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A. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE  
do projektu termomodernizacji wraz ze zmian ą kolorystyki budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego poło żonego w Ciechanowie, ul. Pijanowskiego 5 
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Poznań, dn. 30.03.2010 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
 

Oświadczam, że niniejsza dokumentacja projektowa dotycząca termomodernizacji 
wraz ze zmianą kolorystyki elewacji: 
 

• budynku mieszkalnego wielorodzinnego poło żonego w Ciechanowie  
przy ul. Pijanowskiego 5;  
 

została wykonana zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, Prawem Budowlanym 
i zasadami wiedzy technicznej na dzień opracowania projektu. 

 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………………… 

                 Mgr inż. Karol Przystański 
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                                                                               ..….…….……..…………….. 
                                                                                                    mgr inż. Karol Przystański 
 
 
 

POZNAŃ, marzec 2010 r. 
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1. ZAKRES ROBÓT: 
Prace termomodernizacyjne obejmują: 

• ogrodzenie placu budowy, 

• ustawienie rusztowań wraz z zabezpieczeniami, 

• przygotowanie ścian zewnętrznych do robót termomodernizacyjnych, 

• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

• remont dachu i wykonanie ocieplenia stropodachu, 

• wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z nową kolorystyką elewacji, 

• przełożenie, wymianę rur spustowych lub rynien, ewentualna modernizacja 

instalacji odgromowej budynku, 

• zagospodarowanie terenu i prace porządkowe. 
 

2. ZAGROŻENIA PRZY REALIZACJI ROBÓT: 
• Montaż rusztowań do prac na wysokościach. 

• Praca urządzeń myjąco - czyszczących typu „Kärcher”. 

• Praca na wysokości powyżej 5m (rusztowania, drabiny, podesty i inne). 

Wykonywanie elewacji: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań. 
Wykonywania obróbek blacharskich: niebezpieczeństwo upadku pracownika 
z rusztowań i dachu. 

• Stosowanie podstawowych narzędzi budowlanych, elektronarzędzi i środków 

transportu. 

• Praca za pomocą tzw. „chemii budowlanej” - zaprawy, tynki, farby, grunty itp. 

Masy szpachlowe i kleje będą przygotowywane bezpośrednio na budowie. 
 

3. OZNAKOWANIE MIEJSCA BUDOWY: 
• Ogrodzenie terenu budowy wykonać z siatki zabezpieczającej 

np. drucianej na słupkach o wys. min 1,5m. 
• Teren budowy oznakować tablicami ostrzegawczymi zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i normami. 

• Elewacje z rusztowaniami zabezpieczyć siatką ochronną, przejścia i wejścia 

do budynku odpowiednimi daszkami wykonanymi na budowie. 
 

4. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW:  
• Przed rozpoczęciem robót należy obowiązkowo przeprowadzić ze wszystkimi 

pracownikami szkolenie stanowiskowe ze szczególnym uwzględnieniem: 
 

- zasad pracy przy obsłudze sprzętu zmechanizowanego, 

- zasad pracy przy użyciu elektronarzędzi, 

- zasad obsługi urządzeń elektrycznych, 

- zasad pracy z zastosowaniem środków chemii budowlanej, 

- stosowania środków ochrony osobistej i higieny, 
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zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz. U. nr 47 
poz. 401, rozdział 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, 
rozdział 9 - Roboty na wysokościach, rozdział 12 - Roboty murarskie 
i tynkarskie, rozdział 17 – Roboty dekarskie i izolacyjne. 
 

• Prowadzenia kontroli przez kierownika budowy i służbę BHP odnośnie zgodności 

metod pracy z przepisami i stosowania środków ochrony osobistej. 

• Kontrola posiadania aktualnych badań lekarskich zatrudnionych pracowników. 

• Sprawdzanie kwalifikacji zatrudnionych pracowników. 

• Planowane zatrudnienie średnio 8 - 10 osób przez 4 miesiące. 
 

5. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY: 

• Plac budowy zaopatrzony będzie w energię elektryczną oraz ujęcie wody 

dla celów socjalnych i produkcyjnych. 

• W wydzielonym miejscu przez Inwestora - na zapleczu budowy będzie 

zlokalizowany kontener socjalny dla pracowników budowy i obsługi. 

• Plac budowy będzie wyposażony w toaletę typu „Toy–Toy” konserwowaną 

według potrzeb i stosownej umowy z dostawcą usług. 

• Odpady socjalne i poprodukcyjne gromadzone będą w odpowiednio 

oznakowanych pojemnikach i kontenerach na śmieci i materiały  

do „eko-segregacji” i sukcesywnie wywożone na wysypisko odpadów 

komunalnych lub sortownie materiałów do powtórnego przetworzenia. 
 

6. KIEROWANIE BUDOWĄ: 

Kierowanie budową może być wyłącznie powierzone osobie posiadającej stosowne 

uprawnienia budowlane zgodne z wymogami Prawa Budowlanego 

i innych przepisów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
        ..…..…….……….………….. 
              mgr inż. Karol Przystański 
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B. OPIS TECHNICZNY 
do projektu termomodernizacji wraz ze zmian ą kolorystyki budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego poło żonego w Ciechanowie, ul. Pijanowskiego 5 
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1. PODSTAWY OPRACOWANIA 

1.1. Zlecenie inwestora - umowa ze Wspólnotą Mieszkaniową ul. Pijanowskiego 5 
w Ciechanowie. 

1.2. Wizja lokalna wraz z wykonaną dokumentacją fotograficzną – luty 2010 r. 
1.3. Inwentaryzacja elewacji – luty 2010 r. 
1.4. Audyt energetyczny z 2010 r. wykonany przez mgr inż. Marka Amrozy – audytora 

energetycznego NAPE z Warszawy 
1.5. Obowiązujące przepisy, akty prawne: 

• Prawo budowlane - Ustawa z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. 
z późniejszymi zmianami), 

• Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, 
Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie M.S.W.iA. z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz. U. Nr 121, 
poz. 1138 z 2003 r.), 

• Rozporządzenie M.P. i P.S. z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z 1997 r.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 r.), 

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

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133  
z 2003 r. z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 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. Nr 202, poz. 2072 z 2004 r.), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dn. 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), 

• Wytyczne stosowania technologii zabezpieczania przed przemarzaniem 
i przeciekaniem ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą. ITB W-wa 1982 r., 

• Instrukcja ITB 334/2002 „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 
budynków (BSO)”, 

• PN-82/B-02000 „Zasady ustalania obciążeń”, 
• PN-87/B-03002 „Konstrukcje murowe”, 
• PN-91/B-02020 „Ochrona cieplna budynków”, 
• PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 

i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze” i inne obowiązujące akty prawne. 
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2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I OCENA STANU TECHNICZNE GO 
 

 
 

Ryc.1. Poło żenie termomodernizowanego obiektu - widok ze zdj ęcia lotniczego. 

 
 

 
 

Ryc.2. Poło żenie termomodernizowanego obiektu na mapie. 
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Rozpatrywany budynek został wybudowany i oddany do użytkowania w latach 
siedemdziesiątych XX w. Obiekt pięciokondygnacyjny, 1-klatkowy, całkowicie 
podpiwniczony, graniczący i stykający się częścią ściany bocznej z innym budynkiem. 
Klatka schodowa oświetlona od góry świetlikiem dachowym. Kondygnacje budynku 
typowe, powtarzalne. 
 

W piwnicy budynek posiada szereg pomieszczeń użytkowych takich jak: komórki 
lokatorskie, pomieszczenia c.o., pralnie, suszarnie, pomieszczenie gospodarcze, komorę 
zsypową, pomieszczenie przyłącza wody z sieci wodociągowej.  
 
Dane - charakterystyka ogólna budynku: 

- powierzchnia zabudowy:        317,75 m² 
- powierzchnia użytkowa:      1167,86 m² 
- powierzchnia mieszkalna:        814,27 m² 
- powierzchnia pomocnicza:       392,20 m² 
- kubatura:                  5193,00 m³ 
 

- liczba mieszkań:        30; 
- piwnica - liczba komórek lokatorskich:     30;  
 

- liczba osób użytkujących budynek:     76; 
 
Budynek zaprojektowano i wykonano w technologii wielkopłytowej - prefabrykowanej 
w segmentach WP - zestawu woj. warszawskiego. 
 

Ściany piwnic - wylewane, żwirobetonowe; w ścianach zewnętrznych piwnic znajdują się 
okna do piwniczek lokatorskich. 
 

Ściany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych - wewnętrzne: gr. 24cm z bloczków 
silikatowych i cegły ceramicznej; zewnętrzne: gr. 38cm z bloków kanałowych ocieplonych 
gazobetonem odm. 600; tynki: wapienne i cementowo-wapienne. 
 

Ścianki działowe wewnętrzne - murowane z cegły ceramicznej dziurawki gr. 6,5cm 
lub dyle gipsowe 6cm; tynki: wapienne i cementowo-wapienne. 
 

Klatka schodowa i schody - jednobiegowe, betonowe, prefabrykowane. 
 

Stropy - z elementów prefabrykowanych, wielokanałowych typu „DZ3” gr. 24cm. 
 

Nadproża - typowe, prefabrykowane. 
 

Stropodach - wentylowany, dwuspadowy, z płyt dachowych korytkowych, ułożonych 
na ściankach ażurowych z cegły ceramicznej; ocieplenie stanową maty z wełny mineralnej 
o grubości 3cm na lepiku; dach kryty 2 x papą na lepiku. 
 

Strop nad świetlikiem - ułożony ze spadkiem, ocieplony styropianem, kryty 2 x papą 
na lepiku . 
 

Płyty balkonowe i daszki nad wejściem - żelbetowe, prefabrykowane z katalogu unifikacji 
woj. warszawskiego. 
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Stolarka okienna - typowa drewniana i PCV, w części mieszkań wymieniona na nową 
z PCV charakteryzującą się zadawalającym współczynnikiem przenikania ciepła Uokna. 
 

W częściach wspólnych stolarka okienna drewniana w złym stanie technicznym; 
drzwi wejściowe do budynku wymienić na nowe, izolowane termicznie, częściowo 
przeszklone, zachowując ich dotychczasowe wymiary. 
 

Wentylacja - naturalna, grawitacyjna, realizowana po przez systemowe kanały nawiewno - 
wywiewne. 
 
Ocena stanu technicznego budynku: 

- ogólny stan techniczny budynku ocenia się jako zadawalaj ący, co umożliwia 
wykonanie kompleksowej termomodernizacji; 
 
Przegrody zewnętrzne (ściany zewnętrzne, stropodach), jak również stara i zużyta stolarka 
okienna nie spełnia obecnie obowiązujących norm cieplnych oraz współczynnika 
przenikania cieplnego „U” wg danych z Audytu Energetycznego: 

 

Rodzaj przegrody 
Współczynnik U - stan  istniej ący  

[W/m2K] 
Współczynnik U - stan  projektowany  

[W/m2K] 

STROPODACH WENT. 0,772 0,216 

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 
(osłonowa i szczytowa) 1,121 0,228 

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 
(osłonowa i szczytowa) 1,054 0,225 

OKNA W CZ. 
WSPÓLNYCH 3,10 1,30 

 

Tabela nr 1. Zestawienie współczynników przenikania ciepła „U” ścian i stolarki zewnętrznej 
w stanie istniejącym i po termomodernizacji wg Audytu Energetycznego. 
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Mapa zasadnicza - położenie termomodernizowanego budynku: 

 
 

Ryc. 3.  Mapa zasadnicza. Budynek mieszkalny wielor odzinny poło żony przy ul. Pijanowskiego 5 
 w Głogowie. 
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3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 

W celu poprawy warunków mieszkalno - bytowych oraz ekonomiki użytkowania rozpatrywanego 
budynku wielorodzinnego, Inwestor zlecił wykonanie Audytu Energetycznego na podstawie 
którego przyjęto poniższe założenia projektowe - termomodernizacyjne. 
 

3.1. Ocieplenie ścian zewn ętrznych budynku. 

3.1.1. Prace przygotowawcze. 

• Prace termomodernizacyjne należy prowadzić po demontażu wszystkich 
parapetów zewnętrznych oraz po osadzeniu nowej stolarki okiennej i drzwiowej 
w ustalonym przez Inwestora zakresie (klatki schodowe, piwnice). 

• Demontaż wszelkich krat i instalacji natynkowych, skrzynki gazowej, 
drzwiczek skrzynki elektrycznej itp. 

• Istniejącą wyprawę tynkarską cokołu, ścian zewnętrznych skuć w 15%, kominy 
bez zmian; tynki naprawić (wyrównać) odpowiednią zaprawą cementową. 

• Rozebrać istniejącą betonową opaskę zewnętrzną na obwodzie całego budynku 
w celu przygotowania pod wykonanie docieplenia cokołu poniżej gruntu 
(do 0,4m).  

 

3.1.2. System „BSO”. 

Prace budowlane należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w Instrukcji 
ITB 334/2002 „Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków” 
oraz normą PN-EN 13499 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne 
zespolone systemy ocieplenia (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja” w oparciu 
o wyroby o następujących parametrach technicznych: 

 

• płyty styropianowe (zgodnie z BN-91/6363-02) EPS-70 (FS15) fasada - standard  
o gęstości pozornej 15-20kg/m3 o grubości do 14cm, wymiary płyt nie większe niż 
600x1200mm (dopuszczalne odchyłki +/- 2mm), struktura styropianu - zwarta, 
powierzchnia - szorstka, krawędzie płyt - proste z ostrymi krawędziami, 
bez wyszczerbień i załamań, wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą 
do powierzchni - nie mniej niż 8N/cm2, sezonowanie min. 2 miesiące 
(od wyprodukowania do montażu), 

• zaprawa klejąca - gotowa mieszanka do stosowania w budownictwie 
o przyczepności do styropianu min. 0,1N/mm2, do betonu min. 0,6N/mm2, 
odporność na powstanie rys skurczowych w warstwie o gr. 8mm, siatka zbrojąca 
z włókna szklanego (zgodnie z PN-92/P-85010) o gramaturze min. 145g/m2, 
wymiary oczek 3-7mm, wydłużenie względne nie mniej niż 5%, 

• łączniki mechaniczne - długość min. 22cm, średnica 10mm, trzpień stalowy, 
ilość min. 5szt/m2, 
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• cienkowarstwowa wyprawa tynkarska silikatowa barwiona w masie o frakcji 
2,0mm (na ściany zewnętrzne), klasyfikacja ogniowa w zakresie niepalności – 
NRO, odporność na powstanie rys skurczowych w warstwie o gr. 8mm, 

• cienkowarstwowa wyprawa tynkarska żywiczna mozaikowa (na cokoły) 
o frakcji (granulacji) 2,0mm, klasyfikacja ogniowa w zakresie niepalności – NRO, 
odporność na powstanie rys skurczowych w warstwie o gr. 8mm, 

• środki gruntujące (właściwe dla systemu) dyspersje polimerowo-akrylowe, 
 posiadające środki hydrofobizujące o gęstości 1,1 kg/dm3. 
 

System „BSO” do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych sklasyfikowany jako 
NRO (nie rozprzestrzeniający ognia) musi posiadać odpowiedni Certyfikat 
Zgodności ITB, zgodnie z załącznikiem (wykazem) do Rozporządzenia MSWiA  
z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, 
które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie 
certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55, poz. 362). 
 

3.1.3. Kolejność robót przy wykonywaniu termomodernizacji. 

• Skompletowanie wszelkich materiałów związanych z termomodernizacją, 
montaż rusztowań, podestów i wszelkich innych zabezpieczeń. 

• Sprawdzenie i przygotowanie (naprawienie, odtłuszczenie) ścian zewnętrznych 
do wykonania „BSO” wg wskazań wybranego producenta systemu ocieplenia. 

• Przygotowanie systemowej masy klejącej wg wskazań producenta wyrobu. 
• Przyklejenie płyt styropianowych „EPS” na ściany zewnętrzne i „XPS” na ściany 

poniżej poziomu gruntu. 
• Wykonanie kotwienia tylko płyt styropianowych „EPS” na kotwy (łączniki) 

systemowe z trzpieniem stalowym 10/220mm. 
• Nakładanie na styropian „EPS” warstwy zbrojącej, czyli siatki z włókna szklanego 

wtopionej w zaprawę zbrojącą. 
• Wykonanie wyprawy tynkarskiej, silikatowy barwionej w masie wg ustalonej 

z Inwestorem kolorystyki i rozmalowaniu. 
• Montaż wszelkich instalacji natynkowych i innych elementów.  

 
Uwagi:  

• Ściany cokołu na całym obwodzie docieplić schodząc do głębokości 40cm 
poniżej poziomu gruntu styropianem ekstrudowanym „XPS” o gr. 10cm.  

 

• Cokół wykończyć tynkiem żywicznym tzw. mozaiką wg ustalonej kolorystyki 
i struktury w części powyżej poziomu gruntu.  
 

• Wszelkie narożniki i krawędzie styropianu „EPS” wzmocnić narożnym 
perforowanym profilem aluminiowym z siatką z włókna szklanego.  
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• W czasie klejenia płyt styropianowych „EPS” do ścian osłonowych budynku, 
należy stale kontrolować boczne powierzchnie styku klejonej płyty z innymi 
płytami styropianu pod względem docisku i szczelności połączenia. 
 

W przypadku powstania szczeliny na krawędziach płyt, należy bezwzględnie 
wypełnić powstałą przestrzeń nisko-rozprężną pianką montażową, 
po wyschnięciu przeszlifować i wyrównać.    

 

Ściany osłonowe, zewn ętrzne  - ocieplić styropianem „EPS” np. firmy 
Termo Organika - Standard Fasada o grubości do 14cm. 
Materiał termoizolacyjny powinien posiadać współczynnik przewodzenia ciepła 
nie większy niż λ=0,039 W/mK. 
 

Ściany cokołu oraz poni żej gruntu  - ocieplić styropianem ekstrudowanym 
„XPS” grubości do 10cm, np. firmy URSA. 
Materiał termoizolacyjny powinien posiadać współczynnik przewodzenia ciepła 
nie większy niż λ=0,036 W/(mK) 
 

3.1.4. Wartości obciążenia dociepleniem istniejącej ściany warstwowej. 

Zgodnie z instrukcją ITB 334/2002 „Bezspoinowy system ocieplenia ścian 
zewnętrznych budynków” ze względów konstrukcyjnych dopuszcza się wykonanie 
warstw docieplenia ścian zewnętrznych o obciążeniu nie większym niż 0,150 kN/m2. 
Warunkiem podstawowym jest zastosowanie kotew (łączników) o trzpieniach 
stalowych w minimalnej ilości 4szt/m2, posiadających stosowne dopuszczenia 
do zastosowania w budownictwie. 
 
 

Materiał 
Ciężar objętościowy 

[kg/dm3] 
Grubość 

[cm] 
Obciążenie na 1m2 

[kg/m2] 

Zaprawa klejowa do styropianu 1,25 0,20 2,50 

Płyta styropianowa EPS Standard 
Fasada 

0,20 14,00 2,80 

Zaprawa klejowa z siatką z włókna 
szklanego 

1,25 0,30 3,75 

Masa tynkarska granulacja 2,0mm 1,62 0,25 4,05 

      Razem 13,10 

 
   Tabela nr 2. Projektowane obci ążenie do „BSO”. 
 
Projektowane obci ążenie wynosi 0,131 kN/m² i jest mniejsze od dopuszcz alnego, 
które wynosi 0,150 kN/m 2. 
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3.1.5. Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych. 

• do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych (węgarki) należy stosować płyty 
styropianu firmy Termo Organika - standard fasada o grubości do 3cm; 

• narożniki wzmocnić narożnym perforowanym profilem aluminiowym z siatką 
z włókna szklanego; 

• miejsce styku ocieplenia z ościeżnicą okna lub drzwi należy zabezpieczyć 
i uszczelnić stosowną masą wypełniającą np. na bazie silikonu lub akrylu 
w kolorze białym; 

3.1.6. Parapety zewnętrzne. 

• wykonać z blachy stalowej powlekanej o grubości 0,7mm; kolor RAL 3009 (brąz); 
• spadek parapetów na zewnątrz min. 15%; 
• kapinosy parapetów wystawić poza lico termomodernizowanej ściany, 

minimum 5cm; 

3.1.7. Kratki wentylacyjne stropodachu wentylowanego. 

• należy zachować istniejący układ otworów wentylacyjnych przestrzeni 
międzystropowej stropodachu wentylowanego; 

• po wykonaniu ocieplenia otwory wykończyć kratkami wentylacyjnymi 

kwadratowymi z PVC w kolorze brązowym o wym. φ15; 

• wewnętrzne powierzchnie otworów powinny być obrobione zaprawą klejącą 
z siatką z włókna szklanego wywiniętą z elewacji; 

• spód otworu wyprofilować ze spadkiem w kierunku od budynku; 

3.1.8. Tynkowanie cokołów. 

• tynk istniejący do skucia w 15%; 
• zastosować preparat gruntujący zgodny z systemem i technologią; 
• płyty styropianu ekstrudowanego „XPS” o grubości do 10cm; 
• warstwa zbrojąca - 1 x siatka z włókna szklanego wtopiona w zaprawę klejącą 
 systemową; 
• preparat gruntujący systemowy; 
• tynk typu „mozaika” wg specyfikacji (masa tynkarska do nakładania ręcznego); 

3.1.9. Wejścia do budynków - daszek z płyty żelbetowej. 

Należy wymienić drzwi wejściowe na nowe z elementów stalowych z panelami 
ciepłymi  malowane proszkowo (trwała powłoka malarska) i naświetlem z małą 
pojedynczą szybą bezpieczną (w komplecie samozamykacz i stopka). 
 

Płyta betonowa daszku: 

• daszek nad wejściem należy wyremontować, starą powłokę malarską usunąć, 
naprawić miejscowo istniejące tynki, zerwać stare pokrycie papowe; 
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• położyć nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej oraz zamontować nowe obróbki 
blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej;  

• płytę betonową daszku od spodu i z boków zagruntować, okleić styropianem 
„EPS” do gr. 3cm i wykończyć zaprawą klejową z zazbrojoną siatką z włókna 
szklanego, otynkować tynkiem silikatowym; 

• narożniki i krawędzie wzmocnić profilami aluminiowymi;  
• krawędzie daszków wykończyć tynkiem cienkowarstwowy w kolorze BOLIX 10G; 

 

• zdemontować lampę oświetleniową;  
• zamontować oprawę oświetleniową oraz potrójny uchwyt na flagi; 

 

Podest - płyta wejściowa do budynku: 

• wyrównać i naprawić powierzchnię betonową płyty wejściowej; 

• zdemontować istniejącą metalową wycieraczkę; 

• zagruntować i położyć okładzinę ceramiczną mrozoodporną, antypoślizgową;  

• zamontować nową systemową wycieraczkę wraz z odpowiednim 

odprowadzeniem wody do gruntu, przewidzieć odbojnik do drzwi wejściowych; 

3.1.10. Balkony. 

• odnowić izolację przeciwwodną z papy termozgrzewalnej płyt balkonowych 
 i wykonać nową płytę betonową zatartą na gładko; 
• na płytach balkonowych należy uzupełnić ubytki betonu oraz zamontować nowe 
 obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej na krawędziach płyt;  
• boki płyt należy oczyścić z resztek starych farb, zagruntować wzmocnić 
 powierzchnię siatką z włókna szklanego zatopioną w zaprawie klejowej, 
 narożniki wzmocnić profilem aluminiowym, otynkować; 
• spód płyt obłożyć styropianem Termo Organika - Standard Fasada gr. do 3cm; 
• całość wykończyć tynkiem silikatowym w kolorze BOLIX 10G; 
• balustrady i tralki odnowić po przez dokładne oczyszczenie z warstw starej 
 farby i korozji, odtłuścić i dokładnie 2-razy zagruntować farbą podkładową, 
 następnie 2-razy pomalować farbą nawierzchniową w kolorze RAL 3009 (brąz); 
 

3.2. Ocieplenie stropodachu metod ą wdmuchni ęcia granulatu celulozowego. 

Termomodernizację stropodachu wentylowanego należy wykonać granulatem 
celulozowym np. „CELUGRAN” firmy MITHERM o grubości 16cm. 
Izolację wykonać metodą wdmuchiwania. Gęstość materiału w przegrodach 
poziomych powinna wynosić 30 ÷ 36 kg/m³. Materiał termoizolacyjny powinien 
posiadać współczynnik przewodzenia ciepła nie większy niż λ=0,043 W/(mK). 
Należy wykonać odpowiedni otwór np. 0,60 x 1,00m w przestrzeni stropodachu 
wentylowanego w celu wykonania wdmuchu granulatu z celulozy. Płytę żelbetową - 



 
 

22 | S t r o n a  
 

dach świetlika nad klatką schodową ocieplić STYROPAPĄ o grubości izolacji 
termicznej do 14cm. Materiał termoizolacyjny powinien posiadać  współczynnik 
przewodzenia ciepła nie większy niż λ=0,038 W/(mK). 
 

Uszkodzone obróbki blacharskie dachu wymienić na nowe, wykonane z blachy 
stalowej ocynkowanej - przyjęto 10%. 
 

Rury spustowe Ø150mm i rynny Ø180mm pozostawić istniejące, należy 
dostosować je do nowej grubości izolacji termicznej po dociepleniu. Mocować do 
ścian przy pomocy łączników systemowych w rozstawie co max 3,0m. 
Przed osadzeniem kołków mocujących, otwory montażowe w izolacji termicznej 
ze styropianu należy wypełnić masą elastyczną nie utleniającą styropian „EPS”. 
Przystosować rury spustowe do odprowadzania wody na teren działki.   
 

Wszelkie otwory wykonywać ze spadkiem na zewnątrz budynku, zapewniając 
spłynięcie wody opadowej.  
 

Wykonać nowe tynki silikatowe kominów po ówczesnym przetarciu powierzchni. 
Kolorystyka jak na rysunkach elewacji z niniejszego projektu. 
 

3.3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

Stolarka okienna - na klatkach schodowych oraz w piwnicach należy zamontować 
nowe okna z pięciokomorowego profilu z PVC, jednoramowe z szybą zespoloną 
typu flot 4/16/4. Współczynnik przenikania ciepła nie gorszy niż Uokna = 1,4 W/(m2K). 
Okucia okienne typu obwiedniowego.  
 

Okna i otwory piwniczne - wszelkie inne otwory okienne występujące w pasie cokołu 
budynku należy zamurować do wymiaru standardowego okna piwnicznego 
oraz zamontować okno piwniczne z PCV. 
 
UWAGA  

Stolark ę okienn ą i drzwiow ą mocowa ć do części konstrukcyjnej ścian 
zewnętrznych według instrukcji i zalece ń producenta. 
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4. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH PRAC. 

4.1. Wydzielenie placu budowy. 

4.2. Demontaż betonowej opaski wokół budynku na poziomie gruntu. 

4.3. Ustawienie rusztowań i zabezpieczeń zgodnie ze sztuką budowlaną 
przez uprawnione osoby i firmę. 

4.4. Demontaż rur spustowych ścian oraz świetlika dachowego nad klatką schodową. 
Rynny dachowe bez zmian. 

4.5. Wymiana obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej: stropodachu, 
świetlika klatki schodowej i daszku nad wejściem do budynku.  

4.6. Wykonanie otworów technologicznych do wdmuchnięcia granulatu w przestrzeń 
stropodachu wentylowanego. 

4.7. Wykonanie izolacji termicznej stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu 
z celulozy „CELUGRAN” o grubości ostatecznej 16cm. 

4.8. Wykonanie termomodernizacji STYROPAPĄ o grubości 14cm płyty dachowej 
świetlika dachowego. 

4.9. Naprawa otworów technologicznych po rozprowadzeniu granulatu oraz pokrycia 
dachowego z papy termozgrzewalnej. 

4.10. Przetarcie tynków kominów wg ustalonej kolorystyki tynkiem silikatowym 
barwionym w masie. 

4.11. Demontaż zbędnych instalacji i elementów występujących na elewacjach 
starych zewnętrznych lamp oświetleniowych przy wejściu do klatki schodowej 
budynku oraz skrzynki gazowej. Skrzynka elektryczna bez zmian. 

4.12. Demontaż istniejących parapetów zewnętrznych i kratek wentylacyjnych. 
stropodachu wentylowanego. 

4.13. Demontaż starych okien i krat w oknach piwnicznych oraz osadzenie nowych 
okien z PCV w częściach wspólnych budynku (piwnice, klatki schodowe). 

4.14. Zamurowanie niestandardowych okien piwnicznych do wymiaru standardowego 
okna piwnicznego występującego w budynku. Zasypanie i zagęszczenie 3 studni 
po naświetlu. 

4.15. Wykonanie i montaż nowych, pomalowanych 2-razy farbą podkładową i 2-razy 
farbą nawierzchniową zabezpieczeń z prętów stalowych okien piwnicznych. 

4.16. Skucie istniejących tynków mineralnych ścian zewnętrznych i cokołów w 15%, 
naprawa (wyprostowanie, uzupełnienie) zaprawą cementową. 

4.17. Wymiana na nową izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej na płytach 
balkonowych oraz wykonanie nowej posadzki betonowej zatartej na gładko, 
naprawa powierzchni bocznej i spodniej płyty balkonowej. 

4.18. Osadzenie parapetów zewnętrznych okien części mieszkalnej oraz wspólnej 
z blachy stalowej malowanej proszkowo wg uzgodnionej kolorystyki. 
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4.19. Wykonanie niezbędnych obróbek tynkarskich i wykończeniowych, 
wymiana występującej na elewacji skrzynki gazowej i odmalowanie drzwiczek 
skrzynki elektrycznej. 

4.20. Oczyszczenie i odtłuszczenie całości elewacji odpowiednimi środkami pod 
ciśnieniem za pomocą urządzeń typu „Kärcher”. 

4.21. Inspekcja i ostateczne przygotowanie powierzchni ścian zewnętrznych 
(osłonowych i cokołu) do wykonania ocieplenia systemem „BSO” za pomocą 
styropianu „EPS” i „XPS”. 

4.22. Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i ścian świetlika przy użyciu 
„Bezspoinowego Systemu Ocieplania Budynków”, płytami styropianowymi Termo 
Organika - Standard Fasada o grubości do 14cm mocowanymi na zaprawę 
klejowo - szpachlową oraz  mechanicznie za pomocą kołków z odpowiednimi 
trzpieniami stalowymi w ilości zalecanej przez producenta systemu (nie mniejszej 
niż 4 - 5 szt./m²). Dołem płyty styropianowe „EPS” osadzić na systemowych 
listwach profilowych. 

4.23. Ocieplenie „BSO” styropianem Termo Organika - Standard Fasada grubości 
do 3cm ościeży okiennych, drzwiowych, spodów płyt balkonowych i spodu 
daszka nad wejściem do budynku z zastosowaniem aluminiowych profili 
kątowych z siatką z włókna szklanego zabezpieczających złącza izolacji 
termicznej przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

4.24. Wykonanie na ścianach osłonowych i świetlika klatki schodowej systemowych 
tynków cienkowarstwowych silikatowych barwionych w masie według 
uzgodnionej kolorystyki. 

4.25. Odkopanie ściany cokołu i piwnic do głębokości 40cm poniżej gruntu, 
uzupełnienie i naprawa ewentualnych uszkodzeń warstwy zewnętrznej ściany, 
odczyszczenie powierzchni oraz założenie nowej izolacji przeciwwilgociowej 
masami dyspersyjnymi na zimno (izolacja przeciwwilgociowa lekka). 

4.26. Wykonanie ocieplenia cokołu przy użyciu „BSO” styropianem ekstrudowanym 
„XPS” o grubości do 10cm zagłębiając go w gruncie do 40cm poniżej poziomu 
terenu. Płyty „XPS” należy tylko i wyłącznie przykleić do ścian bez przebijania ich 
struktury kołkami montażowymi. 

4.27. Wykonanie tynków typu „mozaika” na cokole budynku wg ustalonej kolorystyki. 

4.28. Wykonanie i obrobienie wnęk okiennych okien piwnicznych w tynku żywicznym 
typu „mozaika” i nadanie powierzchni dolnej - podokiennej spadku na zewnątrz 
budynku. 

4.29. Wymiana 3 kratek nawiewnych do pomieszczeń piwnicznych znajdujących się 
na cokole na metalowe w kolorze brązowym. 

4.30. Montaż nowych kratek wentylacyjnych przestrzeni stropodachu wentylowanego. 

4.31. Wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej na daszku wiatrołapu 
przy wejściu do budynku. 
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4.32. Odnowienie i naprawa wraz z położeniem okładziny ceramicznej na płycie 
wejściowej do budynku. Wymiana wycieraczki wejściowej na systemową 
z odwodnieniem. 

4.33. Odnowienie opaski wokół budynku po przez wykonanie nowej z kostki betonowej 
koloru szarego na podsypce cementowo piaskowej. W opasce należy przyjąć 
elementy systemowe do odprowadzania wód opadowych na teren działki. 

4.34. Montaż istniejących rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej 
po dostosowaniu do grubości nowego ocieplenia. 

4.35. Montaż nowej lampy oświetleniowej zewnętrznej z dostosowaniem przewodu do 
stanu po termomodernizacji. Domofon zamontować pod daszkiem wiatrołapu bez 
zmian oraz wykonać montaż uchwytu na flagi.  

4.36. Montaż wszelkich tablic informacyjnych, nowej skrzynki gazowej i odnowionych 
drzwiczek skrzynki elektrycznej (2xfarbą podkładową i 2-razy farbą 
nawierzchniową) na elewacji budynku. Wymalowanie napisu z adresem budynku. 

4.37. Kompleksowy odbiór wykonanych prac termomodernizacyjnych wspólnie 
z Inwestorem z rusztowań. 

4.38. Demontaż rusztowań, siatek i zabezpieczeń. 

4.39. Porządkowanie otoczenia obiektu i wywóz odpadów na wysypisko śmieci 
lub do zakładów segregacji odpadów przed oddaniem do użytkowania. 

 
5. ELEWACJE - KOLORYSTYKA 

W projekcie przyjęto zmianę kolorystyki elewacji. Szczegółowy układ kolorów 
przedstawiono w części rysunkowej wg wzornika barw firmy „BOLIX”: 
 

1.)  ELEWACJA -  BOLIX nr 12B - lub to żsamy innego producenta; 

2.)  ELEWACJA -  BOLIX nr 10G - lub to żsamy innego producenta; 

3.)  ELEWACJA -  BOLIX nr 10E - lub to żsamy innego producenta; 

4.)  COKÓŁ -  BOLIX TM/MB 640 07 - lub to żsamy in. producenta; 

5.)  ELEMENTY METALOWE, PARAPETY -  Lakier Proszkow y, RAL 3009 (br ąz);  

Zaprojektowano tynki ścian zewnętrznych jako systemowe, cienkowarstwowe, silikatowe  
barwione w masie zgodnie z powyższą kolorystyką. 

Ściany cokołowe i wiatrołapu otynkować tynkiem żywicznym , tzw. „mozaiką” wg wyżej 
wymienionej kolorystyki. 

Napisy - informację o adresie budynku wymalować na elewacji zgodnie z zatwierdzoną 
kolorystyką i uzgodnieniami z administratorem budynku. 
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6. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Budynek należy do klasy zagrożenia ludzi ZL-IV. Wymagana klasa odporności 
ogniowej - C. Stopień ingerencji i zmian wprowadzonych w projekcie jest niewielki i nie ma 
wpływu na zmianę stopnia zagrożenia pożarowego budynku. Ze względu na wysokość 
budynku do gzymsu w elewacji frontowej powy żej 12,00m  od poziomu terenu projekt 
podlega uzgodnieniu p.po ż. 
 

7. U W A G I. 

7.1. Wszystkie wymiary podane w opracowaniu należy sprawdzić bezpośrednio na placu 
budowy, przed rozpoczęciem prac budowlanych. 

7.2. W projekcie przyjęto styropian samo gasnący „EPS” Termo Organika - Standard 
Fasada oraz styropian ekstrudowany „XPS" firmy Termo Organika. 

7.3. Roboty dociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie 
wyższej niż 25°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów 
atmosferycznych, na elewacjach silnie nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru 
oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 h. 
 

7.4. Roboty elektryczne wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia i kwalifikacje. 
 

7.5. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych dla poszczególnych branż. O ile dany zakres prac nie 
jest ujęty w wyżej wymienionych warunkach, należy ściśle stosować się do instrukcji 
technicznych i technologicznych producenta danego materiału i systemu. 
 

7.6. Materiały budowlane użyte do realizacji powyższego projektu muszą posiadać 
aktualne certyfikaty, atesty i dopuszczenia do zastosowania w budownictwie. Wyroby 
systemu dociepleń metodą lekką mokrą: zaprawy klejowe, podkłady, tynki i farby 
winny posiadać Atesty PZH dotyczące higieny radiacyjnej potwierdzające spełnienie 
wymagań określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 03.12.2002 r. Dz. U. 
Nr 220 poz.1850. 
 

7.7. Wszystkie wątpliwości powstałe podczas wykonywania prac budowlanych należy 
skonsultować z projektantem, który w ramach nadzoru autorskiego podejmie 
odpowiednie decyzje. 

 

 

 
          
                     
       ..………………………………………. 
                     (opracował) 
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C. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA  
do projektu termomodernizacji wraz ze zmian ą kolorystyki budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego poło żonego w Ciechanowie, ul. Pijanowskiego 5 
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D. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA  
do projektu termomodernizacji wraz ze zmian ą kolorystyki budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego poło żonego w Ciechanowie, ul. Pijanowskiego 5 
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Fot. 1. Elewacja południowo-wschodnia (frontowa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fot. 2. Elewacja północno-wschodnia (boczna). 
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Fot. 3. Elewacja pólnocno-zachodnia (tylna). 

 

 

 
 
Fot. 1. Elewacja południowo-zachodnia (boczna). 
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E. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
do projektu termomodernizacji wraz ze zmian ą kolorystyki budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego poło żonego w Ciechanowie, ul. Pijanowskiego 5 
 

 
 
 
 
 
 


