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7.2 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej 

7.3 Ocieplenie dachu. 

7.4     Wymiana obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych. 

7.5 Wymiana stolarki drzwiowej w zakresie koniecznym  

7.6      Wymiana stolarki okiennej w zakresie koniecznym. 

7.7  Wykonanie prac towarzyszących tj. odtworzenie tynków i powłok 

malarskich wewnątrz budynku po zakończeniu robót związanych z 

wymianą stolarki drzwiowej stolarki okiennej 

7.8    Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu w zakresie 

niezbędnym do wykonania termomodernizacji oraz 

uporządkowanie terenu po wykonaniu prac remontowych. 

 

8. Obszar oddziaływania inwestycji. 

 

9. Uwagi końcowe. 

 

10.  Informacja BIOZ. 

 

 

Część graficzna 

 

R1- rzut piwnicy 

R2 - rzut parteru 

R3 – rzut piętra 

R4 – rzut dachu 

P1- przekrój pionowy 

P2- przekrój pionowy  

P3- przekrój pionowy 

P4- przekrój pionowy 

P5- przekrój pionowy 

P6- przekrój pionowy 

P7- przekrój pionowy 

E1 – kolorystyka elewacji 

E2 – kolorystyka elewacji 

E3 – kolorystyka elewacji 

E4 – kolorystyka elewacji 

E5 – kolorystyka elewacji 

E6 – kolorystyka elewacji 

E7 – kolorystyka elewacji 

E8 – kolorystyka elewacji 

E9 – kolorystyka elewacji 

E10 – kolorystyka elewacji 

E11 – kolorystyka elewacji 

E12 – kolorystyka elewacji 

E13 – kolorystyka elewacji 

E14 – kolorystyka elewacji 

E15 – kolorystyka elewacji 

E16 – kolorystyka elewacji 
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E17 – kolorystyka elewacji 

E18 – kolorystyka elewacji 

E19 – kolorystyka elewacji 

E20 – kolorystyka elewacji 

E21 – kolorystyka elewacji 

O1- wymiana okien 

O2- wymiana okien 

O3- wymiana okien 

O4- wymiana okien 

O5- wymiana okien 

O6- wymiana okien 

O7- wymiana okien 

 O8 - wymiana okien 

O9- wymiana okien  

O10- wymiana okien 

O11- wymiana okien 

O12- wymiana okien 

O13- wymiana okien 

O14- wymiana okien 

O15- wymiana okien 

O16- wymiana okien 

O17- wymiana okien 

 O18 - wymiana okien 

O19- wymiana okien  

O20- wymiana okien 

O21- wymiana okien 

S1- przemurowanie okna 

S2- przemurowanie okna - widok 

S3- detal naraża 

S4- ocieplenie górnej części okna  

S5- ocieplenie dolnej części okna  

S6- ocieplenie fundamentu 

S7- zakończenie dachu  
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Opis techniczny – część architektoniczno-budowlana. 
 

1. Podstawa formalno-prawna opracowania i 

informacje ogólne o przedmiocie zlecenia. 
 

1.1. Data opracowania, nr i data umowy oraz nazwa Zleceniodawcy. 

 
 Data opracowania   czerwiec 2019r. 

 Numer umowy   1304/2018/P/1003 

            Nazwa Zleceniodawcy Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci 

 Niesłyszących i Słabo Słyszących,  

40-126 Katowice ul. Grażyńskiego 17 

Szkoła Podstawowa nr. 36 im. K. K. Baczyńskiego  

 40-134 Katowice ul. Iłłakowiczówny 13;  

Obiekt                               Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci 

 Niesłyszących i Słabo Słyszących, Szkoła 

Podstawowa nr. 36 im. Kamila Krzysztofa 

Baczyńskiego  

     40-126 Katowice ul. Grażyńskiego 17; 

     Jedn. Ewidencyjna: Katowice; 

 Obręb: Bogucice-Zawodzie,  

Dzielnica:Koszutka; 

     Działki nr 25/112, 25/114, 25/115,  

    

1.2. Dane dotyczące Zleceniobiorcy. 

 

 Adres    Instytut Projektowania i Nadzoru Technicznego Sp. z o. o. 

ul. Sobieskiego 2 

40-082 Katowice 
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1.3. Cel i zakres opracowania. 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budyn-

ków placówki oświatowej w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 17.  

 

Dokumentację  projektową  opracowano  w oparciu o: 

 inwentaryzację budowlaną i instalacyjną wg. opracowania przekazanego przez 

inwestora 

 audyt energetyczny wg. odrębnego opracowania 

  

Działania inwestycyjne i ulepszenia mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia 

energii cieplnej w budynku przy ul. Grażyńskiego 17, obejmujących m.in.: 

a) Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji, wymianą rynien spu-

stowych, instalacji odgromowej i wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich, 

b) Izolację wodochronną i cieplną ścian piwnic i ścian zagłębionych w gruncie, 

c) Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, umożliwiając dostęp i zapewnienie 

komunikacji (budynek dydaktyczny szkoły), 

d) Ocieplenie dachu (dwóch sal gimnastycznych), 

e) Wymianę drzwi wejściowych do budynku wraz z oknem 

f) Wymienię drzwi ewakuacyjnych,, 

g) Wymianę okien, gdzie zachodzi taka potrzeba (w tym zastosowanie okien antywła-

maniowych), 

h) Zastosowanie nawiewników higrosterowanych (okna w salach lekcyjnych), 

i) Zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, 

chłodzeniem dla Sali gimnastycznej i zaplecza wraz z automatyką i niezbędną in-

stalacją elektryczną, 

j) Modernizację istniejącej centrali wentylacyjnej, 

k) Wykonanie nowego rozdzielacza i podział instalacji c.o. na wydzielone obiegi 

grzewcze z możliwością ich automatycznego sterowania i niezbędną instalacją 

elektryczną, 

l) Modernizację istniejącej instalacji c.o., 
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m) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne budynku (instalacja off 

grid); maksymalna moc instalacji fotowoltaicznej powinna być niższa bądź równa 

od minimalnej mocy pobieranej w budynku, 

n) Wymianę/modernizację oświetlenia, wymianę instalacji elektrycznej, 

o) Wyposażenie obiektu w urządzenia umożliwiające monitoring zużycia nośników 

energii i wody oraz temperatur w reprezentatywnych pomieszczeniach (w uzgod-

nieniu z Zamawiającym) wraz ze zdalną możliwością programowania i sterowania, 

polegający na montażu (zdublowaniu/wyposażeniu w urządzenia impulsowe) pod-

stawowych liczników nośników energii i wody, zastosowaniu regulatorów i/lub ste-

rowników umożliwiających komunikację z użyciem standardowych, ogólnodostęp-

nych protokołów komunikacyjnych (RS232, RS485, M-bus, RS-Opto) oraz dosto-

sowaniu obiektu w taki sposób aby w przyszłości istniała możliwość uruchomienia 

zdalnego monitoringu i eksploatacje bez dodatkowych prac budowlanych i inge-

rencji w zrealizowany zakres prac instalacyjnych (wykonanie niezbędnych prze-

wodów sygnalizacyjnych, wykonanie przepustów, przystosowanie instalacji elek-

trycznej itp.); 

W uzasadnionych przypadkach (odległość, wykonany remont wewnętrzny, prze-

szkody architektoniczne itp.) przesyłanie danych z urządzenia pomiarowego, czuj-

nika temperatury regulatora lub sterownika do planowanego miejsca zamontowa-

nia urządzenia gromadzącego, przetwarzającego i wysyłającego zebrane dane, na-

leży przewidzieć drogą radiową. 

Głównym zadaniem inwestycji jest poprawienie warunków użytkowania przestrze-

ni dydaktycznej w placówce uwzględniając uwarunkowania stanu istniejącego 

oraz racjonalne i ekonomiczne wykorzystanie środków finansowych oraz wykona-

nie kompleksowej termomodernizacji i remontu. 

1) Wykonanie prac nie wpływających na zmniejszenie zużycia energii obejmują-

cych m.in. 

a) Uporządkowanie terenu po robotach ziemnych (uzupełnienie nawierzchni), 

b) Wymianę balustrad wraz z renowacją muru, remont schodów zewnętrznych itp., 

c) Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu w zakresie niezbędnym do wyko-

nania termomodernizacji. 
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1.4. Podstawy materialno-prawne. 

 

 Umowa z Inwestorem 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352, 650.) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. z 2012r poz. 462 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 

1422) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r poz. 1129) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U z 2004 r 

nr 130, poz. 1389) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2017r poz. 1579 z późn. zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 r. nr 120 poz. 1126), 

 Inne wiążące przepisy prawa oraz normy obowiązujące w zakresie którego 

dotyczy niniejsza dokumentacja 
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2.  Zagospodarowanie terenu. 

2.1. Lokalizacja i obszar oddziaływania. 

Obrys działek, na których znajdują się przedmiotowe budynki, mają nieregularny 

kształt – zbliżony do prostokąta. Wjazd na posesje zlokalizowany jest od strony ul. 

Grażyńskiego. Obiekt będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w centralnej 

części działek. Teren okoliczny, to działki zabudowane budynkami oraz działki drogowe. 

 
Fot.1. Lokalizacja przedmiotowego budynku 

 
Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji jest tożsamy z obszarem opracowania tj. 

całość mieści się w granicach działek, którymi włada Inwestor. Szczegółowa trasa 

obszaru oddziaływania wskazana jest w części graficznej projektu zagospodarowania 

terenu. 

2.2.  Dane ogólne. 

 

Działka zagospodarowana jest następującymi elementami: 

 powierzchnie utwardzone przeznaczone na dojścia i dojazdy, 

 boiska szkolne, bieżnie,  

 elementami małej architektury ławki, kosze, 

 pozostała część działki zagospodarowana zielenią niską, wysoką i średniowysoką. 

■ /
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Fot.2. Widok terenu opracowania 

Przedmiotem opracowania projektowego jest placówka oświatowa w Katowicach przy 

ul. Grażyńskiego 17. 

2.3. Uzbrojenie terenu. 

Sieci i instalacje, przebiegające przez teren opracowania: 

- elektryczna, 

- kanalizacyjna, 

- gazowa, 

- wodociągowa, 

- ciepłownicza, 

Instalacje występujące w budynku: 

- wodno-kanalizacyjna i deszczowa (ogólnospławna) 

- elektryczna 

- odgromowa 

w
g r

i

J
r J J

/
3 /
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- centralnego ogrzewania 

- teletechniczna 

- przeciwpożarowa (wodna sieć hydrantowa) 

2.4. Urządzenia techniczne zlokalizowane na terenie działki. 

 

Składowanie nieczystości stałych w pojemnikach szczelnych. Wywóz nieczystości i 

odpadów przez wyspecjalizowane firmy. 

 

2.5. Ukształtowanie terenu, zieleń. 

 

Istniejące zagospodarowanie terenu nie jest przestarzałe. Zieleń nie jest zniszczona 

i zaniedbana.  

2.6. Dojazd i układ komunikacyjny. 

 

Nieruchomość posiada dostęp do drogi dla pojazdów i pieszych od strony ul. 

Grażyńskiego. 

2.7. Projektowane zagospodarowanie działki. 

 

Istniejące zagospodarowanie terenu nie ulega gruntownej zmianie. Projektowane 

roboty budowlane nie będą wpływać na zagospodarowanie terenu działek objętych 

opracowaniem. 

2.8. Zaopatrzenie w wodę p-poż. 

 

Na terenie zewnętrznym znajdują się trzy hydranty przeciwpożarowe w 

odległościach od budynku kolejno o 12m, 13m i 10m. 

2.9. Dostępność dla osób niepełnosprawnych. 

 

Budynek w stanie istniejącym nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. 
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2.10. Istniejąca powierzchnia zabudowy. 

 

Powierzchnia zabudowy budynku: 4298,67 m2.   

Powierzchnia zabudowy została obliczona po obrysie nieocieplonych ścian 

zewnętrznych budynku. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się powierzchni 

elementów drugorzędnych tj. schodów i ramp zewnętrznych. 

 

3. Informacje o terenie i obiekcie. 
 

a) Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków, teren nie podlega ochronie na 

podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

b) Obiekt jest usytuowany jest terenie objętym eksploatacją pogórniczą. 

Informacje ogólne: 

 Nazwa byłego obszaru górniczego: „Katowice I” 

 Nazwa byłego terenu górniczego: „Katowice-Bogucice-Załęże” 

 Nazwa przedsiębiorcy górniczego: Katowicki Holding Węglowy, KWK 

„Katowice-Kleofas” 

 Rodzaj eksploatowanej kopaliny: węgiel kamienny 

 Data zakończenia eksploatacji: 2004r. 

Dane geologiczne: 

 Złoże pokładowe udokumentowane do głębokości 1000m, pokłady 

węgla kamiennego zalegające pod nadkładem czwartorzędowym i 

triasowym, eksploatowane pokłady: 401, 402, 403, 404/5, 405, 407/1, 

407/4, 408, 409, 412, 416, 418, 501, 504, 506, 510, 610, 620 

 Stratygrafia i litologia górotworu do głębokości około 100 od 

powierzchni ze szczególnym uwzględnieniem nadkładu: do głębokości 

20-30m nadkładu, poniżej warstwy karbońskie – piaskowce i łupki 

ilaste z pokładami węgla  

 Tektonika, ewentualne wychodnie uskoków w stropie karbonu lub na 

powierzchni: rozciągłość warstw górotworu i upady ziemne 

 Złoża innych kopalin: brak danych  
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Dane górnicze: 

 Deformacje nieciągłe związane z działalnością górniczą: brak danych  

 Dokonana płytka eksploatacja (do głębokości 100m): nie prowadzono 

płytkiej eksploatacji 

 Lokalizacja wyrobisk mających połączenie z powierzchnią: według 

posiadanej dokumentacji w granicach wnioskowanego terenu nie 

występują wyrobiska mające połączenie z powierzchnią, 

 Przebieg dokonanej eksploatacji górniczej: 

Lata Głębokość [m] Grubość [m] System eksploatacji

416 0-70 1918-25 150 brak danych z zwałem stropu, chodniki 

418 90-300 1916-17 160-220 1,3-1,4 z zwałem stropu 

501 0 1883-1996 220 2,5-6,0 z zwałem stropu, chodniki 

504 220-460 1988 320 1,9-2,1 z podsadzką 

510 0 1889-1995 260-310 2,5-5,5 z zwałem stropu, z podsadzką 

Pokład
Odległość ekspl. 

od obiektu [m]

Parametry eksploatacji

 

c) Dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie: W 

związku z projektowanymi pracami termomodernizacyjnymi nastąpi 

zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło co pozytywnie wpłynie na środowisko, 

zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

d) Obszar oddziaływania obiektu- obszar oddziaływania obiektu zgodnie z art. 20 

ust 1 pkt 1c oraz art. 34 ust 1 pkt 5 określa się jako przedmiotowe działki 

budowlane. 

e) Ochrona interesu osób trzecich 

Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje wzrostu ograniczenia dostępu 

do światła dziennego dla sąsiednich budynków i nieruchomości, jak również nie 

spowoduje wzrostu przesłaniania. Realizacja inwestycji nie pozbawi nikogo 

dostępu do drogi publicznej, nie ograniczy możliwości korzystania z wody, 

kanalizacji, energii elektrycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji nie 

spowoduje wzrostu uciążliwości powodowanych przez hałas i wibracje, 

zakłócenia elektryczne i promieniowanie, ani nie wprowadzi zanieczyszczeń 

powietrza i wody. 
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Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do bieżącego i niezwłocznego 

usuwania zanieczyszczeń, zapylenia oraz odpadów powstających w trakcie 

trwania robót budowlanych. 
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4.  Opis te
chniczny budynku. 

4.1. Parametry techniczne stanu istniejącego. 

 
Przedmiotem opracowania są budynki placówki oświatowej. 

Obiekt tworzą dwie połączone ze sobą bryły,, 
stanowiące części organizacyjną, 

reprezentacyjną, edukacyjną i sp
ortową szkoły.  

 

 

Szkic 1 Rzut orientacyjny budynku 

 

Dojazd do nieruchomości stanowi bezpośredni wjazd od ulicy Grażyńskiego 

poprzez niezagospodarowany  plac, obecnie wykorzystywany, ja
ko parking szkolny. 

Istnieje dodatkowy wjazd na posesję od wschodniej strony za pomocą bramy 

wjazdowej.  

 

 
 
 

l<2

k2
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Nr pomieszczenia Powierzchnia [m ²]

1 16,37

2 9,67

3 12,16

4 10,27

5 22,02

6 11,97

7 20,49

8 2,63

9 14,34

10 10,73

11 16,63

12 10,81

13 4,75

14 16,48

15 42,17

16 4,56

17 5,58

18 12,48

19 5,67

20 6,43

21 6,67

22 7,18

23 6,91

24 11,99

25 16,32

26 10,20

27 7,75

28 8,66

29 5,52

30 3,97

31 5,18

32 2,19

33 5,88

34 9,08

35 41,50

36 2,59

37 6,73

38 19,68

39 19,77

40 20,07

41 8,82

42 7,24

43 10,02

44 13,84

45 5,22

46 2,60

47 6,50

48 41,50

49 20,06

50 19,83

51 23,95

52 8,95

53 3,88

54 10,13

PIWNICA

55 12,53

56 10,89

57 2,78

58 3,36

59 8,69

60 16,23

61 16,13

62 36,24

63 11,44

64 48,68

65 14,75

66 27,88

67 38,55

68 13,09

69 12,86

70 13,12

71 18,73

72 0,82

73 0,90

74 3,36

75 0,92

76 1,25

77 1,15

78 7,00

79 2,06

80 6,95

81 11,66

82 1,38

83 1,30

84 1,34

85 11,86

86 15,24

87 11,90

88 37,35

89 11,47

90 10,16

91 8,36

92 7,48

93 1,35

94 1,45

95 7,50

96 7,87

97 7,81

98 175,40

99 4,94

100 26,40

101 26,74

102 14,82

103 23,83

104 25,97

105 12,36

106 25,46

107 22,35

108 46,57

PARTER
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173 12,50

174 2,73

175 3,67

176 9,00

177 16,20

178 7,70

179 39,40

180 4,80

181 23,10

182 24,50

183 25,90

184 3,50

185 8,90

186 3,40

187 9,30

188 13,10

189 26,60

190 26,70

191 23,10

192 24,70

193 106,50

194 14,70

195 5,10

196 7,90

197 2,60

198 8,10

199 2,30

200 31,30

201 78,40

202 43,40

203 35,60

204 24,50

205 66,70

206 25,60

207 11,10

208 5,20

209 51,30

210 41,90

211 50,20

212 14,50

213 57,80

214 42,00

215 49,60

216 49,80

217 13,70

218 55,50

219 41,90

220 50,00

221 50,40

222 14,30

223 54,40

PIĘTRO109 24,69

110 21,70

111 24,97

112 25,63

113 141,83

114 46,89

115 43,04

116 8,33

117 38,32

118 42,77

119 4,69

120 12,97

121 48,15

122 46,31

123 47,72

124 11,00

125 41,50

126 3,89

127 9,15

128 8,46

129 115,88

130 5,47

131 9,36

132 119,78

133 196,15

134 17,22

135 7,79

136 11,89

137 7,68

138 17,77

139 266,49

140 11,68

141 11,66

142 23,26

143 14,38

144 7,80

145 14,85

146 1,36

147 2,58

148 1,70

149 14,90

150 8,21

151 13,18

152 13,17

153 9,78

154 11,36

155 11,08

156 38,72

157 209,72

158 1,75

159 51,01

160 41,54

161 50,80

162 51,84

163 1,73

164 49,36

165 43,15

166 49,90

167 50,77

168 43,65

169 50,02

170 1,74

171 50,43

172 50,63
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224 13,40

225 31,40

226 23,90

227 22,60

228 25,40

229 25,50

230 24,10

231 22,30

232 25,20

233 21,70

234 48,50

235 14,20

236 52,80

237 45,30

238 25,60

239 22,20

240 23,90

241 23,20

242 14,90

243 55,00

Suma 5958,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie powierzchni użytkowej budynku w stanie istniejącym – suma: 5958,67m2 

 

 

 

 
Fot. 2 Widok budynku, będącego przedmiotem opracowania. 
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Fot. 3 Widok strefy wejściowej  

 

Opis funkcji stanu istniejącego. 

 

a) Dane ogólne: 
 

Obiekt obecnie stanowi budynek oświaty Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci 

Niesłyszących i Słabo Słyszących, w którym obecnie znajduje się Szkoła Podstawowa nr 

36 im. Kamila Krzysztofa Baczyńskiego. Na wskutek dużych strat energii cieplnej 

zwiększyło się zapotrzebowanie na wykonanie izolacji termicznych przegród 

zewnętrznych obiektu.  

Obecnie z placówki korzysta 270 uczniów tj. 32 oddziałów (klas).  

 

b) Elementy konstrukcyjne budynku 
 

• fundamenty żelbetowe  

• ściany piwnic murowane z cegły pełnej, wewnętrzne grubości 56cm (2 cegły) i 

43cm (1,5 cegły); zewnętrzne – minimum 56cm 

• stropy nad piwnicami „A” – gęstożebrowe Akermana, nad piwnicami „B” i „C” – 

monolityczne żelbetowe, nad parterami i piętrami budynku – gęstożebrowe 

Akermana 

• ściany nośne murowane, cegły podłużne 

F7'v -'' |
II h J

□

' V/ '
A i

iM I/ Wh
IśwWć 1■-/.<■' '.rwhl
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• elementy konstrukcji nośnej dla większych rozpiętości – słupy i belki monolityczne 

żelbetowe  

• schody w budynku monolityczne żelbetowe  

• elewacje budynku tynkowane, niektóre malowane wielokrotnie 

• pasy podokienne i nadokienne z płyt falistych; część „detali” elewacyjnych – ich 

falista powierzchnia została wyrównana przez wypełnienie zaprawą 

• frontowa elewacja posiada wykonany z wielkoformatowych płyt kamiennych cokół 

 

d) Wykończenie zewnętrzne budynku: 
 

Ściany budynku nie posiadają docieplenia od zewnątrz.. Elewacja pokryta jest tynkiem, 

niektóre powierzchnia były wielokrotnie malowane. Pasy podokienne i nadokienne 

wykonane z płyt falistych eternit , miejscowo płyty zostały wyrównane i wypełnione 

zaprawą.  

 

e) Stolarka: 
 

• stolarka okienna: z PCV  

• stolarka drzwiowa: drzwi drewniane pełne, drzwi aluminiowe, drzwi PCV 

 

f) Budynek wyposażony jest w instalacje: 
 

 wodno-kanalizacyjną 

 elektryczną 

 odgromową   

 centralnego ogrzewania 

 deszczową 

 teletechniczną 

 przeciwpożarową 

 
Budynek wyposażony jest w piony zewnętrzne, odprowadzające wodę deszczową do sieci 

ogólnospławnej. 
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4.2. Budynek – stan projektowany. 

 

Projektowany zakres robót został szczegółowo pokazany w części graficznej 

niniejszego opracowania. Projektowana termomodernizacja spełnia wymogi 

stawione przez warunki techniczne dotyczące izolacyjności termicznej. 

Uzupełnienie niniejszego projektu budowlanego o detale i inne elementy 

niewpływające na decyzję o pozwoleniu na budowę stanowić będzie projekt 

wykonawczy. Projektowane roboty budowlane związane z przedmiotowymi 

budynkami do wykonania w ramach przedmiotowej inwestycji: 

 

1. Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji– 

która poprawi izolacyjność termiczną przegród zewnętrznych i zmniejszy straty 

ciepła; szczegóły wg dalszej części opisu, części graficznej oraz projektu 

wykonawczego 

 

2. Wykonanie izolacji wodochronnej i cieplnej ścian piwnic i ścian zagłębionych w 

gruncie – izolacja wodochronna oraz  wyeliminują powstawanie zawilgoceń 

ścian piwnicznych oraz ścian zewnętrznych przy gruncie. Dodatkowo izolacja 

termiczna poprawi izolacyjność ścian piwnicznych oraz wyeliminuje powstawanie 

punktu rosy na ich powierzchni 

 

3. Wykonanie izolacji termicznej stropu nad ostatnią kondygnacją oraz dachu nad 

salą gimnastyczną – poprawi izolację termiczną przegród 

 

4. Wymiana drzwi wejściowych oraz okien tam, gdzie zachodzi taka potrzeba – 

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej nie spełniającej wymogów izolacyjności 

termicznej oraz nie zapewniającej odpowiedniej funkcjonalności użytkowej. 

Dodatkowo przewidziano zastosowanie nawiewników higrosterowanych w celu 

poprawy wentylacji w pomieszczeniach lekcyjnych.  
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5. Montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, 

chłodzeniem dla sal gimnastycznych - wraz z automatyką i niezbędną instalacją 

elektryczną rozwiązanie zastosowane w celu poprawy komfortu użytkowania 

obiektu oraz zmniejszenia strat ciepła poprzez wentylację. 

 

6. Wykonanie nowego rozdzielacza i podział instalacji C.O. na wydzielone obiegi 

grzewcze z możliwością ich automatycznego sterowania i niezbędną instalacją 

elektryczną – w celu zwiększenia wydajności, efektywności instalacji grzewczej 

oraz zmniejszenia kosztów ogrzewania wg. Projektu branżowego 

 

7. Izolacja istniejącej instalacji C.O. – zapewniając zmniejszenie strat ciepła na 

instalacji C.O. czego skutkiem będzie zwiększenie efektywności instalacji wg. 

Projektu branżowego 

 

8. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne budynku – 

zmniejszając zużycie energii elektrycznej i jednocześnie jej kosztów wg. Projektu 

branżowego 

  

9. Wymiana/modernizacja oświetlenia oraz instalacji elektrycznej – w celu 

poprawienia warunków użytkowania obiektu oraz przystosowanie go do 

aktualnych przepisów wg. Projektu branżowego 

 

10. Wyposażenie obiektu w urządzenia monitorujące zużycia nośników energii, 

wody oraz temperatur – montaż podstawowych liczników nośników energii i wody, 

zastosowanie regulatorów i/lub sterowników umożliwiających komunikację z 

użyciem standardowych, ogólnodostępnych protokołów komunikacyjnych oraz 

dostosowaniu obiektu w taki sposób aby w przyszłości istniała możliwość 

uruchomienia zdalnego monitoringu i eksploatację bez dodatkowych prac 

budowlanych i ingerencji w zrealizowany zakres prac instalacyjnych wg. Projektu 

branżowego 
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5. Charakterystyka energetyczna.  
 

Zgodnie § 329 pkt. 1 ust. 1 (działu X) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie), wymagania dotyczące zużycia ciepła na racjonalnie 

niskim poziomie wymienione w § 328, uznaje się za spełnione dla budynku 

użyteczności publicznej, jeżeli przegrody zewnętrzne oraz technika instalacyjna 

odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej zawartym w załączniku nr 2 w/w 

Rozporządzenia. 

Dla przedmiotowego budynku wymagania izolacyjności nie są spełnione dla: 

 

 ścian zewnętrznych 

 luksfer 

 stropodachu 

 stropu zewnętrznego 

 drzwi 

 okien 

 instalacji c.o. 

 instalacji wentylacji 

Po przeprowadzeniu prac związanych z przedmiotową inwestycją budynek będzie 

spełniał w/w wymogi. 



PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW  
PLACÓWEK OŚWIATY PRZY UL. GRAŻYŃSKIEGO 17 W KATOWICACH 

 

 

 24 

 

 

Aud yl energetyczny budynku ZS-P dla dzieci N lesłyszących I Słabo Słyszących w Katowicach przy uL Grażyńskiego 1 7

2. Karta audytu energetycznego budynku *)
□la całego budziku ______________________

Dane ogólne
1. łfanstrukcjaitechnałogia budyrku tradycyjna

2. Liczba kcndyqri3qi 1-2, GżEŚonwe pcdpwnczene'

1 K jtatjra części ogrzewanej jn?] 27 600
4. Pawerichna budyrku netto (mg 5491,30
i Powierzchna użykawa części mMzkdnej (m1 ] t.M

Ł
Pawierzchn a użykawa Ictuli utyikowydi oru innych pomeszczen
nemieszfcalnych [m J |

E 491 ,30

7. liczba mrszkań -
Ł Liczba csób użytkujących budynek nki
9 Sposób pc zapolowania ciepłej wody miejscowe podcyzewacie elektryczne
I L Radżo systemu cęrzewana budynku z sn miejskej
11. Współczynnik kształtu AV [bm| 0,55
12 frine dane ch  akteryzujace budynek. -

2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane
[WnrK]

SŁan przed
r t  , rrłon>:-:crri2jqj

Stan pc
Ttnrisr-iodcintucji

l a Ściany zewnętrzne 1.43 D.2D
i b Ściany piwnic 1.65 0,20
2a 51roćcCaćh □.72 0,15
2b Strop zewnętrzny □J65 D,15
3a Podłoga na gruncie □.39 0,39
3b Podłoga w piwnicy 0.32 0,32
3c Strop nad piwnicą □.60 0,60
ia Okna zewnętrzne nowe 1.50 0,90
4b Okna zewnętrzne starsze 3.20 0,90
4c Okna zewnętrzne ptwrzc 2.00 0,90
id Luksfery / okna f ix' 4.55 0,90
□a Drzwi zewnętrzne nowsze 2.60 1.30
5b Drzwi zewnętrzne stare 4.50 1.30
3. Sprawności sk ładowe systemu ogrzewania -średnie ważone wg
załącznika 3
1 Sprawność wytwarzania □.97 0,99
2 Sprawność przestania □.02 0,90
3 Sprawność reg j ac  i O.fl5 0,89
4 Sprawność akumulacji 1,00 1,00
5. Uwzględnienie przerwy na ogrzewana w okresie tygodnia □.05 0,85
6 Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby □.95 0,95
4. iprawnoścl sk ładowe systemu przygotowania ciep łej wody użytkowej
1 Sprawność wytwarzania □.96 0.96
2 Sprawność przesyłania □,8O 0,60
3 Sprawność regu ac i wykorzystania □.05 0,85
4 Sprawność akumulacji 1.00 1,00
5. Charakterystyka systemu wentylacji

1 Rodzaj wentylacji naturalna naturaha 1
mechaniczna

2 Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza ckna. [kanały
okna/kanałyT

centrale
3. Strumień powietrza wentylacyjnego [m ł ih] 0 6 3 5 9 635
4. Liczba wyman |Vh| w

5. Charakterystyka energetyczna budynku

1 Otlczenlowa moc cieplna systemu grzewczego [k W] 675.18 269,19

2 Ot łczeniowa moc cieplna na przygotowanie owu |kW] 17,20 17.20

3
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewana budynku (bez
uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) [GJ/rokJ

3 959,44 819,03

4
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewana budynku (z
uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego 1 przerw w
ogrzewaniu) [GJbrokJ

4 755,37 834,02

5 Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania c.w.u.
[GJTrokJ 133.79 133,79
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Audyt energetyczny budynku ZS-P dla dzieci Nieslyszacych i Słabo Słyszących w Katowicach przy ul.
Grażyńskiego 17

6.
Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu
standardowego (służące do ‘weryfikacji przyjętych składowych danych
obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok]

4 661,0 -

7.
Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie c.w.u. (służące do weryfikacji
przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] - -

0.

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w
standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu

grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/irfrak]
200,30 41.43

9.
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w
standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu

grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWWnfrck]
241,13 42.19

10. Udział odnawialnych źródeł energii [%] 0.00 0,00

6. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu)

1. Koszt za 1 GJ energii na ogrzewanie **) [zl] 44.7 44,7

2. Koszt za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc "*)  [zł] 15 675 15 675

3. Koszt przygotowania 1 m J wody użytkowej “) [zl] 33.15 33,15

4 . Koszt 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu na miesiąc'")  [zl] - -

5. Oplata za ogrzanie 1 m powierzchni użytkowej miesięcznie |zl] 5.59 1.76

6. Miesięczna oplata abonamentowa [zl] 0.0 0,0

6. Inne [zł] 0.0 0,0

7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Planowana suma kredytu [zl] 6 774 902.45
Roczne zmniejszenie
zapotrzebowania na energię [%|

80,2%

Planowane koszty całkowite [zł] 6 774 902.45 Premia termomodemizacyjna [zl] 504 450,70

Roczna oszczędność kosztów energii [zł'rok| 252 225,35

*) dla budynku o mieszane] funkcji należy Mdać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku

") opłata zmcnna związana z dystrybucją i przesyłem Jednostki energii

" '  | stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii
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Audyt energetyczny budynku ZS-P dla dzieci N ieslyszących i S łabo  S łyszących w Katowicach przy u l .
Grażyńskiego 1 7

Wartości l iczbowe poszczególnych strat przedstawiono w poniższej tabeli:

5.2 .  System grzewczy
Ogrzewanie zdalaczynne. centralne wodne z zas i lan iem z m ie jsk ie j  sieci ciep łowniczej. Instalacja
wewnętrzna C .O .  jes t  sprawna, częściowo zmodernizowana w poprzednich l a lach .  Niepe łna regulacja
miejscowa jak  i cen t ra lna ,  w dużej części b rak  izolacji przewodów w pomieszczeniach nieogrzewanych.

5.3 .  System zaopatrzenia w c .  w .  u .
Ciep ła woda użytkowa przygotowywana miejscowo w elektrycznych podgrzewaczach przepływowych.

5.4 .  Zbiorcze zestawienie oceny  stanu istniejącego budynku I możliwości poprawy zawiera poniższa tabela

LP Chraklerystyfca stanu Istniejącego Moż l iwości 1 sposób poprawy
ł ] 2 3

1

Przegrody zewnę t rzne mają n iezadowalające
wartości wspó łczynnika przen ikan ia
ciepła U [WVm2K]
- śc iany  zewnętrzne U= 1 . 4 3
- śc iany  piwniczne U= 1 . 6 5
- polega na g runc ie  U= 0 .39
- pod łoga w piwnicy U= 0 .32
- stropodach U= 0 .72
- sbop zewnętrzny - podcień  U = 0 .65
- sbop nad  piwnicą U= 0 .60

□ocieplić, przegrody zewnętrzne
- d la  śc ian U ś 0 .20
- d la  stropodachów Uś  6.15
- d la  pod łogi U s 0 .30

N ie  przewiduje s ię  oc iep len ia  stropu nad
piwnicą ze względu na t rudnośc i  techniczne.
W zamian proponuje s ię  ocieplenie ścian
piwnic.

N ie  przewiduje s ię  oc iep len ia  podłóg,
ponieważ ich parametry tylko nieznacznie
odbiegają od obowiązujących wymagań ,  a
ewentualne oc iep len ie  wiązalobys ię  z
n ieracjonalnie wysokimi nakładami
f inansowymi (wymiana drzwi wewnę trznych,
przekucie nadproży. ilp.J.

2

Okna - wymienione na  nowe z PCW w różnych latach
Okna nowe U = 1 . 5 0
Okna s ta re  i zniszczone U = 3 .20
Okna piwnic U = 2 ,00
Drzwi zewnętrzne nowe U = 2 .60
Drzwi zewnętrzne s ta re  U = 4 .50
Luksfery U = 4 .55

Okna zostały w większości wymienione na
nowe w poprzednich latach (2009-2014) .
Drzwi zewnętrzne również  w większości
stosunkowo nowe. Za leca s ię  przede
wszystkim wymianę  starej stolarki  i ś l usark i ,
wymianę ok ien ,  które mają  od 4 do  9 l a t
uzależnia s ię  od analizy ekonomicznej.
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Audyt energetyczny budynku ZS-P dla dzieci N iesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach przy ul.
Grażyńskiego 17

3
Wentylacja grawitacyjna -
prawdopodobnie wentylacja nie jest eksploatowana
prawidłowo. Występują zacieki, kratki wentylacyjne są
zaklejone. Również porównanie obliczeniowego
zapotrzebowania na energię ze zmierzonym zużyciem
wskazuje na to, że strumienie powietrza wentylacyjnego są
znacznie zaniżone w stosunku do wymagań normowych.

Rozpatruje się zmianę systemu na wentylację
mechaniczną z odzyskiem ciepła w całej
ogrzewanej części budynku wraz z budową
central wentylacyjnych i kanałów
rozprowadzających oraz wykonaniem sufitów
pod wieszanych .

4
Instalacja centralnego o g r z e w a n i a -
zarówno źródła ciepła, jak i sama instalacja jest w stanie
różnym - podział przyjętych sprawności przedstawiono w
załączniku nr 3. W większości przewody są o dużych
przekrojach, bez izolacji lub z siarą i nieefektywną izolacją.
Grzejniki w większości stare, z zaworami o słabej
możliwości regulacyjnej bądź bez zaworów. Węzeł ciepłny
obsługujący część ZSP slary, o niezadowalającej regulacji.

Zaleca się modernizację bądź wymianę
wymiennika obsługującego ZSF. Ponadto
zaleca się kompleksową wymianę instalacji
wewnętrznej, w tym wymianę przewodów wraz
z ich izolacją, wymianę grzejników, montaż
zaworów termostatycznych (zaleca się zawory
wyposażone w czujniki otwartych okien).
Należy leż przeprowadzić regulację
hydrauliczną instalacji ż dostosowaniem do
zapotrzebowania na ciepło budynku po
termomodernizacj i.

5
Instalacja ciepłej wody użytkowej -
ciepła woda użytkowa przygotowywana miejscowo w
elektrycznych podgrzewaczach akumulacyjnych -
podgrzewacze obsługują po kilka punktów poboru wody.

Urządzenia są sprawne, nie wymagają
modernizacji ani wymiany..

6
Odrtawialne źródła energii
w stanie istniejącym budynek me jest wyposażony w żadne
odnawia Ine źródła energii.

Z uwagi na funkcję obiektu i przerwę w jego
użytkowaniu w okresie wakacyjnym nie
przewiduje się stosowania, instalacji
kolektorów słonecznych. Ponieważ
zaobserwowano jednak zużycie energii
elektrycznej w miesiącach wakacyjnych,
przeprowadzona zostanie analiza możliwości
zastosowania instalacji folowoltaicznej.
Ponieważ budynek jest podłączony do
miejskiej sieci ciepłowniczej zasilanej z
elektrociepłowni (kogeneracja ), nie przewiduje
się stosowania pomp ciepła ani innychy źródeł
odnawialnych do ogrzewania.

7.
Oświetlenie -
oświetlenie głównie świetlówkami liniowymi oraz żarówkami.
Występują leź świetlówki kompaktowe. Częścioowo. w
niektórych salach, oświetlenie zostało wymienione na
energooszczędne w technologii LED.

Wymiana oświetlenia na energooszczędne w
technologii LED, zastosowanie czujników
ruchu z wyłącznikami czasowymi w ciągach
komunikacyjnych i toaletach.
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6. Ekspertyza stanu technicznego obiektów budowlanych. 
 

a) Fundamenty 

Budynki posadowione bezpośrednio na ławach żelbetowych, ścianach 

fundamentowych murowanych z cegły pełnej. 

Stwierdzono zawilgocenia tynków ścian zewnętrznych przy części podziemnej w 

dolnej części ścian oraz ścian piwnicznych.  Zasadne jest wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej ścian podziemnych.  

 

b) Ściany zewnętrzne 

Stan techniczny średni. Pogorszona estetyka obiektu. Występują liczne ubytki i 

pęknięcia  tynków. Pod względem konstrukcyjnym istniejące ściany spełniają swoją 

funkcję. Nie stwierdzono znacznych uszkodzeń ścian konstrukcyjnych (nośnych) 

oraz ich utraty stateczności. Ściany zewnętrzne nie spełniają wymogów normy PN – 

EN ISO 6946 – 1999 w zakresie izolacyjności cieplnej. W oparciu o obliczenia 

audytu energetycznego zalecane jest wykonanie termomodernizacji budynku. 

 

c) Dach 

W okresie przeprowadzania wizji lokalnych nie stwierdzono nieszczelności dachu. 

Natomiast zasadna jest wymiana zużytego pokrycia dachowego. Przegroda nie 

spełnia wymogów normy PN – EN ISO 6946 – 1999 należy wykonać docieplenie w 

oparciu o obliczenia audytu energetycznego.  

 

d) Stolarka okienna i drzwiowa. 

Istniejąca stolarka w obiekcie jest częściowo zużyta. Zalecana jest wymiana części 

stolarki z dostosowaniem do wymagań cieplnych i obowiązujących przepisów bhp 

oraz dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  
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e) Instalacje 

Instalacje, w które wyposażony jest budynek są sprawne. Zalecana jest wymiana 

niektórych instalacji, które tego wymagają. Opracowaniu głównie podlegają 

instalacje C.O., które należy ocieplić oraz wymienić w celu zapewnienia lepszej 

efektywności energetycznej budynku oraz instalacje elektryczne. 

 

Budynki  znajdują się w należytym stanie technicznym,  nie zagrażają życiu i zdrowiu 

ludzi – zasadne jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji. Budynki będące 

przedmiotem opracowania nadają się do wykonania robót budowlanych objętych 

niniejszym opracowaniem. 
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7. Warunki techniczne wykonywania robót budowlanych. 
 

7.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych. 

 
7.1.1 Wymagania ogólne. 

 
Realizację docieplania ścian budynku przyjęto w oparciu o Instrukcję ITB 

Nr 447/2009. Grubość warstwy izolacyjnej ustalono na podstawie obliczeń 

cieplnych, wynikających z audytu energetycznego. Wielkość ta spełnia również 

aktualne wymogi Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej  

i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie.  

 

Przyjęto:  

 Ocieplenie ścian zewnętrznych z użyciem styropianu gr. 16 cm 

o współczynniku przenikania ciepła λ ≤0,038 W/m*K z wykończeniem  z tynku 

silikatowego  zgodnie z kolorystyką elewacji.  

 Ocieplenie stropodachów do góry styropianem laminowanym papą asfaltową 

o grubości 22 cm o współczynniku przenikania ciepła  λ ≤0,034 W/m*K 

Dopuszcza się zastosowanie innej technologii, np. zmiany typu stropodachu 

na wentylowany i ocieplenia włóknami celulozowymi bądź granulatami z 

wełny mineralnej, pod warunkiem zachowania parametrów izolacyjnych. 

 Ocieplenie stropów zewnętrznych od spodu styropianem o grubości 16 cm 

o współczynniku przenikania ciepła λ≤0,031 W/m*K. W miejscach, gdzie tuż 

pod stropami znajdują się okna, należy wymienić okna na mniejsze zgodnie 

z zestawieniem stolarki okiennej.  

 Ocieplenie ścian piwnic polistyrenem ekstrudowanym o grubości 15 cm 

o współczynniku przenikania ciepła  λ ≤ 0,034 W/m*K wraz z wykonaniem 

izolacji przeciwwodnej. Izolacje należy układać do poziomu ław 

fundamentowych w miejscu występowania piwnic, w przypadku braku 

podpiwniczenia wykonać o,5 m poniżej terenu.   
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Pod ociepleniem w rurkach ochronnych przeprowadzić: 

- nowe zwody instalacji odgromowej zgodnie z dalszą częścią opracowania, biorąc 

pod uwagę wymagania pożarowe 

- nową instalację elektryczną do zasilania lamp umiejscowionych na elewacji  

 

Ocieplenie części nadziemnej 

 

Wymagania formalno-prawne wobec systemu: 

 System z tynkiem na płyty styropianowe 

 Wszystkie  prace  przy  wykonywaniu ocieplenia  strefy podstawowej jak i strefy 

narażonej na oddziaływania mechaniczne należy  wykonać  przy  zastosowaniu  

materiałów  należących  do  jednego  systemu  technologiczno - materiałowego. 

 Aprobata Techniczna ITB na zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian ze-

wnętrznych budynków 

 Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dot. w/w Aprobaty Technicznej 

 Materiały wchodzące w skład systemu muszą mieć umieszczone na opakowaniach 

oznaczenia zgodne z ustawą o wyrobach budowlanych oraz aktami wykonawczymi 

do tej ustawy 

 

Budowa ETICS – płyty styropianowe 

1. Zaprawa do przyklejania styropianu 

2. Płyty styropianowe  

3. Masa do wykonywania warstwy zbrojonej 

4. Siatka zbrojąca z włókna szklanego 

5. Tynk elewacyjny silikatowy  
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(poniższe wymogi muszą być podane w aprobacie technicznej) 

Łączniki mechaniczne – wymagania podstawowe 

 mocowane w wyfrezowanych zagłębieniach i zabezpieczone zaślepkami zapo-

biegające powstawaniu miejscowych mostków termicznych 

 ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników  

 sposób mocowania i długość strefy rozparcia zależne od rodzaju podłoża/ ma-

teriału ścian elewacyjnych: 

 Mocowanie łącznikami płyt (w miarę potrzeb) wykonujemy nie wcześniej niż 

po 24 godzinach od ich przyklejenia, za pomocą łączników wbijanych lub 

wkręcanych z rdzeniem stalowym. Rodzaj łączników mocujących (wkręcane 

lub wbijane) oraz ich długość powinny być dostosowane do podłoża, grubości 

warstwy termoizolacyjnej układu ociepleniowego i występujących obciążeń 

statycznych. Długość L łączników mocujących powinna wynosić nie mniej niż 

wyliczona według wzoru:  

  

L ≥ hef + a1 + a2 + da 

gdzie: 

hef ― minimalna głębokość osadzenia łącznika w podłożu, 

a1 ― łączna grubość starych warstw związanych z podłożem (np. tynku), 

a2 ― grubość warstwy kleju, 

da ― grubość warstwy termoizolacyjnej.  

 Jeżeli Aprobaty Techniczne lub Europejskie Aprobaty Techniczne dotyczące 

łączników nie stanowią inaczej, to minimalna głębokość zakotwienia łączni-

ków w podłożu hef  powinna wynosić co najmniej: 

• 5 cm – w przypadku podłoża z betonu zwykłego lub z cegły pełnej, 

• 8 cm – w przypadku podłoża z betonu komórkowego lub z cegły kratówki  

 Przy narożach budynku, w tzw. „strefie narożnej”, liczbę łączników należy 

zwiększyć. Szerokość strefy narożnikowej powinna wynosić  jedną ósmą szero-

kości budynku (węższej części budynku), jednak nie mniej niż 1 m i nie więcej 

niż 2 m. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku (a) 

powinna wynosić co najmniej: 
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• 5 cm – w przypadku podłoża z betonu, 

• 10 cm – w przypadku ściany murowanej. 

W pierwszej kolejności należy osadzać łączniki w narożach płyt.  

 

Zaprawa szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej: 

 

Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy zbrojącej należy wyszpachlować 

wszystkie otwory okienne i drzwiowe (ościeża), a naroża ościeży dodatkowo za 

zbroić listwą narożną z siatką.  

Nad narożami otworów okiennych i drzwiowych należy wtopić pod kątem 45° pa-

sy siatki z włókna szklanego o wymiarach 35 x 20 cm, gdyż w miejscach tych po-

wstają zwiększone naprężenia, które mogą przyczyniać się do powstawania rys. W 

miejscach zatapiania pasów siatki zaprawę zbrojącą należy silnie ściągnąć.  

 

Sposób przyklejania siatki z włókna szklanego przy otworach okiennych i drzwio-

wych: 

1. siatka z włókna szklanego (pas siatki dociąć do krawędzi narożnika), 

2. kawałki siatki wzmacniającej naroża otworu, 

3. narożnik ochronny z siatką z włókna szklanego. 

 

Pierwszym etapem nałożenia zaprawy zbrojącej jest gruntowanie powierzchni 

wełny mineralnej cienką warstwą zaprawy zbrojącej gładką stroną pacy. Następ-

nie nałożenie właściwej warstwy zaprawy za pomocą pacy zębatej o zębach 10 x 

10 mm rozprowadzając ją równomiernie po powierzchni płyty. 

 

W świeżą warstwę zaprawy zbrojącej wtopić siatkę z włókna szklanego (od góry 

ku dołowi) na całej wysokości ściany, dbając o to, by siatka była naciągnięta i bez 

zagięć. Przed zatopieniem kolejnego pasa siatki ściągnąć z poprzedniej warstwę 

zaprawy zbrojącej na szerokość zakładu min. 10 cm w celu wyeliminowania zgru-

bień na łączeniach. Na narożu zatapiamy siatkę równo z grzbietem listwy. Naroż-

nik szpachlujemy pacą kątową. Po wyschnięciu zaprawy zbrojącej wystającą poza 
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obrys listwy cokołowej siatkę obcinamy równo z dolną krawędzią. 

 

Pośrednia warstwa gruntująca 

 zgodna z aprobatą techniczną systemu  

 poprawiająca przyczepność i wyrównująca chłonność mineralnej warstwy 

zbrojącej, 

Masa tynkarska: 

 masa tynkarska, gotowa do aplikacji, 

 nie zawierająca cementu, 

 zbrojona włóknami szklanymi, 

 do aplikacji ręcznej i maszynowej, 

 

Materiały i elementy do wykańczania i zabezpieczania miejsc szczególnych elewacji: 

 Siatka pancerna w strefie możliwych uszkodzeń mechanicznych / od poziomu 

gruntu do wysokości 2,50m/ 

 np. listwy cokołowe, okapniki, profile krawędziowe/narożne, profile dylatacyj-

ne, listwy przyokienne, taśmy uszczelniające, itp. zgodnie z wytycznymi wyko-

nawczymi wybranego systemodawcy, oraz projektem technicznym ocieplenia 

obiektu. 

7.1.2 Warunki techniczne wykonywania dociepleń ścian zewnętrznych. 

a) Przygotowanie powierzchni ścian 

Przygotowanie powierzchni ścian polega na dokładnym sprawdzeniu stanu podłoża, 

oraz wykonaniu niezbędnych napraw tak, by było stabilne, suche, bez zanieczyszczeń 

i luźnych powłok. Przygotowanie ścian należy rozpocząć od dokładnego umycia 

wodą. Ostukać tynki, skuć odparzone i wątpliwe miejsca, szczotkami usunąć słabo 

związane i osypujące się tynki. Drobne nierówności można wyrównać masą klejącą 

stosowaną do przyklejania płyt, przynajmniej dzień wcześniej przed klejeniem 

styropianu i płyt z wełny. W trakcie przygotowywania powierzchni ścian należy 

wykonać próby przyklejania płyt styropianowych i próby wyrywania kołków 

plastykowych. Próbę przyklejania płyt styropianowych / płyt z wełny wykonać w 

różnych miejscach na 8 - 10 próbkach o wymiarach 10 x 10 cm.  
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b)  Klejenie  płyt styropianowych 

Zagruntować niewielką ilością zaprawy klejącej, za pomocą kielni trapezowej, płytę 

przy jej krawędziach, wzdłuż obwodu oraz w trzech równomiernie rozłożonych 

punktach. 

Nałożyć kolejno warstwę zaprawy po obwodzie płyty na szerokości około 7 cm oraz 

plackami o średnicy około 15 cm w trzech wcześniej wskazanych miejscach, tak aby 

powierzchnia przyklejenia płyty do podłoża wynosiła co najmniej 40%. 

c) Zamocowanie mechaniczne 

Zamocowanie mechaniczne wykonać za pomocą tworzywowych łączników 

z wbijanym klinem. Talerzyki łączników nie powinny wystawać poza lico 

ocieplenia. 

– 4 sztuki środek, krawędziowo 6 szt. Łącznik zagłębiany, zastosowanie 

dodatkowo  zaślepki z wełny mineralnej / styropianu. 

 

d) Nakładanie masy klejącej na płyty styropianowe, przyklejanie siatki 

Do przyklejania siatki można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili 

przyklejenia płyt. Masę klejącą nanosić ciągłą warstwą na powierzchnię płyt 

styropianowych rozpoczynając od góry ściany, pasami o szerokości siatki zbrojącej. 

Po nałożeniu masy przyłożyć siatkę i wcisnąć w masę za pomocą packi. Płynnymi 

ruchami wyrównać całą powierzchnię siatki tak, by nie wykazywała sfałdowań i była 

równomiernie napięta. Następnie dokładając masy klejącej przykryć (wtopić) 

całkowicie siatkę. Pasma siatki łączyć na zakład 10 cm w pionie i w poziomie. 

e) Wykonanie wyprawy elewacyjnej na docieplonej ścianie 

Do wykonania wyprawy można przystąpić po całkowitym wyschnięciu masy klejącej 

z wtopioną siatką, w zależności od warunków atmosferycznych i nie wcześniej niż po 

3 dniach. Masę nakładać w sposób ciągły na całym fragmencie ściany stanowiącym 

odrębną płaszczyznę elewacji. Po nałożeniu zaprawy warstwą równej grubości, 

należy ją zatrzeć plastykową pacą tak by uzyskać żądaną fakturę. Grubość wyprawy 

powinna wynosić nie mniej niż 2,0 mm. Przed nakładaniem wyprawy, podłoże należy 

zagruntować preparatem gruntującym. Świeżą wyprawę szczególnie chronić przed 

wiatrem, deszczem i nasłonecznieniem. 
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f) Docieplenia ścian w miejscach szczególnych 

 Docieplenie przy otworach okiennych, drzwiowych 

Docieplenie wokół otworów okiennych i drzwiowych wykonać zgodnie z załączonymi 

szczegółami, stosując warstwę styropianu 3 cm na ościeżach. Narożniki wzmacniać 

po obwodzie kątownikiem perforowanym.  

 

Kolorystyka elewacji 

Na elewacjach zastosowano trzy rodzaje tynku sylikatowego: 

- w kolorze ciemno szarym wg koloratora RAL nr 7046, 

granulacja kruszywa 1,5 mm typu baranek 

(jako pas przyziemia o szerokości 0,5m od poziomu gruntu; zastosować listwę 

odcinającą 0,5 cm), 

- w kolorze jasno szarym wg koloratora RAL nr 7035, 

granulacja kruszywa 1,5 mm typu baranek 

(jako kolor wiodący elewacji), 

- w kolorze zielonym wg koloratora RAL nr 6018, żółtym RAL nr 1004, czerwonym 

RAL nr 3017, zielonym RAL nr 6010, fioletowym RAL nr 4011,  

niebieskim RAL nr 5010, pomarańczowym RAL nr 2003 oraz błękitnym RAL nr 6027 

 (jako kolor przestrzeni międzyokiennych według opracowania graficznego). 

 

Podział kolorystyczny wykonać zgodnie z częścią rysunkową.  

Przed przystąpieniem do prac tynkarskich, należy wykonać próby kolorystyczne.  

 

7.1.3 Prace przygotowawcze i  rozbiórkowe. 

 
a) demontaż instalacji odgromowych  

b) demontaż wywiewek kanalizacyjnych 

c) rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,  

d) rozbiórka parapetów  

e) demontaż stolarki i ślusarki drzwiowej zewnętrznej 

f) rozbiórka i wykucie ościeżnic  drzwiowych 

g) rozbiórka wierzchniej warstwy pokrycia dachowego (pokrycia papowe) 

h) rozbiórka powierzchni utwardzonych 

i) rozbiórka i wykucie ościeżnic okiennych  
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j) powstały gruz i odpady zutylizować 

k) demontaż płyt azbestowych znajdujących się przy oknach  

l) demontaż i montaż nowych kratek wentylacyjnych  

m) demontaż i montaż ponowny kamer   

n) demontaż i montaż balustrad przy oknach balkonowych, balustrady wykonać 

w malowaniu na kolor RAL 7005. 

o) Zdemontować i zabezpieczyć istniejące nawietrzaki pod oknami. 

 

7.1.4 Prace zalecane do wykonania podczas robót termomodernizacyjnych. 

 

a) usunięcie luźnych tynków oraz miejscowe uzupełnienie 

b) czyszczenie styków dylatacyjnych oraz wypełnienie materiałem elastycznym 

c) wymiana rynien oraz rur spustowych 

d) wymiana parapetów  

Parapety powinny wystawać poza lico ścian, co najmniej 30 mm. 

 

7.1.5 Wykonanie zadaszenia nad wejście 

 

Wykonuje się zadaszenia na zawiesiłaś stalowych, zadaszenie wykonane z poliwęglanu. 

Zadaszenie wykonane nad każdymi drzwiami. 

 

 

7.2  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej  

Przed wykonaniem ocieplenia ścian przyziemia należy osuszyć ściany w przypadku 

wystąpienia zawilgoceń, wykonać izolację pionową z masy bitumiczno-polimerowej. 

Ocieplenie w gruncie należy zabezpieczyć folią kubełkową zakończoną listwą. 

 

Ocieplenie części podziemnej 

 

Od strony zewnętrznej po wykonaniu wykopu na średnią głębokość 2,50m w części 

podpiwniczonej i 0,50 w części niepodpiwniczonej, skuciu luźnych (szacuje się około 

100%) tynków, osuszeniu ścian do poziomu zawilgocenia do 5%, projektuje się 

wykonanie warstwy wyrównawczej oraz   pionowej  izolacji przeciwwilgociowej 

z masy bitumiczno-polimerowej. 
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Celem poprawy termoizolacyjnej ścian części podziemnej zaleca się zastosowanie 

poliestru ekstrudowanego gr 15 cm. Uwaga: płyty ze styropianu  ekstrudowanego 

można przykleić jedynie po uzyskaniu wskazanej wilgotności muru. Przyklejenie 

styroduru na ściany o wilgotności powyżej 5% mogłoby spowodować zwiększenie 

wykwitów pleśni i grzyba w pomieszczeniu. 

Styropian XPS: Płyty powinny charakteryzować się parametrami: 

Gęstość: ≥ 30 kg/m³, 

Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,034 W/mK; 

Od strony zewnętrznej styropian zabezpieczyć membraną kubełkową:  

Dane techniczne: 

- Materiał: polietylen o wysokiej gęstości, 

- Długość: 20 m w rolce,  

- Szerokość: 1,0 m;  

- Grubość membrany: 0,6 mm obustronnie wytłaczana 

- Wysokość stożków: 8 mm.  

- Odporność na ciśnienie: około 250 kN/m2 

- Wytrzymałość: na uderzenia mechaniczne, działanie korzeni, grzybów i bakterii 

Folię należy zakończyć 20 cm powyżej gruntu listwą systemową. W miejscach 

łączenia folii oraz w narożnikach folię układać na zakład 20 cm. 

W związku z koniecznością wykonania docieplenia ścian poniżej terenu konieczne 

jest rozebranie przyległej nawierzchni i odkopanie murów.  Po wykonaniu izolacji 

przeciwwilgociowej,  dociepleniu ścian oraz odwodnienia, należy odtworzyć opaskę, 

schody, nawierzchnie wokół budynku. Szczegóły wg części rysunkowej oraz 

projektu wykonawczego. 

 

Izolacja pionowa z masy bitumiczna – polimerowej 

 

Przed nałożeniem masy do hydroizolacji należy zagruntować powierzchnię ścian, 

odpowiednim środkiem gruntującym, zgodnie z zaleceniami producenta. Grunt ma na 

celu wyrównanie chłonności podłoża, co w rezultacie poprawia równomierną przy-

czepność masy w każdym miejscu ściany lub innej powierzchni. 
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Masy bitumiczno-polimerowe mają konsystencję gęstej pasty. Prace należy wykony-

wać w temperaturze od +5 do +25°C. Powłoki bitumiczno-polimerowe można nano-

sić na lekko wilgotne powierzchnie. Ponieważ tworzą trwale elastyczną powłokę, 

można je nanosić na podłoża, które są narażone na skurcze i powstawanie w ich wy-

niku rys oraz pęknięć. Masy bitumiczno -polimerowe nie niszczą styropianu i polisty-

renu ekstrudowanego. 

 

Demontaż i montaż nowych naświetli wykonanych w technologii monolitycznej 

murowanej z cegły 

Przed ułożeniem izolacji pionowej należy wykonać demontaż starych naświetli wyko-

nanych z cegły murowanej i tynkowanej. Po wykonaniu izolacji pionowej należy za-

stosować  nowych doświetleni betonowych prefabrykowanych z nakładką betonową. 

W miejscu wytąpienia odpowietrzenia piwnicy wykonać otwór w kratce stalowej za-

mocowanej w nakładce betonowej.  
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 7.3 Ocieplenie dachu. 
 

Należy wykonać ocieplenie dachu budynku istniejącego w sali gimnastycznej 

styropapą o współczynniku λ = 0,034 W/m*K i grubości 22cm. Przed ułożeniem 

styropapy należy usunąć istniejące pokrycie dachowe. Należy wykonać wierzchnią 

warstwę papy w kolorze czarnym lub szarym. 

Roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac 

na dachu takich jak: 

- wykonanie niezbędnych  przekuć w dachu wraz z robotami towarzyszącymi 

i uszczelniającymi 

-  przygotowanie obróbek blacharskich. 

Pracami towarzyszącymi są wykonanie tynków, wymiana obróbek blacharskich, 

wymiana rynien i rur spustowych, wykonanych z blachy powlekanej malowanej na 

RAL 7005. 

 

Z uwagi na grubość ocieplenia 22 cm należy nadmurowąć kominy znajdując się na 

dachu. Kominy wykonać z cegły klinkierowej. Przed przystąpieniem prac należy 

rozebrać kominy poniżej dachu o dwie warstwy cegły i odmurować z zastosowaniem 

klinkieru. 

 

Ułożenie papy wierzchniego krycia na styropapie 

 

Na zagruntowanym podłożu ze styropapy, należy ułożyć warstwę papy wierzchniego 

krycia. Papę wierzchniego krycia należy zgrzewać na całej szerokości arkusza. W 

trakcie układania papy należy zamontować wywiewki kanalizacyjne. Powyższe prace 

wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta.  

W miarę możliwości należy tak zaplanować prace, aby zminimalizować ilość 

wprowadzanych na dach obciążeń w trakcie prac, jak również w jego późniejszej 

eksploatacji. 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania pokryć dachowych w technologii pap 

zgrzewalnych należy pamiętać o podstawowych zasadach, których przestrzeganie 

zapewni prawidłowe ułożenie pokrycia dachowego, bezawaryjnie funkcjonujące 

przez kilkudziesięcioletni okres czasu.  
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Przed przystąpieniem do wykonywania nowego pokrycia trzeba zapoznać się ze 

stanem konstrukcji dachu.  

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić 

poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw 

dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych 

pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu 

pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych 

kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie 

materiałów.  

 

Zalecenia 

 

Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie 

niższej niż: • 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS, temperatury stosowania 

pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w 

pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezpośrednio przed 

zgrzaniem.  

Nie należy prowadzić prac pokrywczych i dekarskich w przypadku mokrej 

powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy 

silnym wietrze. Nawierzchnia na którą układane są poszczególne warstwy pokrycia 

dachowego powinna być sucha, oczyszczona i wyrównana w sposób zapewniający 

prawidłowe odprowadzenie wody.  

Papę należy układać pasami równoległymi do okapu. Przed ułożeniem papy należy 

ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce 

(z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch 

końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym 

łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką 

w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza 

operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy 

papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i 

równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się 

przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o 

szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie 
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pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka 

dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby 

pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość 

przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ 

masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.  

Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  

• podłużny 8 cm,  

• poprzeczny 12-15 cm.  

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z 

kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać 

ze szczególną starannością . Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy 

sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać 

(po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można 

posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.  

W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie 

tak, aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby 

uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych 

pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.  

 

7.4    Wymiana obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych. 
 

Wymiana obróbek blacharskich 

Przed wykonaniem prac związanych z termomodernizacją i wymianą pokrycia 

dachowego dwóch sal gimnastycznej, należy zdemontować istniejące obróbki 

blacharskie. Wymienione obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico ścian w 

poziomie dachu, co najmniej 50 mm. Pod wkręty zakładać uszczelki neoprenowe lub 

łby zakryć lutowanymi kopkami. Obróbki zakładać po zakończeniu prac tynkarskich i 

dekarskich. 

Świeża zaprawa tynkarska wykazuje działanie korozyjne ze względu na silnie 

alkaliczny charakter, dlatego wszelkie prace pokryciowe z blach najlepiej wykonać 

po zakończeniu· prac tynkarskich, aby uniknąć powstawania plam. Należy również 

zadbać o to, aby po zakończeniu prac tynkarskich usunąć wszelkie pozostałości (np. 

zaschniętą zaprawę). Obróbki z blach powlekanej w kolorze RAL 7005 
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Wymiana rynien i rur spustowych 

 

Przed wykonaniem prac związanych z termomodernizacją i wymianą pokrycia 

dachowego, należy zdemontować istniejące rynny i rury spustowe. Zaprojektowano 

rynny i rury wykonane z blachy powlekanej molowanej na RAL 7005. Rynny i rury 

spustowe zakładać po zakończeniu prac tynkarskich i dekarskich. 

 

7.5   Wymiana stolarki drzwiowej w zakresie koniecznym  

 

Projekt przewiduje wymianę istniejących drzwi zewnętrznych wraz z dostosowaniem 

do wymogów cieplnych obowiązujących przepisów bhp, p.poż.  

 

Wymiana istniejących drzwi zewnętrznych  

 

Przewiduje się wymianę istniejących drzwi zewnętrznych. Projektowane drzwi 

zewnętrzne powinny być wykonane w konstrukcji aluminiowej o współczynniku 

przenikania ciepła 1,3 W/m2K,  w kolorze RAL 7005. Dla istniejących drzwi 

spełniających wymagania przewiduję się ich malowana na kolor RAL 7005.  Szklenie 

drzwi w wykonaniu bezpiecznym. Drzwi w zestawieniu traktuje się jako kompletne z 

okuciami klamkami, zamkami zgodnie z zestawieniem stolarki.  

Wymianę drzwi projektuje się z dopasowaniem do pierwotnych podziałów. Przed 

montażem stolarki drzwiowej, należy dokonać szczegółowych pomiarów 

wykonawczych otworów drzwiowych celem dopasowania montażowego z 

uwzględnieniem ocieplenia.  

W przypadku uszkodzeń tynków wokół ościeży drzwiowych, należy wykonać 

odtworzenie tynków i powłok malarskich. Rury spustowe należy prowadzić przez 

gzyms a nie wokół niego. 

Dodatkowo przy salach gimnastycznych projektuje się w drzwiach klamki 

antypaniczne. 

 

7.6    Wymiana stolarki okiennej w zakresie koniecznym. 

 
Projektuje się wymianę istniejącej stolarki okiennej zgodnie ze wskazaniem 
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graficznym. Powodem są prace towarzyszące na budynku oraz wymogi dotyczące 

izolacyjności termicznej. Wymianę należy wykonać na okna spełniające wymagania 

odpowiednich przepisów tj. o współczynniku przenikania ciepła 0,9 W/m2K oraz 

niektóre antywłamaniowe zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej w projekcie 

wykonawczym. Okna w zestawieniu traktuje się jako kompletne z okuciami i 

klamkami. W projekcie występują okna aluminiowe oraz PCV, rodzaj zastosowanego 

nateriału pokazano w zestawieniu okiennym 

Wymianę stolarki okiennej, projektuje się z dopasowaniem do istniejących wymiarów 

i pierwotnych podziałów stolarki. Przed montażem okien należy dokonać 

szczegółowych pomiarów wykonawczych otworów okiennych, celem dopasowania  

montażowego z uwzględnieniem ocieplenia. 

Przy wymianie okien należy wymienić parapety okienne wewnętrzne i zewnętrze. 

Parapety zewnętrzne blacha powlekana w kolorze 7005. 

Parapety wewnętrzne należy wykonać jako drewniane gr. min 3 cm lub konglomerat. 

W przypadku uszkodzeń tynków wokół ościeży okiennych, należy wykonać 

odtworzenie tynków i powłok malarskich.  

Zgodnie z załącznikami graficznymi, należy wymienić również otwory okienne od 

naroży wraz z podmurowaniem jednej strony wchodzącej w okno  o szerokość równą 

jednej cegły, czyli 12cm ze względu na szerokość projektowanego ocieplenia, które 

przesłoniło by okna w stanie istniejącym.  Wymiana taka dotyczące 12 okien na 12 

elewacjach. Dodatkowo w miejscach zaznaczonych na rysunkach należy wymienić 

okna na niższe co najmniej o 20cm ze względu na przesłonięcie izolacją wystających 

stropów zewnętrznych. Wymiana ta dotyczy 36 okien parterowych znajdujących się 

na końcach segmentów bocznych, po 3 okna na każdą z 12 elewacji.  

Wskazane w części rysunkowej przegrody z luksferu wymienić na okna stałe o 

współczynniku 0,9 W/m2K. 

Balustrady występujące w oknach balkonowych poddać konserwacji i pomalować na 

RAL 7005 
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7.7  Wykonanie prac towarzyszących tj. odtworzenie tynków i 

powłok malarskich wewnątrz budynku po zakończeniu robót 

związanych z wymianą stolarki okiennej. 

 

Prace towarzyszące ujęte w projekcie to odtworzenie tynków i powłok malarskich. 

Projekt zakłada odnowienie 100% powierzchni pokrytych powłokami malarskimi. 

Istniejące przestarzałe powłoki należy odpylić, a luźne powierzchnie usunąć. 

W przypadku uszkodzeń tynków wokół ościeży okiennych i drzwiowych, należy 

wykonać: 

 ściany i sufity pomieszczeń ogólnodostępnych tynkowanych, malować farbami 

wodorozcieńczalnymi lateksowymi oraz olejnymi (dostosować kolorystykę i 

rodzaj farby do projektowanych powłok malarskich), po wcześniejszym za-

gruntowaniu 

 ściany i sufity pomieszczeń technicznych w przyziemiu, po wykonaniu robót 

budowlanych instalacyjnych i montażowych należy umyć wodą,  pokryć far-

bami emulsyjnymi z dodatkiem środków grzybobójczych 

Należy wykonać miejscową naprawę istniejących uszkodzeń tynków.  

 

7.8   Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu w zakresie 

niezbędnym do wykonania termomodernizacji oraz 

uporządkowanie terenu po wykonaniu prac remontowych. 

 
Oznaczenie terenu  

Należy wydzielić teren, na którym będą odbywać się wszystkie roboty związane z 

termomodernizacją. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy 

m.in. odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim 

obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi oraz odpowiednie oznaczenie.  

 

Usuniecie Azbestu 

Należy przewidzieć usuniecie płyt azbestowych przy pomocy wyspecjalizowanej 

firmy, Proce prowadzić w czasie gdy na obiekcie nie ma zajęć lekcyjnych i poza 

lekcyjnych. 
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Zorganizowanie zaplecza   

Należy wydzielić odpowiednie zaplecze do składowania narzędzi i materiałów, 

które będzie niedostępne dla osób trzecich, zwłaszcza dla dzieci.   

 

Uporządkowanie i oczyszczenie terenu 

Przed przystąpieniem do wykonywanych prac, należy oczyścić i uporządkować 

teren. Należy umożliwić swobodne postawienie rusztowań oraz zapewnić 

możliwość dojazdu samochodów, dostarczających materiały.  

Po wykonanych pracach, należy przywrócić teren do poprzedniego stanu. 

 

7.9   usprawnienie wentylacji w kuchni 

 
Układ wentylacji podłączenia rurą spiro fi 150 do wentylacji na dachu, 

poprowadzono kanałem wentylacyjnym. Wentylacja wyciągowa do okapu nad 

piec konwekcyjny parowy oraz kuchenkę gazową. Konieczność założenia 

zewnętrznego wentylatora na czapę komina o wydajności 1800 m3/h. 

Układ wentylacji kanałowej należy wykonać prace serwisowe. Prace serwisowe 

polegają na przeczyszczeniu kanałów wentylacji oi wymianę filtrów na nowe  

 

 

8. Obszar oddziaływania inwestycji. 

 
Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji jest tożsamy z obszarem opracowania tj. 

całość mieści się w granicach działek, którymi włada Inwestor. Szczegółowa trasa 

obszaru oddziaływania wskazana jest w części graficznej projektu zagospodarowania 

terenu. Inwestycja nie spowoduje ograniczeń w zagospodarowaniu terenów sąsiednich. 

 

9.  Uwagi końcowe. 
 

Nadzór  techniczny  

Roboty budowlane powinny być wykonywane przez kwalifikowanych pracowników, 

odpowiednio przeszkolonych. Szkolenie przeprowadzają przedstawiciele systemów 

materiałowych i wydają po przeprowadzeniu stosowne zaświadczenie. Niezbędny jest 

systematyczny nadzór prowadzony przez Wykonawcę, Inwestora oraz nadzór autorski 



PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW  
PLACÓWEK OŚWIATY PRZY UL. GRAŻYŃSKIEGO 17 W KATOWICACH 

 

 

 

47 

 

projektantów i upoważnionych przedstawicieli dostawców systemów ślusarki.  

 

UWAGA: Wszelkie zmiany w projekcie, które wynikają w trakcie prowadzenia robót 

winny być prowadzone w porozumieniu i za zgodą Projektanta, oraz Inwestora, w formie 

protokołów, lub wpisu do dziennika budowy. 

 

Wszystkie prace związane ze stosowaniem klejów i mas tynkarskich (zgodnie z Instrukcją 

ITS Nr 334/2002), powinny być prowadzone w temperaturze + 5° -;-+ 25°C  przy 

bezdeszczowej pogodzie. Nie należy również wykonywać prac, jeżeli zapowiadany jest 

spadek temperatury poniżej 0°C  w przeciągu 24 godzin. 

W/w warunek nie dotyczy tzw. zestawów "zimowych", które można stosować zamiennie 

(wg wskazań Producenta) w niższych temperaturach, na zasadach przewidzianych przez 

Aprobaty dla danego wyrobu. Optymalne warunki układania tynków to + 10 ; + 20 C, 

przy bezdeszczowej i bezsłonecznej pogodzie. Niedopuszczalne jest nakładanie wypraw w 

czasie opadów i silnego wiatru. Wskazane jest stosowanie osłon na rusztowaniach. 

 

 

 

Przyjęte rozwiązania materiałowe mogą być zmienione w trakcie realizacji prac na 

materiały równoważne o takich samych lub lepszych parametrach technicznych za 

zgodą projektanta.  

Planowana jest etapowość wykonywania prac. 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

 

1.1 Wydzielenie miejsca na składowanie odpadów stałych – wskazana zostaje lokalizacja 

o utwardzonej nawierzchni do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami 

wrzutowymi; od przedmiotowej lokalizacji zachowana zostaje odległość 10m od okien 

i drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz 3m od granicy z sąsiednią 

działką 

 

1.2 Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania uwzględniająca wymianę instalacji 

grzewczej – szczegóły wg branżowej części opisu, części graficznej oraz projektu 

wykonawczego 

 

1.3 Przebudowa instalacji elektrycznej i niskoprądowej – całkowita wymiana - 

uwzględniając system monitoringu zużycia nośników energii i wody oraz temperatur; 

szczegóły wg branżowej części opisu, części graficznej oraz projektu wykonawczego 

 

1.4 Prace termomodernizacyjne obiektu – doprowadzenie do zgodności z aktualnymi 

przepisami dot. izolacyjności cieplnej; grubości materiału wynikowo z obliczeń i 

ustaleń audytu energetycznego; materiał: styropian lub wełna mineralna; technologia 

wykonywania tradycyjna – BSO (lekka mokra) / przegroda dachu w technologii 

tradycyjnej / ściany pod poziomem terenu styrodur + uwarstwienie; szczegóły wg 

dalszej części opisu, części graficznej oraz projektu wykonawczego 

2. Istniejące obiekty budowlane na działce. 

Wszelkie wykonywane prace dotyczą istniejących budynków  

3.  Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących podczas budowy: 

3.1  Prowadzenie prac na wysokości powyżej 3 m: niebezpieczeństwo upadku. 

3.2. Roboty rozbiórkowe: prace związane z transportem materiałów – niebezpieczeń-

stwo związane z upuszczeniem materiału; 
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3.3 Prowadzenie prac z użyciem palnika podczas zgrzewania papy – niebezpieczeń-

stwo poparzenia.  

3.4 Prowadzenie prac przy robotach ziemnych – głębokie wykopy 

3.5 prowadzenie prac z materiałem niebiezpiecznym – płyty azbestowe  

 

 

    ……………………….……….. 

mgr inż. Dorota Setlak  

 

  


