II. OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Nazwa opracowania:
Projekt docieplenia, remontu i dyspozycji kolorystycznej budynku wielorodzinnego
mieszkalno – usługowego
1.2. Adres inwestycji
Łomża , ul. Ks. Anny 23, 23A , działki nr ewid. gr. 12479, 12058/3 , 12059/1
1.3. Inwestor:
Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „JEDNOŚĆ”
ul. Ks. Anny 25/25A , 18-400 Łomża
1.4. Jednostka Projektowa:
P. P. i U. I. “INWESTPROJEKT” Sp. z o.o.
15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 22
1.5. Podstawa opracowania:
zlecenie Inwestora
dokumentacja budynku uzyskana od Inwestora,
Wytyczne i informacje uzyskane od Inwestora
Ocena stanu technicznego budynku
Audyt energetyczny sporządzony przez Narodową Agencję Poszanowania Energii S.
A. , 00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20, Oddział w Białymstoku 15-337 Białystok,
ul. Pułaskiego 17 lok. U2
 Dokumentacja fotograficzna
 Aktualne przepisy i prawo budowlane,






2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
2.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest:








ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic styropianem ekstrudowanym gr. 12cm
o wsp.  = 0,037 W/mK
ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych części mieszkalnej
budynku styropianem gr.12cm o wsp.  = 0,04 W/mK
ocieplenie ścian zewnętrznych wiatrołapów styropianem gr.10cm o wsp.  =
0,04 W/mK
ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej o
współczynniku λ=0,042W/mK gr.22cm
ocieplenie daszków nad wiatrołapami matami z wełny mineralnej gr. 10cm o
wsp.  = 0,04 W/mK
ocieplenie ścian zewnętrznych części usługowej styropianem gr.12cm o wsp.
 = 0,04 W/mK
ocieplenie stropodachu wentylowanego nad częścią parterową usług
granulatem z wełny mineralnej o współczynniku λ=0,042W/mK gr.20cm
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na parterze wzdłuż lokali usługowych wykonanie cokołu wys. min.30cm –
docieplenie styropianem ekstrudowanym lub hydromaxem gr. 10cm o wsp.  =
0,037 W/mK
ocieplenie fragmentów ścian pod blachami okalającymi ostatnią kondygnację styropianem gr. 12cm i matami z wełny mineralnej gr. 12cm
docieplenie ścian w strefie daszka nad garażami - styropianem gr. 12cm
docieplenie daszka nad garażem - styropianem gr. 10cm od góry i od spodu
+ 5cm od czoła daszka
wymiana okien w piwnicy
docieplenie nadproży i ościeży styropianem gr. 2cm o współczynniku λ = 0,032
w/mK
docieplenie pilastrów z cegły w pionach klatek schodowych na całej wysokości
styropianem gr. 6cm o wsp.  = 0,04 W/mK

Dodatkowo przy robotach ociepleniowych zostaną wykonane prace:
 wymiana obróbek blacharskich oraz podokienników zewnętrznych,
 wymiana warstw posadzkowych loggii i balkonów do płyty konstrukcyjnej,
wymiana obróbek blacharskich loggii i balkonów , remont tarasów nad lokalami
usługowymi, ułożenie gresu
 remont balustrad,
 wymiana pokrycia dachu okalającego stropodach , daszków nad wjazdami do
garaży , dachów nad elementami wejściowymi
 wymiana orynnownia i rur spustowych
 remont schodów zewnętrznych
Opracowanie nie zmienia elementów zagospodarowania terenu.
2.2 .Technologia wykonania.


Ocieplenie budynku należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta wybranego
systemu ociepleń oraz aktualnymi aprobatami technicznymi.



Proponowane systemy ociepleniowe: CERESIT, TORGGLER”, „KOSBUD”, „BAUMIT”,
“ATLAS”, „BOLIX”, „ALPOL EKO PLUS”, „OPTOTHERM”
Mocowanie styropianu do konstrukcji ścian wykonać zgodnie z instrukcjami systemów
( rozstaw kołków mocujących ocieplenie do ścian i sposób wykonania szczegółów
uzgodnić z producentem wybranego systemu dociepleń) oraz zaleceniami podanymi w
opisie konstrukcyjnym.

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
3.1. Istniejąca zabudowa i zagospodarowanie działki.
 budynek mieszkalno – usługowy wielorodzinny objęty niniejszym opracowaniem
znajduje się na działkach nr ewid. gr. 12479, 12058/3 , 12059/1
 Budynek objęty opracowaniem to budynek podpiwniczony o zróżnicowanej liczbie
kondygnacji - IV i V z I-kondygnacyjną częścią usługową . Wokół budynku teren
jest uporządkowany ( utwardzone dojścia i dojazdy oraz teren zielony).
 Teren inwestycji nie jest ogrodzony
 Przyłącza do budynku, zjazd na teren posesji, wejścia do budynku, miejsca postojowe,
osłona śmietnikowa i sposób zagospodarowania terenu pozostają bez zmian - na
dotychczasowych warunkach.
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3.2. Istniejące uzbrojenie działki.


Działka inwestycji jest w pełni uzbrojona.

3.3. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.


Opracowanie nie wprowadza zmian w sposobie zagospodarowania terenu,
odstąpiono od zestawienia powierzchni.

3.4. Informacje dodatkowe.
 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie.
Inwestycja nie wymaga decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
 Teren inwestycji nie znajduje się w granicach działalności górniczej.
 Uciążliwość związana z lokalizacją i funkcjonowaniem inwestycji nie będzie
przekraczać granic terenu oznaczonego na sytuacji . Planowana inwestycja nie będzie
kolidować z zagospodarowaniem terenów sąsiednich. Wszelkie roboty budowlane
wykonać bez naruszania terenów sąsiednich.
 Na terenie inwestycji nie występują oraz nie przewiduje się żadnych zagrożeń dla
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanej inwestycji i jej
otoczenia.
4. OPIS ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
4.1. Przeznaczenie budynku.
 Budynek wielorodzinny mieszkalno – usługowy . W parterze budynku zlokalizowane
są lokale usługowe.
 Przeznaczenie budynku bez zmian.
4.2. Program użytkowy.
 Budynek wielorodzinny mieszkalno – usługowy , sześcioklatkowy.
 Na parterze w sekcji VI , w części sekcji V oraz w I-kondygnacyjnej części budynku
zlokalizowane są lokale usługowe .
 W podpiwniczeniu znajdują się komórki lokatorskie, suszarnie i pom. techniczne oraz
garaże indywidualne. Program użytkowy bez zmian.
4.3. Stan istniejący budynku
 Budynek mieszkalny wielorodzinny powstały w 1999 roku, jest to budynek wolnostojący
o zróżnicowanej liczbie kondygnacji - od IV do V z I-kondygnacyjną częścią
usługową
 Budynek wykonany w technologii uprzemysłowionej wielkopłytowej i fragmentami
realizowanymi tradycyjnie.
 Ściany wewnętrzne - prefabrykowane gr.14cm w części usługowej murowane z
cegły pełnej gr. 25cm
 Ściany piwnic zewnętrzne murowane gr. 25 i 38cm.
 Ściany zewnętrzne osłonowe części nadziemnej – warstwowe z gazobetonu gr.18cm
, ocieplone styropianem gr.8cm i obmurowane gazobetonem gr.12cm
 Ściany szczytowe części nadziemnej – ściana prefabrykowana gr. 14cm ocieplona
styropianem gr. 10
 Na parterze – ściany parteru w strefie lokali usługowych obmurowane cegłą silikatową
, licówką
 Stropy międzykondygnacyjne – prefabrykowane płyty gr. 14cm , w części usługowej
prefabrykowane płyty kanałowe „C.Ż” gr. 24cm.
 Klatki schodowe prefabrykowane.
 Ściany wiatrołapów murowane z cegły wapienno – piaskowej licówki mrozoodpornej
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 Stropodach wentylowany – płyty stropowe prefabrykowane ocieplone styropianem
gr. 15cm oraz płytki korytkowe i płyty panwiowe, oparte na słupkach i murkach
ażurowych z cegły pełnej, odprowadzenie wód opadowych do środka – koryto wzdłuż
budynku.
 Wentylacja budynku grawitacyjna.
 Okna - poza okienkami piwnic - nowe, szczelne z PCV
 Okna piwnic – do wymiany
4.4. Parametry techniczne







Maks. wys. budynku nad poziomem terenu zgodnie z §6 Warunków Technicznych
wynosi : 17,37m (część pięciokondygnacyjna)
Powierzchnia użytkowa - bez zmian
Szerokość budynku – 11,38m ; 28,35m.
Długość budynku – 79,25m.
Geometria dachu budynku - bez zmian.
Współczynniki „U” przegród budowlanych po zrealizowaniu inwestycji ( na podstawie
audytu energetycznego):
o projektowane okna piwnic – U=1,6W/m2K
o ściany zewnętrzne części mieszkalnej po ociepleniu – U= 0,18W/m2K,
o ściany zewnętrzne części usługowej po dociepleniu - U= 0,18W/m2K,
o ściany zewnętrzne wiatrołapu po dociepleniu - U= 0,33W/m2K,
o stropodach wentylowany nad częścią wysoką po ociepleniu – U=0,11 W/m2K,
o stropodach nad usługami po dociepleniu - U=0,12 W/m2K,

4.5. Warunki posadowienia
Bez zmian. Projektowane roboty nie mają wpływu na warunki posadowienia. Istniejące
warunki gruntowe przeniosą obciążenia związane z planową inwestycją.
5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE
5.1. Demontaże.
Zakłada się demontaże części stolarki okiennej, obróbek blacharskich, podokienników
oraz czasowy demontaż rur spustowych, istniejących zabudów, blach okalających
stropodach, blach na daszkach elementów wejściowych i daszkach nad wjazdami do
garaży na czas wykonania ocieplenia.
Pasy blachy obróbek blacharskich należy rozcinać nożycami dekarskimi i zwijać w
rulony. Rulony spuszczać na linach w dół. Ewentualne fragmenty pokryte papą naciąć na
złączach arkuszy papy i zwijać w rulony.
5.2. Wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych.
Przy wykonywaniu robót demontażowych i montażowych należy uwzględniać wpływ na
nie warunków atmosferycznych. Podczas silnego wiatru ( prędkość wiatru wg warunków bhp)
nie wolno prowadzić robót na ścianach i dachu budynku.
5.3. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.
Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót powinny
być zabezpieczone. W szczególności należy wytyczyć i wyraźnie oznakować tymczasowe
drogi okrężne. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić, czy w ich zasięgu, w
miejscach zagrożonych, nie ma osób postronnych. Teren, na którym prowadzone będą prace
budowlane powinien być ogrodzony tymczasowymi parkanami.
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5.4. Ściany piwnic
 Projektuje się ocieplenie ścian piwnic do głębokości 0,5 m poniżej terenu
styropianem ekstrudowanym gr. 12cm o wsp.  = 0,037 W/mK
 Proponowane systemy ociepleniowe: CERESIT, TORGGLER”, „KOSBUD”, „BAUMIT”,
“ATLAS”, „BOLIX”, „ALPOL EKO PLUS”, „OPTOTHERM”
 Wytyczne technologiczne modernizacji elewacji, na podstawie przeprowadzonych oględzin
zaleca się następujący zakres prac:
o
o

o

o
o
o

o

o


Po odkopaniu i odsłonięciu ścian fundamentowych powierzchnię bardzo staranie
oczyścić z zabrudzeń, resztek gruntu, korzeni itp.
Należy ocenić stopień powierzchniowego zawilgocenia ścian fundamentowych i jeżeli
przekracza on 8% powinno się obniżyć ich wilgotność do ok. 6% poprzez swobodne
ich wysychanie na powietrzu przez kilka dni.
Następnie należy dokonać koniecznych napraw - uzupełnić ubytki zaprawą
cementową z dodatkiem emulsji kontaktowej i wzmocnioną stalową siatką mocowaną
za pomocą łączników stalowych.
Na całej powierzchni murów fundamentowych wykonać tynk wyrównawczy z zaprawy
cementowej z emulsją kontaktową.
Na styku ława-ściana fundamentowa wykonać wyoblenia lub sfazowania narożników
za pomocą zaprawy cementowej z emulsją kontaktową lub z zaprawą szybkowiążaca
Po ok. 7-14 dniach od aplikacji tynku wyrównawczego wykonać pionową izolację
wodoszczelną z mineralnej elastycznej powłoki uszczelniającej. Izolacja powinna
zostać wyciągnięta ok. 30 cm ponad poziom projektowanego terenu.
Po ok. 3 dniach od wykonania mineralnej powłoki uszczelniającej należy dokonać
mocowania płyt ze styropianu ekstrudowanego za pomocą
2-komponentowej bitumiczno-kauczukowej masy uszczelniającej zbrojonej włóknami.
Przy robotach ociepleniowych zastosować warstwę izolacji termicznej - styropian
ekstrudowany o współczynniku λ = 0,037 w/mK grubości 12cm
UWAGA: Jeżeli po odkopaniu murów fundamentowych zostanie stwierdzone
występowanie na znacznej części tych murów starej, trudno-usuwalnej warstwy izolacji
bitumicznej, należy pominąć wykonanie cementowych tynków wyrównawczych a
wyrównanie ścian przeprowadzić 2-komponentową masą bitumiczno-kauczukową
zmieszaną z piaskiem w proporcji 1:1 oraz wtopieniem w ostatnią warstwę siatki z
włókna szklanego. Dalsze mocowanie izolacji termicznej ze styropianu
ekstrudowanego – analogicznie za pomocą 2-komponentowej bitumiczno-kauczukowej
masy uszczelniającej zbrojonej włóknami.. Tak przygotowane mury fundamentowe
można zasypać po ok. 3 dniach.
Na ścianach cokołowych jako warstwę wykończeniową przyjąć tynk mozaikowy w kolorze
zgodnym z dyspozycją kolorystyczną.

5.4. Ściany kondygnacji nadziemnych
Projektuje się docieplenie metodą „lekką – mokrą”





ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych części mieszkalnej
budynku styropianem gr.12cm o wsp.  = 0,04 W/mK
ocieplenie ścian zewnętrznych wiatrołapów styropianem gr.10cm o wsp.  =
0,04 W/mK
ocieplenie ścian zewnętrznych części usługowej styropianem gr.12cm o wsp.
 = 0,04 W/mK
na parterze wzdłuż lokali usługowych , na styku z ciągiem pieszym wykonanie
cokołu wys. min.30cm – docieplenie styropianem ekstrudowanym lub
hydromaxem gr. 10cm o wsp.  = 0,037 W/mK
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ocieplenie fragmentów ścian pod blachami okalającymi ostatnią kondygnację styropianem gr. 12cm i matami z wełny mineralnej gr. 12cm o wsp.  = 0,04
W/mK
docieplenie ścian w strefie daszka nad garażami - styropianem gr. 12cm
docieplenie daszka nad garażem - styropianem gr. 10cm od góry i od spodu
+ 5cm od czoła daszka
docieplenie pilastrów z cegły w pionach klatek schodowych na całej wysokości
styropianem gr. 6cm o wsp.  = 0,04 W/mK

 Proponowane systemy ociepleniowe: CERESIT, TORGGLER”, „KOSBUD”, „BAUMIT”,
“ATLAS”, „BOLIX”, „ALPOL EKO PLUS”, „OPTOTHERM”
 Wytyczne technologiczne prac elewacyjnych budynku - na podstawie przeprowadzonych
oględzin zaleca się następujący zakres prac:
o

o

Ściany kondygnacji nadziemnych należy ocieplić metodą bezspoinowego systemu
ociepleń (BSO) przy wykorzystaniu zestawu wyrobów wybranego producenta z
barwioną w masie wyprawą tynkarską silikatową o uziarnieniu 1,5mm o fakturze
kamyczkowej.
Ocieplenie styropianem należy wykonać ściśle wg zaleceń producenta oraz
postanowień zawartych w aprobacie technicznej wybranego systemu ociepleń ścian
zewnętrznych oraz właściwych instrukcjach ITB

o

Układy ociepleniowe stosowane na podłożach niepalnych (co najmniej klasy A2-s3, d0
reakcji na ogień) sklasyfikowane zostały jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO).

o

Przy robotach ociepleniowych zastosować warstwę izolacji termicznej
- płyty styropianowe o współczynniku λ = 0,04 W/(mxK) grubości 12cm. oraz
miejscowo na cokole w strefie usług płyty styropianu ekstrudowanego lub
hydromaxu gr. 10 o współczynniku λ = 0,037 W/(mxK)

o

Zastosować płyty styropianowe zgodnie z aprobatami technicznymi wybranego
systemu, o wymiarach powierzchniowych nie większych niż 600x1200mm,
powierzchnie płyt szorstkie, krawędzie proste, ostre bez wyszczerbień.

o

W projekcie przyjęto płyty EPS 70-040 FASADA gr. 12cm oraz miejscowo na cokole w
strefie usług płyty styropianu ekstrudowanego gr. 10 o współczynniku λ = 0,037
W/(mxK)

o

Przygotowanie podłoża:
1)

Podłoże powinno być stabilne, suche wolne od kurzu i innych zanieczyszczeń.

2)

Zastosować systemową zaprawę z mikrowłóknem do napraw i wyrównywania
podłoża

3)

Podłoże chłonne należy zagruntować preparatem głębokopenetrującym
i po ok. 4 godzinach przystąpić do mocowania izolacji termicznej ze styropianu
metodą punktowo-pasmową za pomocą systemowej zaprawy

4)

Po ok. 3 dniach, po wyrównaniu płyt styropianowych (tarkowaniu), mocujemy
dodatkowo styropian do ściany łącznikami mechanicznymi . Rodzaj łączników
mechanicznych , głębokość kotwienia , liczba łączników na 1m2 – patrz opis
konstrukcyjny

5)

Dodatkowo we wszystkich narożnikach otworów okiennych i drzwiowych należy
wtopić siatki diagonalne (nachylone pod kątem ok. 450) – siatki takie można wtopić
przed wykonaniem głównej warstwy zbrojenia. Zastosować siatkę szklaną lub
inne wymienione w aprobacie technicznej wybranego systemu. Wszystkie
krawędzie zabezpieczyć odpowiednimi systemowymi kątownikami z siatką
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6)

Do wykonania warstwy zbrojonej zastosować białą zaprawę klejowo-szpachlową
„2 w 1” zbrojoną włóknami, zawierającą jednocześnie grunt pod wyprawę
tynkarską silikatową. Wykonać wyprawę silikatową .

 Wykonanie dodatkowego kotwienia obmurówki w ścianach warstwowych – patrz
opis techniczny – część konstrukcyjna
 W strefie cokołowej lokali usługowych jako warstwę wykończeniową przyjąć tynk
mozaikowy w kolorze ciemnobrązowym.
 ocieplenie fragmentów ścian pod blachami okalającymi ostatnią kondygnację styropianem gr. 12cm i matami z wełny mineralnej gr. 12cm
Po zdjęciu blachy ściany ocieplić styropianem gr. 12cm o współczynniku
λ=0,04W/mK. , w najwyższych partiach matami z wełny mineralnej
gr. 12cm o współczynniku λ = 0,04 w/mK
 docieplenie nadproży i ościeży styropianem gr. 2cm proponowany styropian
TERMONIUM Fasada firmy Termoorganika o współczynniku λ = 0,032 w/mK
 Przy docieplaniu ścian zewnętrznych należy odtworzyć w lukarnach gzyms
dekoracyjny – pas styropianu o szer. 25cm i gr. 5cm
 Uwaga : W miejscu dylatacji budynku zastosować listwy dylatacyjne
5.5. Stropodach.


Do ocieplenia stropodachu wentylowanego części mieszkalnej należy przyjąć izolację
termiczną o oporze cieplnym R=5,0m2K/W. W projekcie zastosowano granulat z wełny
mineralnej Granrock o współczynniku λ=0,042W/mK.
Do obliczenia grubości warstwy granulatu użyto wzoru: d=R x λ, czyli 5,0m2K/W x
0,042 W/mK=0,21m. Dodatkowo wprowadzono korektę grubości ( na podstawie
wytycznych producenta) w wielkości 5%, czyli 0,21m x 1,05 = 0,2205m, przyjmuje się
22cm izolacji termicznej Granrock.



Do ocieplenia stropodachu wentylowanego nad usługami należy przyjąć izolację
termiczną o oporze cieplnym R=4,50m2K/W. W projekcie zastosowano granulat z
wełny mineralnej Granrock o współczynniku λ=0,042W/mK.
Do obliczenia grubości warstwy granulatu użyto wzoru: d=R x λ, czyli 4,5m2K/W x
0,042 W/mK=0,19m. Dodatkowo wprowadzono korektę grubości ( na podstawie
wytycznych producenta) w wielkości 5%, czyli 0,21m x 1,05 = 0,1995m, przyjmuje się
20cm izolacji termicznej Granrock.



Ocieplenie granulatem wykonać wg postanowień aprobaty technicznej ITB AT-156189/2010 i zaleceń producenta.



Izolacja cieplna wykonywana jest metoda mechanicznego wdmuchiwania granulatu na
sucho za pomocą agregatów nasypowych o odpowiedniej mocy (zależnej również od
wysokości podania granulatu).



Należy zapewnić właściwą wentylację poprzez otwory wentylacyjne w ścianach
zewnętrznych . W przypadku stropodachów dwudzielnych , gdy minimalna grubość
warstwy powietrza nad warstwą ocieplenia jest większa niż 20cm łączna powierzchnia
otworów wlotowych i wylotowych powinna wynosić minimum 0,001powierzchni dachu.
Pow.
stropodachu
wentylowanego

Min. łączna pow.
otworów wlotowych i
wylotowych

Liczba wymaganych
kratek 14x14

klatka I , II

260

0,26

14

klatka III, IV

270

0,27

14

7

klatka V

150

0,15

8

klatka VI

155

0,16

9

stropodach nad usługami

135

0,135
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Granulat może zostać wdmuchany od zewnątrz przez istniejące włazy kontrolne lub
wykonane w pokryciu dachowym otwory (kontrola za pomocą urządzeń wizyjnych).



Izolacje cieplne z granulatu powinny być wykonywane przez firmy przeszkolone i
poinstruowane w zakresie warunków i technologii wykonywania termomodernizacji
stropodachów oraz posiadające specjalistyczny sprzęt do podawania granulatu w
przestrzeń stropodachu. Ilość otworów do podawania granulatu jest uzależniona od
istniejących przegród w przestrzeni stropodachu, których ilość można będzie ocenić w
trakcie budowy.



Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić umiejscowienie otworów
wentylacyjnych, aby wdmuchiwany materiał nie uchodził na zewnątrz.
W przypadku braku istniejących otworów wentylacyjnych w ścianach należy wykonać
nowe.
Zwrócić uwagę by znajdowały się powyżej poziomu projektowanego ocieplenia
stropodachu. Otwory zabezpieczyć siatką.
Należy przeprowadzić kontrolę wykonanego ocieplenia zgodnie procedurą
określoną w „Wytycznch wykonania dociepleń stropodachów wentylowanych przy
użyciu granulatu GRANROCK z wełny mineralnej ROCKWOOL”

 Gęstość prawidłowo wykonanej warstwy izolacyjnej powinna wynosić 30 ± 5 kg/m3.
 Warstwa izolacji nie wymaga okresowej konserwacji. Należy unikać poruszania się po
wykonanej warstwie izolacji.
5.6. Stolarka
Istniejące okna i drzwi balkonowe:
- drewniane - zaleca się po odtłuszczeniu i uzupełnieniu ubytków, pomalować
jednokrotnie emalią ftalową w kolorze białym. W przypadku złego stanu stolarki
proponuje się wymianę na okna PVC
- PCV – zaleca się oczyścić



W piwnicy wymienić okna na rozwierno - uchylne, PCV, jednoramowe, w kolorze
białym , o szczelności nie mniejszej niż w klasie 3 wg normy PN-EN 12207:2001
okna w pom. ogrzewanych o wsp. Umax =1,1 W/m2K, w pom. nieogrzewanych –
U =1,6W/m2K
Wymiary stolarki sprawdzić w naturze. W razie konieczności okienka
wypoziomować
W okienkach piwnicznych wmontować nawiewniki ciśnieniowe automatycznie
dostosowujące wydajność do aktualnych potrzeb, z możliwością regulacji
mechanicznej - nawiewnik typu AMO f. Aereco V-26,4 m3/h dla dP-10Pa
Po wykonaniu wymiany okien należy przywrócić stan pierwotny ościeży
( sprzed wymiany) wewnątrz pomieszczeń, wykonać prace polegające na
uzupełnieniu tynków oraz pomalowaniu ścian w kolorze zgodnym z kolorystyką
pomieszczeń .
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5.7. Balustrady


Skorodowane elementy balustrad wymienić, pozostałe stalowe elementy balustrady,
należy oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną oraz 2 x emalią ftalową
zewnętrznego stosowania. Sprawdzić stan wypełnień w balustradach . W razie
konieczności wymienić na identyczne zgodnie z kolorystyką.



Balustrady przy wiatrołapach należy oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną oraz
2 x emalią ftalową zewnętrznego stosowania



Należy zwrócić szczególną uwagę aby maksymalne prześwity lub wymiary otworów
pomiędzy elementami wypełnienia balustrad loggii nie przekraczały 0,12m, a
minimalna wysokość balustrady mierzona do wierzchu poręczy wynosiła 1,1m.

5.8. Schody zewnętrzne





W przypadku stwierdzenia złego stanu schodów zewnętrznych należy dokonać
naprawy.
Wyrównać wszelkie ubytki , zlikwidować rysy i nierówności.
Powierzchnię oczyścić i uzupełnić masą lastrykową o zbliżonej kolorystyce i
grubości ziarna. Całość oszlifować i zaimpregnować.
Nawierzchnia schodów powinna być antypoślizgowa.

5.9. Dach okalający ostatnią kondygnację , daszki nad wjazdami do garaży , daszki nad
elementami wejściowymi, daszki nad schodami zewnętrznymi
Przed wykonaniem ocieplenia zdemontować blachę trapezową okalającą stropodach ,
blachę daszków nad wjazdami do garażu , blachę daszków elementów wejściowych,
blachę zadaszeń nad schodami zewnętrznymi. Blachę wymienić na nową.
Przed ponownym zamocowaniem blachy należy sprawdzić stan więźby dachowej.
Elementy osłabione , zawilgocone muszą zostać usunięte i zastąpione nowymi
elementami.
W przypadku elementów wejściowych w zw. z ociepleniem ścian wiatrołapów należy
zwiększyć boczny wysięg daszków aby osłonić dodatkowe docieplenie . Blachę
wymienić na nową , wymienić łaty na nowe, zwiększając ich długość tak aby po
wykończeniu daszek wystawał poza lico docieplonej ściany min. 5cm
 Po zdjęciu blach, daszki nad elementami wejściowymi docieplić warstwą izolacji
termicznej o oporze cieplnym R=2,50m2K/W – np. matami z wełny mineralnej gr.
10cm o wsp.  = 0,04 W/mK
5.10. Posadzki loggii i balkonów


Warstwy posadzkowe loggii i balkonów skuć do płyty konstrukcyjnej



Wykonać nowe obróbki blacharskie i nowe warstwy posadzkowe: papa
termozgrzewalna, folia PE 0,2mm, szlichta betonowa zbrojona gr. 3 – 5cm, powłoka
uszczelniająca elastyczna, gres mrozoodporny gr.1,5cm



Wykonać cokoły gresowe na ścianach zewnętrznych od strony loggii wysokości
min. 15cm zlicowane z płaszczyzną elewacji

5.11. Posadzki tarasów nad parterem



Po zerwaniu posadzki z gresu uzupełnić izolację cieplną i przeciwwodną
Wykonać nową posadzkę z gresu mrozoodpornego oraz cokoły gresowe na
ścianach zewnętrznych wysokości min. 15cm zlicowane z płaszczyzną elewacji
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5.12. Obróbki blacharskie


istniejące obróbki blacharskie, rury spustowe i parapety zewnętrzne należy usunąć
przed dociepleniem budynku a następnie wymienić na nowe dostosowane do nowej
grubości ścian budynku. Zastosować rury spustowe, obróbki blacharskie ocynkowane i
powlekane w kolorze zgodnym z dyspozycja kolorystyczną

5.13. Podokienniki



Podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. min 0,75mm
w kolorze zgodnym z dyspozycja kolorystyczną
W loggiach podokienniki z płytek ceramicznych mrozoodpornych
Obróbki blacharskie i podokienniki zamocować w stabilny sposób zapewniający
odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji.
Krawędź obróbek powinna być oddalona od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm.
Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z
materiałów o innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu
kitów lub taśm uszczelniających w sposób podany przez producenta systemu.

5.14. Rynny i rury spustowe budynku
 Rynny i rury spustowe wymienić na nowe - system rynnowy stalowy z blachy

stalowej powlekanej
6. CHARAKTERYSTYKA WYSTROJU ZEWNĘTRZNEGO BUDYNKU
PODSTAWOWE KOLORY ELEWACJI ORAZ ZASTOSOWANE MATERIAŁY
Przy kształtowaniu wystroju zewnętrznego elewacji budynku uwzględniono następujące
elementy:
 Formę i kształt budynku
 Formę i kształt elementów wejściowych
 Piony loggii i balkonów
 Rytm okien kondygnacji nadziemnych;
 Formę i kształt attyk
ZASTOSOWANE MATERIAŁY
Jako materiał do wykończenia zewnętrznego budynku przyjęto:
 Cienkowarstwowe tynki silikatowe w następujących kolorach:
o żółtokremowym
wg wzornika NCS : S 0510 – Y30R
o żółtym
wg wzornika NCS : S 1040 – Y20R
o jasnokawowym
wg wzornika NCS : S 2010 – Y30R
o białym
 Farby silikonowe w kolorze białym
 tynk mozaikowy CT 177 w kolorze ciemnobrązowym C3.
6.1.Ściany piwnic, części wystające ponad teren, cokół w wiatrołapach, ściany loggii do
poziomu góry cokołu budynku , cokół lokali usługowych - tynk mozaikowy w
kolorze ciemnobrązowym
6.2.Ściany zewnętrzne budynku
 fragmenty elewacji ( poziom parteru ) , zwieńczenia lukarn – w kolorze
jasnokawowym
 zasadniczy kolor elewacji , ściany elementów wejściowych , kominy – w kolorze
żołtokremowym
 piony klatek schodowych , fragmenty ścian kond. II-V , wnęki loggii – w kolorze
żółtym
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pozostałe ściany (bez oznaczeń graficznych) – w kolorze białym
cokoły gresowe na ścianach zewnętrznych od strony loggii wysokości min. 15cm
zlicowane z płaszczyzną elewacji




Uwaga: ściany parteru do wys. 3,5m zabezpieczyć preparatem
ispo Anti’Grafitti dla podłoży mineralnych.
6.3.Płyty balkonów i loggii (od spodu i z boków) , ściany boczne loggii
 Po uzupełnieniu ubytków należy pomalować farbą silikonową
w kolorze białym
6.4. Nowe okna

Okna piwniczne w kolorze białym
6.5. Parapety podokienne zewnętrzne i obróbki blacharskie

Z blachy powlekanej w kolorze brązowym RAL 8016

W loggiach podokienniki z płytek ceramicznych w kolorze brązowym
6.6. Blacha trapezowa na daszkach i dachu okalającym stropodach, podbitki z blachy
trapezowej , rynny i rury spustowe

Wymienić na nowe - w kolorze brązowym RAL 8016
6.7. Konstrukcja balustrad loggii, balkonów , balustrady w elementach wejściowych,
kraty i siatki okienne, konstrukcje stalowe zadaszeń nad schodami
zewnętrznymi, balustrady zewnętrzne na murkach i pochylni

po oczyszczeniu pomalować farbą antykorozyjną oraz 2 x emalią ftalową w kolorze
brązowym RAL 8016
6.8. Bramy garażowe

Istniejące , oczyścić i pomalować w kolorze brązowym RAL 8016
6.9. Kratki wentylacyjne

Założyć kratki wentylujące stropodach – alumniowe , mocowane na 4 wkręty – w
kolorze białym
6.10. Logo Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „JEDNOŚĆ”
 Pomalować farbą silikonową w kolorze granatowym wg katalogu NCS - S 4550 - R80B
Malując logo na styku dwóch kolorów wykonać pasy o szer. 1 cm - malowanie
farbą silikonową w kolorze czarnym o fakturze gładkiej.
6.11.Cyfra / nr budynku / , ulica
 Cyfrę i nazwę ulicy pomalować farbą silikonową w kolorze czarnym
7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU
Powierzchnia całkowita budynku wynosi ok. 5420 m2 .
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 4540,90 m2
Obiekt jest budynkiem średniowysokim, podpiwniczonym,
liczba kondygnacji : 4 i 5, część usługowa jednokondygnacyjna
Maksymalna wysokość budynku ( klatki nr 3 i 4 – pięciokondygnacyjne ) zgodnie z
§6 Warunków Technicznych wynosi 17,37m
 Kategoria zagrożenia ludzi – ZL IV i ZL III
 Pow. strefy pożarowej nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej w
budynku średniowysokim zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV i ZL
III tj. 5000 m2
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 Klasa odporności pożarowej budynku –„C” – budynek średniowysoki, pięć
kondygnacji nadziemnych, podpiwniczony.
 Docieplenie elewacji budynku nie zmienia jego warunków pożarowych.
 Przewody instalacji odgromowej należy prowadzić w osłonach niepalnych.
 Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniają hydranty zlokalizowane na
miejskiej sieci wodociągowej w odległości 20,59 m , 26,89m i 35,63m od obiektu.
 Dojazd pożarowy na dotychczasowych warunkach.
UWAGA
 Przed przystąpieniem do robót elewacyjnych należy uzgodnić z nadzorem
autorskim alternatywy materiałowe i próbki kolorów.


Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu na etapie realizacji należy uzgodnić z
Zespołem autorskim i Inwestorem .



Ewentualne propozycje zmian materiałowych muszą być przedstawione do akceptacji
nadzorowi autorskiemu. Materiały zamienne nie mogą pogarszać przyjętych w
projekcie parametrów i standardów.



Podczas realizacji należy przestrzegać obowiązujących norm , zasad sztuki
budowlanej , przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji
Producentów dot. zastosowanych materiałów. Całość realizacji odpowiadać musi
najnowszemu poziomowi techniki budowlanej.



Prace wykonawcze należy realizować zgodnie z zaleceniami wybranego systemu
dociepleń , obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami oraz instrukcjami ITB:
- Instrukcja ITBnr 334/2002
- Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków
Instrukcja ITB nr 418/2007
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Opracowała :
arch. Izabela Koronkiewicz
Projektant:
arch. Bogusław Żotkiewicz
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SYTUACJA
DZIAŁKI NR 12479, 12058/3, 12059/1
ŁOMŻA
UL. KS. ANNY 23, 23A
SKALA 1:500

HP

,59
20

GRANICA TERENU OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI
NR 12479, 12058/3, 12059/1

IV

23
A

23
,21

LEGENDA:

ISTNIEJĄCY BUDYNEK
WIELORODZINNY MIESZKALNO - USŁUGOWY
OBJĘTY OPRACOWANIEM

17
, 86

BUDYNKI SĄSIEDNIE

V

23

ISTNIEJĄCA ZIELEŃ

WEJŚCIE DO BUDYNKU - cz. mieszkalna
WEJŚCIE DO LOKALI USŁUGOWYCH

25
, 64

24
,29

IV

I

35
,63

LICZBA KONDYGNACJI

HP

HYDRANT PO ¯AROWY

UWAGA:
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BEZ ZMIAN
(RZĘDNE TERENOWE, MIEJSCA PARKINGOWE, TERENY ZIELENI,
TERENY UTWARDZONE, GOSPODARKA ODPADAMI,
POZIOM PARTERU, DOJAZD DO POSESJI)

,48
0
1

1
,8
26

SYTUACJA

9

HP

V

HP

ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA
- STAN ISTNIEJĄCY

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

1 : 200

ELEWACJA PN - WSCHODNIA i PŁD.- ZACHODNIA
- STAN ISTNIEJĄCY

ELEWACJA PÓ ŁNOCNO-WSCHODNIA

1 : 200

ELEWACJA PO ŁUDNIOWO-ZACHODNIA

1 : 200

ELEWACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA
- STAN ISTNIEJĄCY

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

1 : 200

stan istniejący
projektowane docieplenie

RZUT KOND. POWT. - schemat

projektowane ocieplenie
styropian EPS 70-040 FASADA
gr. 12cm

projektowane ocieplenie
styropian EPS 70-040 FASADA
gr. 12cm

projektowane ocieplenie
styropian EPS 70-040 FASADA
gr. 12cm

SEKCJA VI

projektowane ocieplenie
styropian EPS 70-040 FASADA
gr. 12cm
projektowane ocieplenie
styropian EPS 70-040 FASADA
gr. 12cm

projektowane ocieplenie
styropian EPS 70-040 FASADA
gr. 12cm
SEKCJA I

projektowane ocieplenie
styropian EPS 70-040 FASADA
gr. 12cm

SEKCJA II
SEKCJA III

projektowane ocieplenie
styropian EPS 70-040 FASADA
gr. 12cm

SEKCJA IV

SEKCJA V

projektowane ocieplenie
styropian EPS 70-040 FASADA
gr. 12cm

RZUT KOND. POWTARZALNEJ - schemat skala 1:200

DYSPOZYCJA KOLORYSTYCZNA

ŚCIANY PIWNIC - bez zmian - patrz pkt 6.1

WYPRAWA ZEWNETRZNA ŚCIAN BUDYNKU - PARTER I ZWIEŃCZENIA
LUKARN - W KOLORZE JASNOKAWOWYM - wg wzornika NCS : S 2010 Y30R patrz opis p. 6.2
WYPRAWA ZEWNETRZNA ŚCIAN BUDYNKU ( zasadniczy kolor elewacji )
- W KOLORZE ŻÓŁTOKREMOWYM - wg wzornika NCS : S 0510 - Y30R
- patrz opis p. 6.2

WYPRAWA ZEWNETRZNA ŚCIAN BUDYNKU ( piony klatek schodowych,
wnęki loggii i fragmenty ścian ) - W KOLORZE ŻÓŁTYM - wg wzornika NCS : S 1040
Y20R - patrz opis p. 6.2.

WYPRAWA ZEWNETRZNA SCIAN BUDYNKU - W KOLORZE BIAŁYM - patrz
opis p. 6.2.

PAS COKOŁOWY ŚCIAN LOKALI USŁUGOWYCH - TYNK MOZAIKOWY W
KOLORZE BRĄZOWYM - patrz pkt 6.2

PŁYTY LOGGII ( od spodu i z boków ) , ŚCIANY ODDZIELAJĄCE LOGGIE , W KOLORZE BIAŁYM - patrz opis p.6.3

WYMIENIANE OKNA W PIWNICY p.6.4

W KOLORZE BIAŁYM - patrz opis

PARAPETY PODOKIENNE ZEWNETRZNE I OBRÓBKI BLACHARSKIE
Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ W KOLORZE BRĄZOWYM RAL 8016 patrz opis p. 6.5.

BLACHA TRAPEZOWA NA DACHU OKALAJĄCYM I POZOSTAŁYCH DASZKACH MALOWANA W KOLORZE BRĄZOWYM RAL 8016 - patrz opis p. 6.6.

KONSTRUKCJA STALOWA BALUSTRAD LOGGII , BALKONÓW, SCHODÓW
ZEWNĘTRZNYCH - W KOLORZE CZARNYM - patrz opis p. 6.7

ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA
- STAN PROJEKTOWANY

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

1 : 200

ELEWACJA PN - WSCHODNIA i PŁD.- ZACHODNIA
- STAN PROJEKTOWANY

ELEWACJA PÓ ŁNOCNO-WSCHODNIA

1 : 200

ELEWACJA PO ŁUDNIOWO-ZACHODNIA

1 : 200

ELEWACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA
- STAN PROJEKTOWANY

ELEWACJA PO ŁUDNIOWO-WSCHODNIA

1 : 200

ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA
- rysunek pomocniczy

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

1 : 100

fragment - rys. pomocniczy

ELEWACJA PÓŁNOCNO - WSCHODNIA
- rysunek pomocniczy

JEDNOŚĆ

ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

1 : 100 - rys. pomocniczy

ELEWACJA POŁUDNIOWO - ZACHODNIA
- rysunek pomocniczy

ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

1 : 100

- rys. pomocniczy

ELEWACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA
- rysunek pomocniczy

ELEWACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA

1 : 100

fragment - rys. pomocniczy

DASZEK NAD WJAZDEM DO GARAŻU
DASZEK NAD ELEMENTEM WEJŚCIOWYM

projektowane docieplenie
ścian w przestrzeni daszka nad
garażami - styropian gr. 12cm
istn. element konstr. daszka
odsunięty od ściany na grubość
proj. docieplenia
blacha trapezowa - wymieniona na nową, o
identycznych parametrach ( wysokosć fali )

MIESZKANIE

rynny i rury spustowe wymienione
na nowe - średnice bez zmian

projektowane docieplenie
daszka - styropian gr. 10cm

GARAŻ

projektowane docieplenie
ścian piwnic - styropian gr. 12cm

DASZEK NAD WJAZDEM DO GARAŻU - skala 1:20

stan istniejący
projektowane elementy
nowe obróbki blacharskie
projektowane docieplenie
ścian w przestrzeni daszka nad
elementami wejściowymi - wełna
mineralna twarda gr. 12cm

blacha trapezowa - wymieniona na now ą, o
identycznych parametrach ( wysokosć fali )

istn. element konstr. daszka
odsunięty od ściany na grubość
proj. docieplenia
rynny i rury spustowe
wymienione na nowe
- średnice bez zmian

ELEMENT WEJŚCIOWY
projektowane docieplenie
daszka nad elementami wejściowymi - np. maty z
wełny mineralnej gr. 10cm o wsp. lambda = 0,04 W/mK
projektowana izolacja - folia PE gr.0,2mm
projektowana płyta OSB gr. 10mm, ułożona
na istn. belkach drewnianych
istniejąca podbitka na konstrukcji drewnianej

podbitka - blacha trapezowa
wymieniona na nową,
o identycznych parametrach ( wysokosć fali )
wypełnienie z wełny mineralnej
o wsp. lambda = 0,04 W/mK
projektowane docieplenie
ścian wiatrołapu - styropian
gr. 10cm o wsp. lambda = 0,04 W/mK

DASZEK NAD ELEMENTEM WEJŚCIOWYM skala 1:20

nowe obróbki blacharskie

ŚCIANA KLATKI SCHODOWEJ - PRZEKRÓJ

projektowany otwór
wentylacyjny stropodachu
14x14cm - zabezpieczy ć
kratką wentylacyjną
otwór powyżej projektowanego
docieplenia
istniejące otwory zamurować

projektowane docieplenie
stropodachu wentylowanego
- granulat z wełny mineralnej
gr. 22cm

projektowane docieplenie
ścian - wełna mineralna gr. 12cm

stan istniejący
projektowane elementy
blacha trapezowa - wymieniona
na nową

łaty 5x5cm

rynny i rury spustowe wymienione
na nowe - średnice bez zmian
podbitka - wymieniona na nową, o
identycznych parametrach ( wysokosć fali )
projektowane docieplenie
ścian - styropian gr. 12cm

ŚCIANA KLATKI SCHODOWEJ skala 1:20

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy dociepleniu, remoncie
i dyspozycji kolorystycznej budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego
zlokalizowanego przy ul. Ks. Anny 23, 23A w Łomży (zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - Dz. U. z dnia 10.07.2003 r.)
Kierownik budowy zobowiązany jest przed rozpoczęciem budowy sporządzić lub
zapewnić sporządzenie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, uwzględniając
dane zawarte w niniejszej informacji BIOZ oraz dane wynikające ze szczegółowej
analizy projektu budowlanego.
Podczas w. w. analizy projektu pod kątem przepisów BHP należy wziąć pod uwagę
zarówno uwarunkowania dotyczące realizacji obiektów budowlanych, jak i warunki
prowadzenia robót budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów.
Zakres robót projektowanej inwestycji obejmuje:
• ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic styropianem ekstrudowanym grubości
12 cm o współczynniku λ = 0,037 W/mK,
• ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych części mieszkalnej
budynku styropianem grubości 12 cm o współczynniku λ = 0,04 W/mK,
• ocieplenie ścian zewnętrznych wiatrołapów styropianem grubości 10 cm
o współczynniku λ = 0,04 W/mK,
• ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej grubości
22 cm o współczynniku λ=0,042W/mK,
• ocieplenie daszków nad wiatrołapami matami z wełny mineralnej grubości 10 cm
o współczynniku λ = 0,04 W/mK,
• ocieplenie ścian zewnętrznych części usługowej styropianem grubości 12 cm
o współczynniku λ = 0,04 W/mK,
• ocieplenie stropodachu wentylowanego nad częścią parterową usług granulatem
z wełny mineralnej grubości 20 cm o współczynniku λ=0,042W/mK,
• na parterze wzdłuż lokali usługowych wykonanie cokołu wysokości minimum
30cm – docieplenie styropianem ekstrudowanym lub hydromaxem grubości
10 cm o współczynniku λ = 0,037 W/mK,
• ocieplenie fragmentów ścian pod blachami okalającymi ostatnią kondygnację
styropianem grubości 12 cm i matami z wełny mineralnej grubości 12 cm,
• docieplenie ścian w strefie daszka nad garażami styropianem grubości 12 cm,
• docieplenie daszka nad garażem styropianem grubości 10 cm od góry i od spodu
+ 5cm od czoła daszka,
• wymiana okien w piwnicy,
• docieplenie nadproży i ościeży styropianem grubości 2 cm o współczynniku
λ = 0,032 w/mK
• docieplenie pilastrów z cegły w pionach klatek schodowych na całej wysokości
styropianem grubości 6 cm,
• wymiana obróbek blacharskich oraz podokienników zewnętrznych,
• wymiana warstw posadzkowych loggii i balkonów do płyty konstrukcyjnej,
wymiana obróbek blacharskich loggii i balkonów, remont tarasów nad lokalami
usługowymi, ułożenie gresu,
• remont balustrad,
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wymiana pokrycia dachu okalającego stropodach, daszków nad wjazdami do
garaży, dachów nad elementami wejściowymi,
wymiana orynnowania i rur spustowych,
remont schodów zewnętrznych.

2. Istniejące obiekty budowlane.
Na działce inwestycji nr 12479, 12058/3, 12059/1 znajduje się budynek wielorodzinny
mieszkalno-usługowy wykonany w technologii mieszanej (tradycyjna + wielkopłytowa
ze ścianami osłonowymi w technologii tradycyjnej), całkowicie podpiwniczony,
o wysokości czterech i pięciu kondygnacji nadziemnych z dobudowaną parterową
częścią usługową objęty niniejszym opracowaniem.
Wokół budynku teren jest uporządkowany (utwardzone dojścia i dojazdy oraz teren
zielony).
Teren inwestycji nie jest ogrodzony.
Przyłącza do budynku, zjazd na teren posesji, wejścia do budynku, miejsca
postojowe, osłona śmietnikowa i sposób zagospodarowania terenu - na
dotychczasowych warunkach.
Działka inwestycji jest w pełni uzbrojona.
Teren inwestycji stanowi własność Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Na terenie inwestycji nie ma żadnych elementów zagospodarowania terenu, które
może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporządzony, ponieważ w trakcie
budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych, które
mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych
co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie
przekraczać 500 osobodni.
W planie, o którym mowa powyżej, należy uwzględnić specyfikę następujących
rodzajów robót budowlanych:
a. zabezpieczenie placu budowy,
b. zapewnienie dróg ewakuacyjnych i pożarowych,
c. roboty ziemne,
d. zapewnienie placów składowych materiałów z rozbiórki oraz potrzebnych
do wbudowania,
e. montaż i demontaż rusztowań,
f. prace rozbiórkowe,
g. prace budowlane,
h. roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad
5,0 m.
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien:
- przeszkolić wszystkich pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- przygotować plany inwestycji określające dla budowy:
• oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie,
• rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych,
• rozmieszczenie sprzętu ratunkowego,
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rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych
stref ochronnych,
przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, w tym dróg ewakuacyjnych
i pożarowych,
wyznaczyć działki składowe do składowania materiałów rozbiórki i materiałów do
wbudowania. Teren do składowania powinien być wyrównany, utwardzony,
odwodniony i oświetlony.
lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych.
wyznaczyć i oznakować granice obszarów stref ochronnych,
na wszystkich zagrożonych stanowiskach pracy umieścić napisy ostrzegawcze,
instrukcje BHP oraz dane osoby udzielającej pierwszej pomocy w nagłych
wypadkach,

W trakcie prowadzenia robót budowlanych, kierownik budowy powinien :
- prowadzić niebezpieczne prace budowlane wyłącznie pod nadzorem osób w tym
celu wyznaczonych,
- przestrzegać prawidłowych metod pracy na poszczególnych stanowiskach
roboczych,
- zagwarantować stosowanie wyłącznie materiałów i urządzeń mających
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
- zapewnić przestrzeganie na terenie inwestycji przepisów BHP wynikających
z odpowiednich przepisów prawnych.
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.
a. Zabezpieczenie placu budowy
Realizacja projektu nie może stanowić zagrożenia dla osób znajdujących się
w pobliżu terenu budowy (okoliczni mieszkańcy).
Należy zatem dołożyć starań, aby osoby nie związane z budową, nie znalazły się
przypadkiem w obrębie prowadzonych robót. W związku z tym należy przedsięwziąć
szereg środków zaradczych, mianowicie:
- zakłada się, że roboty będą się odbywać w granicach działek nr 12479, 12058/3,
12059/1 bez naruszenia dóbr sąsiednich,
- przed rozpoczęciem prac budowlanych szczelnie ogrodzić plac budowy
a niebezpieczne przejścia zabezpieczyć daszkami,
- na ogrodzeniu umieścić tabliczki z napisami ostrzegawczymi,
- miejsca szczególnie niebezpieczne oznakować dodatkowo, a na tabliczkach
umieścić informacje o rodzaju zagrożenia,
- doprowadzić wodę i energię elektryczną,
- wyznaczyć miejsca urządzeń higieniczno-sanitarnych, socjalno-bytowych,
składowania materiałów,
- drogi, przejścia i miejsca niebezpieczne właściwie oświetlić,
- kontener do gruzu należy przykryć specjalną plandeką zabezpieczającą przed
pyleniem,
- gruz i inne materiały odpadowe na bieżąco wywozić na legalne wysypisko.
b. Przygotowanie rozwiązań układów komunikacyjnych
Przygotować plany inwestycji określające dla budowy:
• oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie,
• rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych,
• rozmieszczenie sprzętu ratunkowego,
• rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych
stref ochronnych,
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przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, w tym dróg ewakuacyjnych i
pożarowych,
wyznaczyć działki składowe do składowania materiałów rozbiórki i materiałów do
wbudowania. Teren do składowania powinien być wyrównany, utwardzony,
odwodniony i oświetlony,
lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych,
wyznaczyć i oznakować granice obszarów stref ochronnych,
na wszystkich zagrożonych stanowiskach pracy umieścić napisy ostrzegawcze,
instrukcje BHP oraz dane osoby udzielającej pierwszej pomocy w nagłych
wypadkach,
przy rozbiórce elementów wejściowych należy dodatkowo zabezpieczyć wszystkie
przejścia i przejazdy, pozostające w zasięgu prowadzonych robót. W
szczególności należy wytyczyć i wyraźnie oznakować tymczasowe drogi okrężne.
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić, czy w ich zasięgu, w miejscach
zagrożonych, nie ma osób postronnych. Teren, na którym prowadzone będą
prace budowlane powinien być ogrodzony tymczasowymi parkanami.

c. Prace ziemne
Przy wykonywaniu wykopów należy stosować wszelkie zabezpieczenia wykopów
przewidziane przez przepisy BHP – w postaci szalunków, rozpór, barierek
zabezpieczających itp. Prace należy wykonywać w sposób uprzednio zaplanowany gwarantujący bezpieczeństwo robót, tj.:
• ustalić trasy urządzeń podziemnych i oznaczyć ich przebieg na terenie
prowadzonych robót,
• podczas robót ziemnych zwrócić szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie
terenu (przyłącze wodociągowe 2xDn80, przyłącze kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, przyłącze preizolowane c2x50/140, sieć wodociągowa w150, sieć
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, nieczynna sieć cieplna kanałowa c2x159, sieć
i przyłącza kanalizacji teletechnicznej t, tA, kable energetyczne En, kable
oświetlenia terenu, kable telewizyjne ad, adA),
• rozbiórkę instalacji doziemnych przeprowadzić przed wykonaniem prac
fundamentowych,
• ściany wykopów zabezpieczyć przez rozparcie,
• ustawić poręcze ochronne,
• w miejscach przejść nad wykopem ustawić pomosty przenośne zaopatrzone
w poręcze i deski krawężnikowe.
d. Przygotowanie placów składowych
Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych należy ustalić miejsce
składowania rusztowań, materiałów budowlanych oraz materiałów z rozbiórki.
e. Montaż i demontaż rusztowań
Przed przystąpieniem do montażu rusztowań należy przygotować podłoże zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie
z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów
roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia i przeszkolenie bhp na
stanowisku pracy.
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania
urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.
Na rusztowaniach należy zamontować poręcze ochronne: pierwsza na wysokości
0,60 m, druga – 1,10 m od poziomu pomostu roboczego.
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Rusztowania należy mocować do ściany obiektu w sposób uniemożliwiający
oderwanie rusztowania od ściany pod działaniem sił zewnętrznych (np. siły wiatru).
Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle
odbioru technicznego.
Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalacje
piorunochronną.
Rusztowania należy konserwować i sprawdzać ich stan techniczny.
Do transportu pionowego elementów rusztowania lub materiałów budowlanych należy
zamontować wysięgniki rurowe z krążkami linowymi.
f. Prace rozbiórkowe
Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych:
• określić i oznakować strefy zagrożenia,
• wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót
powinny być zabezpieczone. W szczególności należy wytyczyć i wyraźnie
oznakować tymczasowe drogi okrężne. Przed przystąpieniem do robót należy
sprawdzić, czy w ich zasięgu, w miejscach zagrożonych, nie ma osób
postronnych. Teren, na którym prowadzone będą prace budowlane powinien być
ogrodzony tymczasowymi parkanami.
• stosować odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem pracowników z wysokości
(w postaci szelek, pasów i linek zabezpieczających zamocowanych do stałych
elementów budynku),
• teren, na który mogą spadać z góry materiały i urządzenia, należy ogrodzić oraz
wywiesić tablice ostrzegawcze.
• prace rozbiórkowe należy prowadzić w sposób stopniowo zmniejszający
obciążenie elementów konstrukcyjnych, rozbiórkę zaczynać od góry,
• przy pracach rozbiórkowych należy zachować maksimum ostrożności, dokładnie
przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy,
• przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać
niezbędne zabezpieczenia oraz odłączyć wszelkie instalacje od zasilania,
• roboty rozbiórkowe należy prowadzić przez zlecenie wyspecjalizowanej
brygadzie.
g. Prace budowlane
• podczas robót budowlanych zwrócić szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie
terenu (przyłącze wodociągowe 2xDn80, przyłącze kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, przyłącze preizolowane c2x50/140, sieć wodociągowa w150, sieć
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, nieczynna sieć cieplna kanałowa c2x159, sieć
i przyłącza kanalizacji teletechnicznej t, tA, kable energetyczne En, kable
oświetlenia terenu, kable telewizyjne ad, adA),
• utrzymywanie w czystości stanowisk roboczych,
• zabrania się chodzenia po świeżo wykonanych murach oraz wychylać się poza
krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia,
• zakaz wykonywania robót z drabin przestawnych,
• poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdować się zawsze poniżej
wzniesionego muru co najmniej 30 cm,
• umiejętne posługiwanie się narzędziami (np. piłą tarczową),
• ręczne podawanie w pionie materiałów jest dozwolone tylko do wysokości 3 m,
• stosować środki zabezpieczające przed zawaleniem się elementów deskowanie
podczas rozbiórki,
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W trakcie prowadzenia robót budowlanych, kierownik budowy powinien :
- prowadzić niebezpieczne prace budowlane wyłącznie pod nadzorem osób w tym
celu wyznaczonych,
- przestrzegać prawidłowych metod pracy na poszczególnych stanowiskach
roboczych,
- zagwarantować stosowanie wyłącznie materiałów i urządzeń mających
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
- zapewnić przestrzeganie na terenie inwestycji przepisów BHP wynikających
z odpowiednich przepisów prawnych.
h. Prace na wysokości
Podczas pracy na rusztowaniach:
• przygotowanie i organizacja budowy (projekt organizacji robót),
• stanowiskowe szkolenie bhp,
• posiadanie aktualnych badań lekarskich,
• wymagane uprawnienia kwalifikacyjne,
• zapobieganie czynnikom szkodliwym, niebezpiecznym i uciążliwym (zapewnienie
i stosowanie odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej),
• teren na którym są prowadzone prace zabezpieczyć przed wstępem osób
postronnych i wywiesić tablice ostrzegawcze,
• wszelkie przejścia i przejazdy bezpośrednio przyległe do rusztowań zabezpieczyć
daszkami ochronnymi,
• pomosty robocze powinny być systematycznie oczyszczane z odpadów
materiałów budowlanych,
• w okresie zimowym pomosty powinny być oczyszczone ze śniegu i lodu oraz
posypane piaskiem,
• nie pozostawiać na rusztowaniach materiałów lub narzędzi,
• na widocznym miejscu umieścić tabliczkę z informacją o dopuszczalnym
obciążeniu rusztowań.
Osoba będąca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej
„Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” powinna
zweryfikować powyższą listę rodzajów robót budowlanych w oparciu
o zakładany harmonogram prowadzenia robót i powinna potwierdzić lub
wykluczyć zaistnienie powyższych zagrożeń, a także uzupełnić powyższą listę
o niewymienione na niej zagrożenia.
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