

� Wyniki przeglądu i inwentaryzacji budynku. 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr 75 poz. 690 z 
dnia 15 czerwca 2002 roku z późniejszymi zmianami). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 
poz. 1126 z 2003r.) 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst ednolity Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003r.) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r) 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w 
sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz. 
U. Nr 121 poz. 1138 z 2003r) 

 

2.   Charakterystyka techniczna budynku 
 
2.1  Dane ogólne 

Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19 
zbudowano w technologii tradycyjnej w połowie lat 60-tych XX wieku. Jest to budynek z 
dwoma kondygnacjami nadziemnymi i podpiwniczeniem pod całym budynkiem. Materiał 
ścian – cegła silikatowa. Ściany warstwowe. Stropy typu Kleina. Stropodach niewentylowany 
z płyt korytkowych z pokryciem papowym. Ocieplenie stropodachu warstwą ŜuŜla 
gr.ok.35cm. Cały budynek tynkowany. Przy cokole gzyms murowany 8x15cm. Wokół okien 
gzymsy z tynku ok. 4x14cm. Pod dachem gzyms Ŝelbetowy ok. 35x10cm wykończony 
dodatkowo gzymsem tynkowym. W naroŜnikach bonioniowania na dodatkowej warstwie 
tynku 50x3cm. Wejście główne posiada daszek Ŝelbetowy. Przed wejściem podest i schody 
betonowe. Okna z PCV z szybami zespolonymi. Drzwi wejściowe aluminiowe. 

Na kondygnacjach nadziemnych znajdują się gabinety i sale terapeutyczne, a w 
podpiwniczeniu pomieszczenia pomocnicze tj. kotłownia, archiwum itp. 
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2.2  Stan techniczny  
  Budynek mimo upływu czasu jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Był 

systematycznie konserwowany i odnawiany. Jego wnętrza były modernizowane i 
konserwowane. Upływ czasu widać jedynie na elewacji budynku. W wielu miejscach odpadają 
elementy ozdobne – gzymsy okienne, dachowe i bonia naroŜne. Prawdopodobnie elewacja 
nigdy nie była remontowana. Ściany są brudne i nie spełniają aktualnych norm izolacyjności 
cieplnej. Opaska betonowa wokół budynku jest połamana. 

 

3. Dane powierzchniowe 
 
W wyniku projektowanej nadbudowy podstawowe dane powierzchniowe pozostaną bez zmian. 
 

 

 
 
 

 
4. Zakres robót przy docieplaniu ścian zewnętrznych 

 
� DemontaŜ instalacji odgromowej do ponownego montaŜu 
� DemontaŜ rur spustowych do ponownego montaŜu 
� DemontaŜ obróbek blacharskich które muszą być wymienione z uwagi na zwiększoną grubość 
ścian po ociepleniu 

� DemontaŜ elementów elewacji jak: tablice, uchwyty flagowe, oświetlenie itp. 
� Usunięcie poprzez skucie boni, gzymsów i odspojonych fragmentów tynku 
� Rozbiórka betonowej opaski i poszerzenia przy froncie budynku 
� Wywiezienie materiałów rozbiórkowych 
� Uzupełnienie ubytków w tynku 
� Ocieplenie ścian budynku styropianem metodą lekką mokrą 
� MontaŜ nowych obróbek blacharskich 
� MontaŜ zdemontowanych rur spustowych 
� MontaŜ zdemontowanych zwodów instalacji odgromowej 
� Wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej 
� Malowanie ślusarki 
� MontaŜ tablic, uchwytów i oświetlenia 
� Porządkowanie terenu 

 
W trakcie wykonywania robót dociepleniowych mogą być prowadzone prace budowlane 
(zmiana konstrukcji dachu, dobudowa schodów i zadaszeń) objęte odrębną dokumentacją i 
wykonywane przez inny podmiot. Wykonawcy muszą koordynować swoje prace  tak by nie 
hamować wzajemnie postępu robót, a prace mogły być wykonane płynnie i bez zbędnych 
kolizji oraz dublowania zadań. 
 

Wszelkie prace związane z docieplaniem ścian naleŜy prowadzić w taki sposób by 
nie zakłócać normalnego i bezpiecznego funkcjonowania Poradni. 
 
 
 

Powierzchnia zabudowy 198,16 m2 

Powierzchnia uŜytkowa 448,67  m2 

Powierzchnia całkowita 507,48 m2 

Kubatura  1814,36 m3 
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7.  Dane konstrukcyjno-materiałowe dla ocieplenia ścian zewnętrznych 
 
7.1  Określenie izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych  

Współczynnik przenikania ścian zewnętrznych w stanie istniejącym wynosi  
U=0.88[W/m2K].  Współczynnik nie spełniają warunków Wt 2008. 

Po ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem gr. 10cm współczynnik przenikania ścian 
będzie wynosił U= 0,27 [W/m2K]. 

PRZED OCIEPLENIEM 

Parametry nieprzezroczystych przegród budowlanych 

I. Przegrody ściany zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2K] 
Wsp.U wg Wt 
2008 [W/m2K] 

Warunek 
spełniony 

1 Ściana zewnętrzna SZ 1 0,88 0,30 Nie 

 
PO OCIEPLENIU 

Parametry nieprzezroczystych przegród budowlanych 

I. Przegrody ściany zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2K] 
Wsp.U wg Wt 
2008 [W/m2K] 

Warunek 
spełniony 

1 Ściana zewnętrzna SZ 1 0,27 0,30 Tak 

 
Efektywna wartość czynnika temperatury na powierzchni wewnętrznej przegrody wyznaczona na 
podstawie wartości współczynnika przenikania ciepła elementu U oraz oporu przejmowania ciepła 
na powierzchni wewnętrznej Rsi dla poszczególnych przegród. 

 

 Nazwa przegrody Symbol 
U 

[W/(m2•K)] 
fRsi 

[W/(m2•K)] 
fRsi>fRsi,max 
[W/(m2•K)] 

Warunek 

1 Ściana zewnętrzna SZ 1 0,274 0,964 0,964 > 0,687 Spełniony 

 

7.2   Ocieplenie ścian  
 
Stan istniejący 
Cały budynek tynkowany. Przy cokole gzyms murowany 8x15cm. Wokół okien gzymsy z tynku 
ok. 4x14cm. Pod dachem gzyms Ŝelbetowy ok. 35x10cm wykończony dodatkowo gzymsem 
tynkowym. W naroŜnikach bonioniowania na dodatkowej warstwie tynku 50x3cm. 
 

Ocieplenie ścian zewnętrznych 
Wszystkie ściany zewnętrze naleŜy ocieplić styropianem grubościach od 2 ÷ 3 cm 

(glify) i od 10 cm (ściany). Ocieplenie na górze powinno dochodzić do okapu. Na dole ocieplenie 
powinno schodzić ok.40 cm poniŜej opaski.  

Ocieplenie ścian naleŜy wykonać metodą „Bezspoinowy System Ocieplenia” ze względu 
na jej walory techniczne i niŜszy w porównaniu z innymi metodami koszt ocieplenia. 
Metoda ta umoŜliwia dokładne pokrycie i uszczelnienie wszystkich elementów elewacji. 
Ocieplenie daje się łatwo dopasować do powierzchni ścian, a wykończenie masą tynkarską 
pozwala zachować wygląd architektoniczny zbliŜony do dotychczasowego. 
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Metoda BSO polega na wykonaniu izolacji z płyt styropianowych zabezpieczonych 
warstwą zbrojoną i wyprawą tynkarską. Płyty izolacyjne przyklejane są do ścian specjalną 
zaprawą klejącą i mocowane łącznikami tworzywowymi. Na powierzchni izolacji wykonuje się 
powłokę z zaprawy klejącej grubości około 3 mm, zbrojoną tkaniną szklaną (siatka z włókna 
szklanego), a następnie cienką około 2-3 mm warstwę elewacyjną z zaprawy tynkarskiej. 
 
Roboty ociepleniowe powinny być wykonane zgodnie z Instrukcją nr 334/2002 Instytutu 
Techniki Budowlanej dotycząca wykonania prac ociepleniowych. 
 
7.2.1  Technologia robót ociepleniowych 

 
Materiały 

Wszystkie materiały i wyroby zastosowane do prac ociepleniowych muszą być 
zgodne z aprobatą techniczną, posiadać wymagane certyfikaty zgodności lub deklarację 
zgodności z polskimi normami. 

Do ocieplenia ścian zewnętrznych jako produkt referencyjny zastosowano system 
ocieplenia: ATLAS STOPTER ale moŜna zastosować inne systemy np.: CAPATEC MINERAL, 
WEBER TERRANOVA, BOLIX, STO, CERESIT, DEKORAL, DRYWIT, KBE, itp. posiadające 
wymagane certyfikaty dla całego systemu z tynkiem mineralnym malowanym farbami 
silikonowymi. 

 
W skład zestawu materiałów ociepleniowych wchodzą: 
� Płyty styropianowe odmiany EPS 70 - 040, samogasnące zgodne z normą PN-EN 

13163:2004. 
� Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20. Masa klejowo-szpachlowa do mocowania płyt 

styropianowych do podłoŜa oraz do wykonywania warstwy zbrojącej na płytach 
styropianowych pod wyprawę tynkarską. 

� Łączniki rozpręŜne. 
� Tkanina szklana, o symbolu VERTEX 145A wg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3833/99 

+ aneks nr 2, produkowana przez Pabianickie Zakłady Tkanin Technicznych S.A. MoŜna 
zastosować inną, posiadającą odpowiednie dopuszczenia do stosowania. 

� Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT zalecany przez producenta przyjętego systemu. 
� Zaprawa tynkarska  ATLAS CERMIT SN mineralna o uziarnieniu 2 mm do wykończenia 

ocieplenia. 
� Tynk cokołowy mozaikowy.  
� Farba elewacyjna silikonowa ATLAS ARKOL N do malowania wyprawy tynkarskiej 

zalecana przez producenta przyjętego systemu. 
� NaroŜnik ochronny z siatką o dł. 2,5 m (kątownik aluminiowy z siatką).  
� Poliuretan niskomodułowy PU-15. 
Wszystkie materiały uŜyte ocieplenia powinny być zgodne z wymaganiami Aprobaty 

Technicznej ITB AT-15-3662/204 z późniejszymi aneksami , a takŜe z firmowymi 
katalogami materiałowymi.  

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów z róŜnych systemów. 
Zastosowany system ocieplenia musi być sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia 
NRO.  
 
Narzędzia, sprzęt i urządzenia 

Do wykonania robót ociepleniowych naleŜy stosować następujące narzędzia i sprzęt: 
� Młotki i przecinaki do opukiwania i skuwania odspojonych tynków. 
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� Szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ścian. 
� Szpachle i packi metalowe (ze stali nierdzewnej) do nakładania zaprawy klejącej, oraz packi z 

tworzywa sztucznego do zacierania zaprawy tynkarskiej. 
� Piłki ręczne i noŜe do cięcia płyt styropianowych. 
� NoŜe lub noŜyce do cięcia tkaniny szklanej. 
� Wiertarki i wiertła do wiercenia otworów na łączniki rozpręŜne. 
� Mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną, oraz pojemniki do przygotowania 

zaprawy klejącej i tynkarskiej. 
� Pędzle i wałki malarskie do malowania tynków mineralnych na ociepleniu. 
� Urządzenia transportu pionowego. 
� Rusztowania ramowe. 
� Aparat ciśnieniowy do zmywania wodą powierzchni ścian. 

 
Wykonanie ocieplenia 

Kolejność wykonywania robót 
Roboty ociepleniowe naleŜy wykonywać w następującej kolejności: 

� Roboty przygotowawcze: skompletowanie materiałów, narzędzi, sprzętu i urządzeń, ustawienie 
rusztowań, zdjęcie obróbek blacharskich i innych elementów elewacji. 

� Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. 
� Przyklejenie płyt styropianowych. 
� Zamocowanie płyt styropianowych łącznikami tworzywowymi. 
� Wykonanie warstwy zbrojonej tkaniną szklaną.  
� Wykonanie nowych obróbek blacharskich. 
� Zagruntowanie powierzchni. 
� Wykonanie wyprawy tynkarskiej i pomalowanie jej farbą elewacyjną. 
� Wykończenie elewacji budynku. 

 
Roboty przygotowawcze 

Materiały, narzędzia, sprzęt i urządzenia powinny być przygotowane zgodnie ze 
specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 
NaleŜy sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom określonym w pkt. 7.2.1 opisu 
technicznego.  
Do wykonania robót ociepleniowych zaleca się zastosowanie rusztowania ramowego. NaleŜy 
przy tym przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia, (zadaszenia, wygrodzenie stref 
bezpieczeństwa, siatki zabezpieczające, uziemienie rusztowań). 
Po ustawieniu rusztowań, przed rozpoczęciem zasadniczych robót naleŜy: 

� Zdemontować obróbki blacharskie, które muszą być wymienione ze względu na zwiększoną 
grubość ścian po ociepleniu. 

� Zdemontować zwody instalacji odgromowej (do ponownego zamocowania) 
� Zdemontować rury spustowe.  
� Zdemontować inne elementy elewacji takie jak: tablice, uchwyty na flagi, itp. 

 
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian 

PodłoŜe musi być czyste, suche, twarde, posiadać własności nośne oraz być wolne od 
substancji oddzielających. 

Przed rozpoczęciem przeklejania płyt styropianowych naleŜy odpowiednio przygotować 
podłoŜe. W tym celu naleŜy: 

� Usunąć pozostałości środków antyadhezyjnych, złogi tłuszczu i pyłu, porosty roślinne i mchy 
oraz inne zanieczyszczenia. 
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� Usunąć poprzez skucie bonia, gzymsy okienne i gzyms pod dachem (tylko gzyms tynkowy) i 
gzyms ceglany przy cokole 

� Sprawdzić dokładnie całą powierzchnię ścian przez opukanie i w przypadku odspojenia się tynku 
lub warstwy fakturowej naleŜy je skuć, a ubytki wypełnić zaprawą wyrównawczą.  

� Wierzchnią warstwę pylącą lub luźno związaną z podłoŜem usunąć za pomocą szczotek 
drucianych. 

� Całą powierzchnię zmyć dokładnie czystą wodą. W tym celu zaleca się zastosowanie aparatu 
wysokociśnieniowego do mycia rozproszonym strumieniem wody. 

� Całe podłoŜe zagruntować. 
NaleŜy sprawdzić przyczepność zaprawy klejącej do powierzchni pokrytych tynkiem w 
sposób podany w instrukcji ITB Nr 334/2002.  

Przed rozpoczęciem przyklejania płyt styropianowych naleŜy wytrasować czyli 
wyznaczyć jednolitą powierzchnię ścian. 

W przypadku nierówności podłoŜa ścian, przekraczających 15 mm przed przyklejeniem 
warstwy izolacji naleŜy je wyrównać zaprawą wyrównawczą zgodnie z kartą techniczną 
producenta. Gdy nierówności będą przekraczały 3 cm, ściany naleŜy wyrównać dodatkową 
warstwą styropianu. 

Przed rozpoczęciem robót ociepleniowych naleŜy zabezpieczyć okna i drzwi folią 
polietylenową i taśmą klejącą. 
 
Przyklejenie płyt styropianowych 

Przygotowanie zaprawy klejącej i przyklejenie płyt styropianowych naleŜy wykonać 
zgodnie z instrukcją firmową  zastosowanego systemu. 
Przy ociepleniu ościeŜy okiennych i drzwiowych, płyty izolacyjne naleŜy przyklejać na całej 
powierzchni z zachowaniem zasad podanych w instrukcji firmowej. 
Celem odtworzenia wcześniejszego wyglądu elewacji w naroŜach (w miejscach gdzie były 
bonia) na szerokości ok.50cm, wokół okien i przy cokole na szerokości ok.15cm naleŜy 
zastosować dodatkowo styropian gr.3cm imitujący gzymsy. 

 
Mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników tworzywowych 

Mocowanie płyt styropianowych łącznikami tworzywowymi naleŜy wykonać 
najwcześniej po trzech dniach po przyklejeniu izolacji, zgodnie z zasadami określonymi w 
firmowej instrukcji. 
Liczba i rozmieszczenie łączników – rozmieszczenie łączników według detalu, na ścianach 
frontowych naleŜy przyjąć ilość łączników (4 szt./m2).  
Długość łączników  – 18 do 28 cm na ścianach 
 
UWAGA !!!   Ze względu na nierówności ścian moŜe zachodzić konieczność zastosowania 
łączników o innej długości. NaleŜy kierować się zasadą, Ŝe minimalna długość zakotwienia 
łączników w ścianie powinna wynosić 60 mm w ścianie betonowej  i ceglanej, i 80 mm w 
ścianach  np. z MAX-a. 
 
Wykonanie warstwy zbrojeniowej i wyprawy tynkarskiej na płytach  styropianowych 

Przed przystąpieniem do wykonania warstwy zbrojonej naleŜy przykleić do styropianu 
kątowniki wzmacniające na naroŜach ścian i nad cokołem przy zastosowaniu zaprawy klejącej. 
Warstwę zbrojoną naleŜy wykonać z zaprawy klejącej, w którą naleŜy wtopić siatkę z włókna 
szklanego wg zasad podanych w instrukcji firmowej. 
Na ocieplonych ścianach cokołu i parteru budynku do wysokości 2.5 m od terenu naleŜy wykonać 
2 warstwy z zaprawy klejącej z dwoma warstwami tkaniny szklanej. W tych miejscach 
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powierzchnia styropianu powinna być cofnięta tak, aby po wykonaniu warstw zbrojących 
zachowana była jednolita płaszczyzna ocieplenia. 
Wyprawę tynkarską naleŜy wykonać po stwardnieniu warstwy zbrojącej najwcześniej po 48 
godzinach. Warstwy tej nie naleŜy nakładać w miejscach występowania dodatkowej grubości 
styropianu tj. w naroŜnikach, wokół okien i przy cokole. Miejsca te „gzymsy” naleŜy 
przygotować do bezpośredniego malowania silikonową farbą elewacyjną. 

W celu uzyskania zaprojektowanej kolorystyki elewacji po ociepleniu, powierzchnie 
wykończone tynkiem mineralnym, i „gzymsy” naleŜy dwukrotnie pomalować silikonową farbą 
elewacyjną. 
 
Wykończenie elewacji budynku 

Wszystkie uprzednio zdjęte elementy elewacji budynku, naleŜy zamontować w miejscach 
jak przed ociepleniem uwzględniając zwiększoną grubość ścian.  

Elewację w obrębie wejść na klatki schodowe, miejscach naraŜonych na wycieranie i na 
cokołach wykonać z tynku kamyczkowego. 

 

7.2.2   Prace dodatkowe związane z ociepleniem budynku 
 

Inne roboty wchodzące w kompleksowy zakres ocieplenia.  
W celu pełnego wykonania ocieplenia budynku, naleŜy wykonać następujące roboty:  

� Wymienić parapety okienne (na wykonane z blachy powlekanej gr.0.55mm). 
� Zamontować obróbki blacharskie daszków nad wejściami 
� Zamontować ponownie rury spustowe. 
� Wykonać opaskę szerokości 0.5m wokół budynku z kostki brukowej 
� Wykonać dwukrotne malowanie z przygotowaniem powierzchni: krat, balustrad, ślusarki, 

szafek gazowych, elektrycznych itp.  
� Zamontować zwody instalacji odgromowej. 
� Uporządkować teren 
 

8.    Kontrola jakości, nadzór i odbiór techniczny robót 
NaleŜy kontrolować czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają wymaganiom 

technicznym oraz czy mają świadectwa jakości (certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą 
techniczną). 
W trakcie wykonywania robót ociepleniowych, kontrolą jakości naleŜy objąć poszczególne jej 
etapy tj.: 

� MontaŜ rusztowań (warunki montaŜu i odbioru rusztowań określają odrębne przepisy) 
� Sprawdzenie przygotowania powierzchni ścian. 
� Przyklejenie płyt styropianowych i zamocowania ich łącznikami tworzywowymi. 
� Wykonanie warstwy zbrojonej z zaprawy klejącej z tkaniną szklaną. 
� Wykonanie nowych obróbek blacharskich. 
� Wykonanie wyprawy tynkarskiej i pomalowanie jej farbą elewacyjną. 
� Wykonanie innych robót elewacyjnych. 

Kontrola jakości powinna polegać na sprawdzeniu, czy poszczególne w/w etapy robót 
wykonywane są zgodnie z projektem technicznym, firmową instrukcją, Aprobatą Techniczną 
ITB, Instrukcją ITB Nr 334/2002 i przedmiotowymi normami. 
NaleŜy kontrolować czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają wymaganiom 
technicznym oraz czy mają świadectwa jakości (certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą 
techniczną). 
W trakcie wykonywania robót, kontrolą jakości naleŜy objąć poszczególne jej etapy. 
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Kontrola jakości powinna polegać na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót wykonywane 
są zgodnie z projektem technicznym, firmową instrukcją, i przedmiotowymi normami. 

 
8.1  Nadzór techniczny nad robotami 

Ze względu na szczególny charakter robót ociepleniowych powinny być one 
wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę i odpowiednio przeszkolony zespół. Przy 
wykonywaniu robót konieczny jest systematyczny nadzór techniczny, prowadzony przez 
wykonawcę robót a takŜe nadzór inwestorski. 
W czasie wykonywania robót ociepleniowych i innych z nimi związanych powinien być 
prowadzony dziennik budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

8.2   Odbiór robót 
Odbiorem technicznym naleŜy objąć wszystkie wymienione wyŜej etapy robót. Po 

zakończeniu robót powinien być dokonany ich odbiór ostateczny.  
 

8.3   Warunki atmosferyczne wykonywania robót ociepleniowych 
Roboty ociepleniowe moŜna wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze 

powietrza nie niŜszej niŜ + 5o C. 
Wykonywanie warstw zbrojonej i elewacyjnej przy temperaturze od + 5o C do + 25o C. 

 

8.5     Kolorystyka elewacji po ociepleniu 
Ściany zewnętrzne 

Wykończenie ocieplenia mineralną zaprawą tynkarską, w fakturze „baranek” grubości 2 mm 
z dwukrotnym pomalowaniem powierzchni tynku silikonową farbą elewacyjną w kolorach 
według palety barw wybranego systemu. 

Cokół budynku wykończony tynkiem cokołowym według wzornika tynków cokołowych 
wybranego systemu. 
Ślusarka 

Ślusarka i inne elementy metalowe malowane farbą podkładową-ftalową do gruntowania 
przeciwrdzewną 60% i farbą nawierzchniową – emalią ftalową ogólnego stosowania.  
Obróbki blacharskie 

Zewnętrzne obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej powlekanej grubości 
0,55mm’  
Wszystkie kolory tj. kolory farb elewacyjnych, blach do obróbek, balustrad, farb 
nawierzchniowych itp. naleŜy uzgodnić z inwestorem i projektantem na podstawie wzornika 
wybranego systemu i produktu. 
 

9.  Uwagi końcowe 
� Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z przepisami BHP, obowiązującymi dla 

danego rodzaju robót.  
� Ukrycie wszystkich instalacji w rurkach instalacyjnych 
� Po wykonaniu robót elewacyjnych naleŜy uporządkować teren przy budynku, oraz odtworzyć 

zieleń w przypadku jej zniszczenia. 
 

Wszystkie kolory tj. kolory farb elewacyjnych, blach do pokryć i obróbek, balustrad, farb 
nawierzchniowych itp. naleŜy uzgodnić z inwestorem i projektantem na podstawie wzornika 
wybranego systemu i produktu. 
 
Wszelkie prace związane z docieplaniem ścian naleŜy prowadzić w taki sposób by 
nie zakłócać normalnego i bezpiecznego funkcjonowania Poradni. 
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1. ZAKRES ROBÓT 

Przedmiotem inwestycji jest docieplenie ścian zewnętrznych budynku poradni. 

W ramach robót dociepleniowych ściany zostaną ocieplone styropianem gr.10cm i 

zyskają nową estetyczną i trwałą wyprawę która poprawi komfort cieplny obiektu. 

Przyłącza instalacyjne i sieci uzbrojenia terenu pozostają bez zmian. 

 

2. WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

Na terenie opracowania poza budynkiem przychodni nie występują Ŝadne obiekty budowlane. 

 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STWARZAJ ĄCYCH ZAGROśENIE 

DLA BEZPIECZE ŃSTWA I ZDROWIA LUDZI  

Na terenie objętym opracowaniem nie znajdują się Ŝadne elementy mogące stworzyć zagroŜenia 

dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

4. PRZEWIDYWANE ZAGRO śENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

moŜliwość przysypania ziemią 

upadek z wysokości 

niebezpieczeństwo związane z pracami przy uŜyciu dźwigu 

moŜliwa praca w okresie zimowym w temperaturze poniŜej – 10 stopni ( brak informacji o 

terminie rozpoczęcia robót) 

 

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZ NYCH 

Kierownik Budowy zapewni na miejscu budowy instruktaŜ pracowników przez osobę 

posiadającą odpowiednie kwalifikacje. 

 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE 

NIEBEZPIECZE ŃSTWOM WYNIKAJ ĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGRO śENIA ZDROWIA LUB 

W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJ ĄCYCH BEZPIECZN Ą I SPRAWNĄ 

KOMUNIKACJ Ę, UMOśLIWIAJ ĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJ Ę NA WYPADEK 

POśARU, AWARII I INNYCH ZAGRO śEŃ  

Działka w okresie prowadzonych robót budowlanych zostanie zabezpieczona i oznakowana. 

Kierownik Budowy przed przystąpieniem do prac zapewni poinstruowanie pracowników o 

ewentualnych zagroŜeniach i określi zasady postępowania w przypadku ich wystąpienia. Na 

terenie budowy nie przewiduje się przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji 
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niebezpiecznych. Pełna dokumentacja budowy oraz wszystkie niezbędne do jej prowadzenia 

dokumenty będą dostępne u Kierownika Budowy. Kierownik Budowy, wprowadzając 

niezbędne zmiany wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia w części opisowej planu BiOZ, dokonuje adnotacji o przyczynach  

wprowadzenia zmian. 

Działka, na której będą prowadzone roboty budowlane, usytuowana jest w bezpośrednim 

sąsiedztwie dróg poŜarowych. W przypadku konieczności wykonywania prac w ulicy, 

Kierownik Budowy sporządzi tymczasowy plan zmiany ruchu drogowego, uzgodni go u 

odpowiednich władz (jeśli jest to konieczne) i wykona wymagane oznakowanie i 

zabezpieczenia. 

Zabezpieczenie wykopów barierkami lub ogrodzeniem. Skarpa powinna być wykonana z 

odpowiednim nachyleniem.  

W trakcie wznoszenia poszczególnych kondygnacji naleŜy wprowadzić zabezpieczenia 

uniemoŜliwiające spadanie przedmiotów z kondygnacji nadziemnych, obowiązkowo naleŜy 

zamocować barierki ochronne dla pracowników na wszystkich kondygnacjach nadziemnych 

wokół całego budynku. 

Przy robotach wykonywanych w pobliŜu krawędzi zewnętrznej budynku na kondygnacjach 

nadziemnych naleŜy stosować dodatkowe zabezpieczenia indywidualne w postaci szelek. 

Kondygnacje wznoszone będą jednocześnie z klatką schodową. Ewentualna ewakuacja z 

kondygnacji będzie się odbywała drogą komunikacji pionowej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


