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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO  
 

1. DANE OGÓLNE 
1.1. Przedmiot i zakres opracowania 
 Przedmiotem opracowania jest projekt  rozbudowy, przebudowy i termomodernizacji  komory  

ciepłowniczej ''K4'' wraz z montażem pomp wody sieciowej  oraz robotami towarzyszącymi   

'' 

 Zakres opracowania obejmuje: 
• część architektoniczną-budowlaną 
 
1.2. Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowią: 

• umowa z  Inwestorem 

• uzgodnienia z Inwestorem, 

• decyzja lokalizacji celu publicznego nr 15/2018    wydana przez Burmistrza miasta Kwidzyna  z 

dnia 08.10.2018r.  

• warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Energa Operator z 

dnia 05.12.2018 z aktualizacją nr 1 z dnia 01.04.2019r.  

• Pismo International Paper Kwidzyn sp. z o.o.  z dnia 22.10.2018r w sprawie charakteru i 

parametrów bocznicy kolejowej znajdującej się na działce nr 2/25 

• Umowa użyczenia nr I/TT/X/18 zawarta 26.10.2018r. Przedsiębiorstwem Energetyki cieplnej 

„PEC" spółka z o.o a  International paper Kwidzyn sp.  z o.o. 

• Zgoda na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane wydana przez Burmistrza Miasta 

Kwidzyn w Piśmie IN.7230.2.12.0.2018  z dnia  12.09.2018r. 

• Aktualne przepisy i normy. 

 

1.3.  Dane ogólne i stan istniejący. 
Istniejąca  ciepłownicza K4  jest  obiektem zlokalizowanym na skarpie na działce 2/25.    Jest to obiekt   o 

jednej  kondygnacji. Obiekt służy jako komora zasuw dla magistralnych sieci cieplnych miasta Kwidzyn.  

Od strony wschodniej graniczy z bocznica kolejowa należąca do IP Kwidzyn.  Opis konstrukcji 

poszczególnych elementów budynku: 

• Ściany zewnętrzne oraz nośne  - żelbetowe oraz częściowo murowane. Tynkowane od zewnątrz i 

wewnątrz - stan techniczny dobry 

• Stropodach - żelbetowy gr 25cm. Stropodach pokryty papą asfaltowa na lepiku - stan techniczny 

dobry 

• Posadzki - cementowe - stan techniczny dostateczny 

• Tynki - cementowo-wapienne - stan techniczny dostateczny 

• Drzwi - istniejące stalowe 90cm - stan techniczny dostateczny 

• Schody wewnętrzne betonowe  - stan techniczny dostateczny 

• Wewnętrzny pomost o konstrukcji stalowej  - stan techniczny zły(do wymiany) 

• Teren wokół komory - komora zlokalizowana w terenie zielonym. Opaska wokół komory z 

płytek betonowych w złym stanie technicznym (do wymiany) Schody zewnętrzne betonowe w złym 

stanie technicznym do wymiany. 
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Parametry charakterystyczne obiektu - stan istniejący: 

 

• Powierzchnia zabudowy komory - 34,04m2 

• Kubatura komory - 170,25m3 

• Powierzchnia użytkowa - 28,4m2 

• Wysokość budynku ponad poziom terenu w najwyższym punkcie -4,89m - budynek niski 

 

Obiekt posiada instalację; 

• elektryczną,  
 

 

1.4. Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji 
 

Budynek kotłowni zlokalizowany jest w sąsiedztwie istniejącej bocznicy kolejowej należącej do 

International Paper Kwidzyn sp. z o.o.  Zgodnie z pismem  z dnia 22.10.2018r przedmiotowa bocznica 

kolejowa jest obiektem prywatnym a ruch po przedmiotowej bocznicy odbywa się wyłącznie na potrzeby 

zakładu, przy czym pociągi poruszające sie po bocznicy nie wyjeżdżają na tory publiczne. W związku z 

powyższym faktem przy projektowaniu rozbudowy obiekty przepisy ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o 

transporcie kolejowym nie mają zastosowania na podstawie Art 3.1 pkt 2.  

 

''Art. 3. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 

2) transportu szynowego wykonywanego w ramach wewnątrzzakładowego procesu produkcji, 

przetwórstwa lub dystrybucji, jednego lub kilku sąsiadujących przedsiębiorstw, w tym na obszarze 

górniczym – kopalń odkrywkowych, zwałowisk odpadów, zakładów hutniczych i koksowni, w trakcie 

którego pojazdy w nim uczestniczące nie wyjeżdżają poza obszar przedsiębiorstw lub wyjeżdżają 

wyłącznie na infrastrukturę prywatną;'' 

 

Inwestycja nie spowoduje znaczącego ograniczenia w użytkowaniu działek innych niż działka Inwestora. 

Nieznaczne utrudnienia mogą powstać jedynie podczas transportu materiałów budowlanych jednak 

wszelki transporty zostaną skoordynowane tak aby nie utrudniać dojazdu do nieruchomości sąsiednich..  

 

Projektowana inwestycja nie będzie posiadała cech powodujących zagrożenie  

dla środowiska, ani higieny i zdrowia użytkowników projektowanych i istniejących obiektów. Inwestycja 

nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga uzyskania 

decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach.  

 

1.5 Ochrona konserwatorska. 
Przedmiotowy budynek nie jest objęty ochrona konserwatorską ani nie znajduje się w strefie objętej 

ochroną konserwatorską.  
 

1.6 Informacje dotyczące zgodności projektowanej inwestycji z PZP. 
Dla lokalizacji objętej projektem, nie uchwalono Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Założenia 

projektowe są zgodne z otrzymaną decyzją o lokalizacji celu publicznego. 
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1.7 Program funkcjonalno-użytkowy 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy termomodernizacji istniejącej komory K4 

w celu możliwości montażu pomp wody sieciowej  

W komorze K4  nie przewiduje sie przebywania stałego ani tymczasowego osób.  

Wejście główne do pomieszczenia kotłowni  realizowane będzie istniejącymi drzwiami od strony 

wschodniej. Nad wejściem istniejący daszek o konstrukcji żelbetowej. Istniejąca oraz projektowana część 
komory zostanie ocieplona. Od strony wschodniej projektuje sie wykonanie muru oporowego oraz 

schodów terenowych umożliwiających bezpieczne wejście do komory. W dachu nowej części zostanie 

zamontowany wyłaz dachowy służący do ewentualnej ewakuacji pomp w przypadku awarii. Wokół całej 

komory zaprojektowano nowa opaskę z kostki betonowej.  

 

1.8 Dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych 
W projektowanym obiekcie  nie przewiduje się przebywania osób niepełnosprawnych 

 

1.9 Stan projektowany. 
W związku z koniecznością podniesienia ciśnienia dyspozycyjnego w sieci cieplnej miasta Kwidzyn 

inwestor podjął decyzje o rozbudowie komory K4 i montażu pomp wody sieciowej.  

Nieodłączny element niniejszego projektu stanowią opracowania branżowe: 

 

- projekt budowlany branży konstrukcyjnej; 

- projekt budowlany branży sanitarnej; 

- projekt budowlany branży elektrycznej i niskoprądowej. 

 

W zakresie infrastruktury technicznej obiekt jest obsługiwany przez istniejącą nowe przyłącze 

energetyczne wykonane przez Energa Operator.  

Obiekt w zakresie komunikacji obsługiwany będzie na zasadach dotychczasowych.  Miejsca parkingowe i 

dojazdy oraz dojścia do budynku bez zmian.  

 
W ramach dokumentacji przewidziano wykonanie niżej wymienionych robót budowlanych: 
 

BRANŻA BUDOWLANA - CZEŚĆ ISTNEIJĄCA: 

• Wykonanie koniecznych rozbiórek – istn. schody stalowe i zewnętrzne betonowe   kraty stalowe, 

opaska betonowa 

• Rozbiórkę istniejących posadzek cementowych, 

• Skucie starych tynków cementowych, 

• Wykucie otworów drzwiowych do nowej części komory K4 

• Wykonie nowego podestu technicznego wraz ze schodami 

• Roboty w zakresie elewacji i docieplenia dachu  

 

 

BRANŻA BUDOWLANA - CZEŚĆ PROJEKTOWANA: 

• Roboty ziemne wraz zabezpieczeniem wykopu ścianką szczelną z profili typu  od strony 

południowej wschodniej i zachodniej - szczegóły zabezpieczenia wg projektu konstrukcji. uwaga, 

wykonawca robót przed wykonaniem zabezpieczenia jest zobowiązany do wykonania projektu 

warsztatowego wg przyjętej przed siebie technologii.  
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• Wykonie konstrukcji żelbetowej komory 

• Wykonie nowego podestu technicznego pod pompy wody sieciowej 

• Montaż systemowego  wyłazu dachowego 

• Roboty w zakresie elewacji i docieplenia dachu  

• Wykonanie nowych warstw posadzkowych  

• Wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych, 

• Wykonanie studni żelbetowej w dnie komory 

• Wykonanie pomostów oraz schodów technicznych do urządzeń z wypełnieniem kratą typy 

''Wema''  gr.40cm 

• Zabezpieczenie antykorozyjne   elementów stalowych konstrukcji budynku  

• Wykonanie izolacji przeciwwodnych istniejącego naświetla  

• Wykonanie wentylacji grawitacyjnej nawiewnej i wyciągowej  pomieszczeń zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

 

BRANŻA BUDOWLANA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU: 

• Wykonanie nowej opaski z kostki betonowej wokół komory 

• Wykonie żelbetowego muru oporowego oraz częściowo z elementów prefabrykowanych 

• Wykonie nowych schodów terenowych 

• Przywrócenie trenów zielonych do stanu pierwotnego po zakończeniu inwestycji 

 

 

BRANŻA SANITARNA I TECHNOLOGICZNA: 

• Zabezpieczenie istniejącej sieci na czas trwania robót 

• Montaż pomp wody sieciowej wraz z armatura 

• Wykonanie rurociągów tłocznych i ssawnych 

• Włączenie do istniejącego przewodu powrotnego sieci cieplnej 

• Roboty antykorozyjne i izolacyjne 

 

BRANŻA ELEKTRYCZNA i NISKOPRĄDOWA: 

• Wykonanie szafy elektrycznej RG wraz z kompletnym okablowaniem urządzeń 

• Wykonanie szafy sterowniczej AKPiA wraz z kompletnym okablowaniem urządzeń 

• Wykonanie WLZ od projektowanej  rozdzielni głównej na elewacji budynku do szafy RG i 

AKPiA 

• Wykonanie instalacji gniazd wtykowych oraz oświetleniowej w pomieszczeniach objętych 

zakresem opracowania 

• Wykonanie instalacji zasilającej urządzenia technologiczne (pompy, palniki, SUW i.t.p.) 

• Zasilanie urządzeń wentylacyjnych 

• Wykonanie instalacji uziemiającej i odgromowej 

 

Parametry charakterystyczne komory K4 - po rozbudowie 

1. Powierzchnia zabudowy budynku - 63,4m2 

2. Kubatura budynku - 510,9m3 

3. Powierzchnia użytkowa komory- 48,8m2 

4. Wysokość budynku ponad poziom terenu w najwyższym punkcie -5,26m - budynek niski 

5. Kąt nachylenia połaci dachowej  - 2˚ 
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6. Ilość kondygnacji - 1 

 

 

1.10. Ogólne Rozwiązania Materiałowe 

1.10.1 Elementy żelbetowe 

Stropodach.  
Stropodach jako żelbetowa, monolityczna płyta o grubości 20 cm z betonu C30/37, zbrojonego stalą A – 

IIIN (B500SP), otulina dołem i górą 25 mm. Klasa ekspozycji XC1. Płytę stropodachu wylać ze 

spadkiem o nachyleniu 2 stopni. W stropodachu pozostawić otwory dla projektowanego doświetla i 

instalacji -sposób obsadzenia doświetla, obróbki itp. wg. branży architektonicznej. 

 
Płyta żelbetowa w poziomie -0,01m.  
Żelbetowa, monolityczna płyta posadowiona na gruncie o grubości 20 cm z betonu C30/37, zbrojonego 

konstrukcyjnie #12 co 20cm stalą A – IIIN (B500SP) , otulina dołem i górą 25 mm. Klasa ekspozycji 

XC1. Zbrojenie płyty odgiąć i zakotwić w ścianach żelbetowych- płyta stanowi poziome stężenie ścian 

przy parciu gruntem. Grunt pod płytą jako pospółka zagęszczana mechanicznie co 30cm do Is=0,98.  

 

Ściany żelbetowe  
 Ściany konstrukcyjne monolityczne żelbetowe, wylewane z betonu C30/37 (beton ścian 

zewnętrznych w klasie wodoszczelności W8), zbrojone prętami pionowymi #12 co 14cm i poziomymi 

#12 co 20cm ze stali AIII-N B500SP. Klasa ekspozycji XC1. Ściany żelbetowe o schemacie statycznym 

pręta utwierdzonego w płycie fundamentowej Węzły ścian w narożach, skrzyżowaniach z innymi 

ścianami oraz na połączeniu z płytami żelbetowymi uciąglać prętami kątowymi #12 AIII-N o długości 

ramion 60cm każde. Beton wibrować w trakcie układania w ścianach.  

   Podczas prac związanych z zasypaniem przestrzeni pod płytą posadzki PŻ_1 jednocześnie wykonywać 
obsypywanie budynku z zewnątrz, nie dopuszcza się do powstania różnicy naziomów wew. względem 

zew. aż do momentu wykonania płyty żelbetowej posadzki tj.PŻ_1 (28 dni od wylania płyty) 

 

Wieńce żelbetowe 
      Wieńce żelbetowe zbrojone podłużnie prętami ze stali AIII-N (B500SP) i strzemionami ∅6 ze 

stali A-0  (St0S-b), otulina zbrojenia 3,0 cm, beton C30/37, W8. Klasa ekspozycji XC1. Wysokośc 

wieńców na ścianach nośnych odpowiadająca wysokości płyt żelbetowych oraz o szerokości ściany 

poniżej wieńca. 

  Pręty zbrojenia podłużnego w wieńcach łączyć na zakład 60 cm , max. 50% prętów w jednym miejscu. 

Na załamaniach ścian stosować pręty o przekroju jak zbrojenie wieńców, zagięte pod katem załamania 

ściany i połączone na zakład minimum 60 cm ze zbrojeniem podłużnym wieńców. 

   

Rdzenie żelbetowe.  
       Zaprojektowano rdzenie żelbetowe z betonu C30/37,W8 zbrojone podłużnie stalą A – IIIN 

(B500SP), strzemiona 6 ze stali A – 0 (St0S-b), otulina zbrojenia 2,5 cm. Klasa ekspozycji XC1. 

Zbrojenie poziome ścian oraz podłużne wieńców przepuszczać przez rdzenie żelbetowe. 

 
Schody żelbetowe. Szerokość użytkowa biegu 125cm. Schody zewnętrzne jako monolityczne, żelbetowe 

przystosowane do zewnętrznych obciążeń użytkowych q = 5.00 kN/m2. Klasa ekspozycji XD1. Beton 

C30/37, W8, F150, zbrojone podłuznie prętami #12 co 15cm ze stali AIIIN oraz zbrojeniem rozdzielczym 
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fi6 co 20cm ze stali A-0. Otulina zbrojenia dołem 2,5cm, górą 4cm. Powierzchnie schodów zabezpieczyć 
od góry impregnatami hydrofobizującymi np. HYDROSTOP 3 a następnie pomalować farbą do betonu. 

 

Schody stalowe. Szerokość użytkowa biegu 105cm. Schody wewnętrzne jako stalowe przystosowane do 

obciążeń użytkowych q = 5.00 kN/m2. Stopnie schodowe wykonane z prefabrykowanych krat 

stopnicowych, belki nośne z profili gorącowalcowanych C140 ze stali S235JR zabezpieczonych 

antykorozyjnie przez ocynk ogniowy. Belki nośne zamocowane na kotwy 2x M12 wklejane w istn. 

posadzkę z drugiej strony oparte na belce podestu technicznego i skręcone na 2x M12 kl.5.6MPa. 

 

Podciągi żelbetowe.  
       Zaprojektowano podciągi żelbetowe z betonu C30/37 zbrojone podłużnie stalą A – IIIN (B500SP), 

strzemiona 8 ze stali A – 0 (St0S-b), otulina zbrojenia 2,5 cm. Klasa ekspozycji XC1.  

 

Belki wsporcze pomp oraz podestu technicznego. 
Zaprojektowano belki wsporcze z profili gorącowalcowanych ze stali S235JR- belki wsporcze pomp jako 

HEA300, belki wsporcze pomostu technicznego jako HEA160. Belki wsparte na kątownikach z 

L100x100x10 mocowanych do ścian na kotwy #16 wklejane na żywicę epoksydową. Wszystkie belki 

zabezpieczyć antykorozyjnie przez ocynk ogniowy. Na belkach pomost techniczny z krat wciskanych, 

obramowanych o oczku 44,4x44,4mm, z płaskownikiem nośnym 35x3mm i płaskownikiem poprzecznym 

9x2mm- max. rozpiętość podpór dla krat 100cm. 

 
Nadproża stalowe.  
    Nad projektowanymi otworami komunikacji z komory istniejącej do projektowanej, w miejscach 

wskazanych na rzutach montażowych w istniejących murach nośnych zaprojektowano nadproża stalowe 

(przekroje wg. obliczeń statycznych i rysunków szczegółowych), ze stali S235JR. Belki stalowe nośne 

oczyścić  i zabezpieczyć antykorozyjnie podkładem malarskim-2 x minia. 

Prace przy osadzaniu projektowanych nadproży stalowych wykonać w podanej kolejności: 

- podstemplować stropy w rejonie wykonywanego nadproża 

- wykuć bruzdę z jednej strony ściany 

- osadzić jedną belkę stalową 
- wykuć bruzdę z drugiej strony ściany 

- osadzić drugą belkę stalową i połączyć belki ze sobą za pomocą śrub 

- między górne półki belek i ścianę nad nimi wbijać co 30 cm kliny stalowe   

   z blachy gr.8mm, szczelinę wypełnić zaprawą niekurczliwą 
- usunąć ścianę pod nadprożem 

- do spodu belek dospawać przewiązki 

- całość zabezpieczyć przed korozją farba podkładowa 2 x minia, osiatkować, wyszpałdować i 

otynkować.  
- stopniowo rozbierać stemplowania, obserwując zachowanie konstrukcji. W razie objawów 

wskazujących na nieprawidłową pracę konstrukcji, należy przerwać roboty i nie usuwając stemplowań 
powiadomić nadzór budowlany.    

 

   Rzędne osadzania nadproży dostosować do wysokości otworów na podstawie projektu 

architektonicznego. 

 

Żelbetowe, prefabrykowane mury oporowe.  
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    Z uwagi na zabezpieczenie dojścia do istniejącej komory zaprojektowano mur oporowy z typowych 

prefabrykatów np. Gigant - Westerwele lub inny o parametrach nie gorszych od zastosowanego. Mury 

oporowe o gr. 25cm, długości modułowej 100cm, wysokości 250-300cm i szerokości podstawy 120cm, 

wykonane z betonu C30/37, zbrojone stalą AIIIN o nośności jak dla naziomu obciążonego do 5kN/m2 

względem podeszwy fundamentowej występującej po stronie wyższego z naziomów. Mury posadowione 

na głębokości przemarzania względem naziomu niższego. Pod murem wykonać podbudowę łącznej 

miąższości 60 cm pod podstawą poduszka z chudego betonu C8/10 gr.10cm, poniżej pospółka 

zagęszczona do Is=0,98 warstwami co 25cm. Murki zasypywać gruntem niespoistym (ciężar 

objętościowy 19kN/m3 , kąt tarcia wewnętrznego 35 stopni), zagęszczanym co 30cm do Is>0,98, 

minimalna odległość zagęszczarki od ściany murku 50cm. Przed zasypaniem murki oporowe połączyć ze 

sobą przez zastosowanie nakładki z płaskownika 200x600mmx8mm mocowanego do każdego murka na 

4 kotwy wklejane chemicznie Hilti HIT-HY200 + HIT-Z-R M12  z nakrętką zrywalną (max. moment 

dokręcający 40Nm). Na zakończeniu zastosować mur oporowy kątowy z wykonaniem wylewki pomiędzy 

podeszwami kątowych murów oporowych. Wylewka gr.50cm z betonu C30/37 zbrojonego górą i dołem 

siatką z prętów #12co 20 ze stali AIII-N- lokalizacja nadbetonu wg. rzutów montażowych. Beton 

prefabrykatów  ponad gruntem dodatkowo zaimpregnować środkami ochrony przed czynnikami 

atmosferycznymi np. Sikagard- 680S Beton Control lub innym o parametrach nie gorszych, powierzchnie 

betonowe zagłębione w gruncie zaizolować materiałem bitumicznym.  Spoiny pomiędzy modułami 

murku oporowego (szer. 2mm) wypełnić materiałem elastycznym, szybkowiążącym, mrozoodpornym np. 

Ceresit CX-5 lub innym o parametrach nie gorszych od zaproponowanego. 

Wykonawcę robót zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych producenta co do sposobu i warunków 

posadowienia murów prefabrykowanych Westerwele. 

 
1.10.2  Roboty posadzkarskie  

Roboty tynkarskie 

Ściany i sufity w części nowej oraz istniejącej należy wyskrobać, uzupełnić ubytki, odgrzybić a następnie 

pomalować dwukrotnie po uprzednim zagruntowaniu systemowa farbą emulsyjna do powierzchni 

cementowych i betonowych.  

 
Posadzki 

Warstwy posadzkowe 

W istniejącej części komory K4 posadzka należy wykonać warstwa wyrównawczą do betonów np. Mapei 

Planitop oraz ułożyć płytki gresowe. W części projektowanej nie przewiduje sie wykonywania posadzek 

cementowych. 

Płytki podłogowe 

Parametry techniczne gresu: 

• Poślizgowość R10 

• Ścieralność - kl. V PE15/12000 wg PN-EN 10545-7 

• Grubość 12-15mm 

• Wytrzymałość 3,5kN 

 
1.10.3 Pokrycie dachowe 
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Projektuje się wykonanie nowej izolacji termicznej dachu i nowe pokrycie wraz z wymiana obróbek 

blacharskich i orynnowania 

Dach główny – o spadku 2 st. – należy przykryć papą podkładową i nawierzchniową    termozgrzewalną na 

izolacji termicznej ze styropianu  grub.25cm.  

Papa podkładowa mocowana mechanicznie z warstwami izolacji do podłoża. Wejście techniczne na dach 

główny poprzez drabinę serwisową zlokalizowaną na szczycie budynku 

 
 
Zaprojektowano następujące warstwy dachowe: 

• Papa wierzchniego krycia NP. BLUE NEXLER PREMIUM 53H lub równoważne 

• Papa podkładowa NP. BLUE NEXLER PREMIUM 40 lub równoważne 

• Styropian EPS100 15cm +10cm styropapa EPS0100 oklejona papa podkładową -  układana na zakład)  

• Istn. pokrycie bitumiczne 

• Istn. warstwa spadkowa cementowa 

• Istn. Płyty stropowe  

• Tynk c-w - nowa warstwa gr. 1,5cm - tylko w części bez sufitów podwieszanych 

 

Parametry styropianu do izolacji dachu: 

• współczynnik przewodzenia ciepła - 0,036 W/mxK 

• wytrzymałość na zginanie >150 kPa 

• naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) >100 kPa 

• reakcja na ogień E 

 

Parametry papy wierzchniego krycia : 
• zgrzewalna  wysokomodyfikowana sbs: 

• Grubość [mm]: 5,3; 

• Osnowa: poliester  

• Giętkość w niskich temp. [°C]: -25; 

• Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek [N/50mm]: 1200 / 900; 

• Długość / Szerokość [m]: 5,0 / 1,0; 

• Wkładka nośna: włóknina poliestrowa 250 g/m2 

• Siła rozciągająca (N/50mm) (Wzdłuż/W poprzek): 1200 ± 250 / 900 ± 250 

• Rodzaj posypki: gruboziarnista; szara, bordo, zielona 

• Rodzaj asfaltu, giętkość: mod. SBS; ≤ -25 °C 

• Klasyfikacja ogniowa: Broof(t1)/NRO/REI 

Parametry papy podkładowej : 
• Papa podkładowa zgrzewalna podkładowa wysokomodyfikowana sbs: 

• Grubość (mm): 4,0 ± 10% 

• Osnowa: poliester wzm. włóknem szklanym 

• Rodzaj asfaltu, giętkość: mod. SBS; ≤ -20 °C 

• Siła rozciągająca (N/50mm) (Wzdłuż/W poprzek): 700 + 300, -200 / 500 + 300, -200 

• Wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek): 50 ± 15 / 50 ± 15 

• Rodzaj posypki: drobnoziarnista 
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• Klasyfikacja ogniowa: Broof(t1)/NRO/REI, Broof(t3)/NRO/REI 

 
 

Projektuje się rozebranie istniejących obróbek  blacharskich, okapów, zdemontować kominy, 

zdemontować istniejącą instalację odgromową, zdemontować rynny i rury spustowe. Uzupełnić ubytki i 

spękania w istniejącym pokryciu. Zabezpieczyć antykorozyjnie wszystkie elementy stalowe 

Projektuje się wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy  stalowej ocynkowanej, wraz z rynnami 

fi 150 i rurami spustowymi. Piony spustowe fi120mm należy zakończyć czyszczakami żeliwnymi. 

 

1.10.4 Balustrady 

Przewiduje się demontaż istniejących balustrad. Nowe balustrady należy wykonać z rur stalowych o 

średnicy zewnętrznej 60mm ze stali czarnej ocynkowanej ogniowo. Balustradę dostarczyć na budowę w 

modułach umożliwiających sprawny montaż i cynkowanie ogniowe poszczególnych elementów. 

Wypełnienie balustrady prętami o średnicy 18mm. Wszystkie spoiny należy wykonać jako pachwinowe o 

grubości spełniającej warunki normy PN-EN 1993-1-8. Wszystkie ostre krawędzie balustrady należy 

zfazować. Istniejące balustrady i schody stalowe należy zdemontować i zutylizować. 

 

 

1.10.5 Izolacja  ścian zewnętrznych 

Izolacja ścian fundamentowych 

Izolacja pionowa 

W celu ochrony ścian zewnętrznych przed wilgocią zaprojektowano następujące warstwy izolacji 

pionowej: 

ŚĆIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA  - CZĘŚĆ PODZIEMNA 

• izolacja przeciwwilgociowa z warstwą klejową 

• emulsja bitumiczna do gruntowania  

• bitumiczna masa uszczelniająca - warstwa izolacyjna 2x1mm  

• bitumiczna masa uszczelniająca - warstwa klejowa 

• Poiestyren Ekstrudowany XPS gr. 15cm  

• Folia kubełkowa 

ŚĆIANA ZEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA  - CZĘŚĆ PODZIEMNA 

• Poiestyren Ekstrudowany XPS gr. 15cm  

• Folia kubełkowa 

 

Parametry polistyrenu XPS 

• współczynnik przewodzenia ciepła - 0,035 W/mxK 
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 Parametry bitumicznej  emulsji gruntującej: 
 

 
 
 Parametry bitumicznej  masy  uszczelniającej 

• Skład: wodna dyspersja asfaltowa modyfikowana kauczukiem syntetycznym, włókna, dodatki 

• Gęstość masy ok. 1,15 kg/dm³ 

• Pozostałość suchej masy dla hydroizolacji ok. 65 % 

• Czas wiązania (wysychania) warstwy od 3 do 5 dni (jako hydroizolacja) 

• Ilość warstw do hydroizolacji (co najmniej): 2 
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• Grubość pojedynczej mokrej powłoki do 1 mm 

• Zużycie: 

– hydroizolacja (na 1 warstwę)   0,6-1,2 kg/m²

– klejenie (punktowe)   0,8-2,0 kg/m² 

• Zużycie w zależności od rodzaju hydroizolacji:  

- przeciwwilgociowa: 2-3 warstwy, grubość warstw po wyschnięciu min. 1 mm -ok. 1,8 kg/m² 

- przeciwwodna (woda okresowo zalegająca): 3-4 warstwy, grubość warstw po wyschnięciu min. 2 mm) 

ok. 3,5 kg/m² 

- przeciwwodna (woda stale zalegająca): 4-5 warstw, grubość warstw po wyschnięciu min. 2,6 mm ok. 

4,6 kg/ 

 

Podłoże pod projektowane izolacje musi spełniać następujące wymagania: 

• powinny być nośne i nieodkształcalne, 

• powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka 

cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, wypukłości 

powyżej 2 mm zlikwidować 

• przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości 

powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej niż 3-4 mm wypełnić zaprawą naprawczą, 

• połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety 

(naroża wklęsłe) lub powinny być sfazowane pod kątem 45 stopni na szerokości i wysokości nie 

mniejszej niż 5 cm od krawędzi. Fasetę wykonać należy z zaprawy naprawczej – jej promień powinien 

wynosić min. 4 cm, 

• podłoże powinno by suche, 

• przed nałożeniem warstwy izolacji należy zagruntować środkiem przewidzianym przez 

producenta danej masy (element systemowego rozwiązania), zagruntowana powierzchnia przed 

ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta. 

 

Dodatkowo ocieplenie ścian w gruncie należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie folii tłoczonej. Montaż 
folii tłoczonej (kubełkowej) wykonać z rolki, poziomo z wytłoczeniami skierowanymi do ściany 

budynku. Przy dokładaniu nowych rolek należy zastosować 10 cm zakład. Otwory pod rury i inne 

urządzenia wycinać nożem. Mocowanie izolacji wykonać za pomocą gwoździ do krawędzi (w pasie bez 

wytłoczeń), w przypadku gdy dodatkowe mocowanie musi nastąpić przez kubełki należy zastosować 
dyble montażowe. Górną krawędź folii zakończyć profilem systemowym. 

 

Elementy składowe systemu: 

• folia izolacyjna z gwiaździstą geometrią wytłoczeń, 

• profil do zamykania górnej krawędzi izolacji w „zerze” gruntu, 

• podkładka do mocowania izolacji w pionie lub na płaszczyźnie przy użyciu gwoździ stalowych, 

• dybel przeznaczony do montażu izolacji w pasie wytłoczeń, 

• taśma butylowa do klejenia zakładów.  
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UWAGA: Odsłonięcie ścian fundamentowych wykonać odcinkowo. Wykop należy zabezpieczyć 
zgodnie z przepisami BHP, dodatkowo chronić przed deszczem.  

Po wykonaniu robót izolacyjnych wykopy zasypać oraz gruntem przepuszczalnym nadającym się do 

zagęszczenia. Wokół budynku należy wykonać opaskę z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce 

cementowo-paskowej   szerokości 50 cm z dodatkowym zabezpieczeniem obrzeżem betonowym, ze 

spadkiem od ściany budynku. Połączenie izolacji termicznej z kostką zabezpieczyć uszczelniaczem 

poliuretanowym. 

 

1.10.6 Ocieplenie ścian zewnętrznych i elewacja 

Docieplenie murów zewnętrznych budynku wykonane zostanie metodą „lekką mokrą” (tzw. BSO – 

bezspoinowy system ocieplenia). System ocieplenia musi posiadać klasyfikację NRO.  

 

 

ŚĆIANA ZEWNĘTRZNA ISTNEJĄCA  

Tynk c-w 

Istn. ściana zewnętrzna 

Warstwa zaprawy klejowej np. Alpol AK 534  

Styropian elewacyjny EPS100 0,038 gr. 15cm    

Warstwa zbrojąca 

- klej do ociepleń biały np. Alpol AK 531 lub Alpol AK 534  

- siatka z włókna szklanego np. Alpol 145  zatopiona w kleju  

Wyprawa dekoracyjna z tynku mineralnego: 

- grunt podtynkowy np. Alpol AG 701  

- tynk mineralny 2mm np. Alpol AT 321  

- farba elewacyjna  silikonowa np. AF 680    

 

ŚĆIANA ZEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA 

Tynk c-w 

Projekowana ściana żelbetowa gr 25cm 

Warstwa zaprawy klejowej np. Alpol AK 534  

Styropian elewacyjny EPS100 0,038 gr. 15cm    

Warstwa zbrojąca 

- klej do ociepleń biały np. Alpol AK 531 lub Alpol AK 534  

- siatka z włókna szklanego np. Alpol 145  zatopiona w kleju  

Wyprawa dekoracyjna z tynku mineralnego: 
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- grunt podtynkowy np. Alpol AG 701  

- tynk mineralny 2mm np. Alpol AT 321  

- farba elewacyjna  silikonowa np. AF 680    

 

Parametry styropianu elewacyjnego: 

• współczynnik przewodzenia ciepła - 0,038 W/mxK 

• wytrzymałość na zginanie >115 kPa 

• naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) >100 kPa 

• reakcja na ogień E 

 

 

 

Parametry zaprawy klejowej: 

 

 

Parametry emulsji gruntującej podtynkowej: 

• Skład: wodna dyspersja kopolimeru styrenowo-akrylowego, składników mineralnych, środki 

konserwujące oraz pigmenty 

• Do wytwarzania szorstkiej, poprawiającej przyczepność białej lub kolorowej warstwy pod 

tynki mineralne i silikonowe na podłożach mineralnych oraz do zmniejszania i wyrównywania chłonności 

podłoży. Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz budynków 

• Gęstość objętościowa ok. 1,6 kg/dm³ 

• Zawartość suchej substancji ok. 70 % masy  
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• Zużycie: ok. 0,3 kg/m²

- przy nakładaniu ręcznym (na warstwę zbrojącą)
- przy natrysku mechanicznym (na wełnę mineralną) ok. 0,6 kg/m² 

• Zawartość lotnych związków organicznych (VOC) ≤ 30 g/l 

Parametry tynku mineralnego: 

 

Parametry farby elewacyjnej: 

 

Parametry emulsji gruntującej krzemianowo-polimerowej: 
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Istota metody lekkiej mokrej sprowadza się do wykonania na ścianie trzech warstw współpracujących ze 

sobą, będących termoizolacją, zabezpieczeniem ściany przed czynnikami atmosferycznymi i 

uszkodzeniami mechanicznymi oraz warstwą elewacyjną: 

1. Płyty styropianowe mocowane do ścian zaprawą klejową oraz kołkami. 

2. Warstwa zbrojenia – jest warstwą zaprawy klejowej z wtopioną siatką z włókna szklanego, 

odporna na wpływy atmosferyczne i chroniące materiał termoizolacyjny przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

3. Tynk strukturalny stanowiące warstwę zewnętrzną ozdobną. 

W ramach prac budowlanych należy wykonać: 

• docieplenie murów zewnętrznych styropianem -Styropian elewacyjny EPS100 - 0,038 gr. 

20cm  , ościeży okiennych i drzwiowych styropianem o gr. 3 cm. 

• montaż parapetów okiennych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanych w kolorze 

dachówki, 

• wykończenie ścian cienkowarstwową wyprawą tynkarską, 

• montaż i demontaż rusztowań. 

Roboty dociepleniowe można wykonywać jedynie przy bezdeszczowej pogodzie przy temperaturze nie 

mniejszej niż +5oC i w miejscach nie narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie - latem temperatura 

nie większa niż 25oC. 

Wszystkie materiały, narzędzia i sprzęt winny być przygotowane zgodnie ze specyfikacją.  

Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz posiadać świadectwa 

jakości. Ściany powinny być wolne od wszystkich elementów wyposażenia technicznego, takiego jak: 

rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie, instalacja odgromowa, lampy, instalacja alarmowa, itp. Przed 

przystąpieniem do prac dociepleniowych należy dokładnie oczyścić podłoże z kurzu, wykwitów solnych, 

osadów biologicznych, luźnych cząstek mineralnych, zatłuczeń, zaoliwień, itp. Sprawdzeniu powinien 

zostać poddany również stopień nasiąkliwości podłoża. Jeśli podłoże jest zbyt chłonne, lub nadmiernie 

się osypujące wymaga gruntowania, które wzmacnia jego spoistość. Sprawdzenia wymaga również stan 

techniczny podłoża, które powinno być suche, nośne i równe.  Ściany budynku zmyć dokładnie wodą pod 

ciśnieniem bez dodatku środków chemicznych. Wykwity oczyścić na sucho za pomocą szczotki. Porosty, 

glony usunąć przy pomocy preparatu grzybobójczego np. TYTAN środek grzybobójczy lub Sto Prim 
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Fungal. Przed przystąpieniem do prac  ociepleniowych należy usunąć przyczyny zawilgocenia podłoża. 

Jako wzmocnienie powierzchniowe piaszczących się podłoży należy zastosować preparat np. grunt 

głęboko penetrujący. Podłoże powinno być równe w zakresie odchyleń powierzchni i krawędzi. Istniejące 

warstwy tynku na ścianach należy skuć. Jeśli lokalna  nierówność przekroczy 20 mm, należy zastosować 
materiał termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubości. W przypadku stwierdzenia słabej 

przyczepności np. niewiązane cząstki muru, warstwę tę należy usunąć. 

Konieczne jest wykonanie próby przyczepności zanim przystąpi się do mocowania płyt izolacji 

termicznej. Próbki materiału termoizolacyjnego należy przyklejać w różnych miejscach elewacji i po 

wyschnięciu kleju oderwać. Jeżeli rozerwanie nastąpi w grubości płyty termoizolacyjnej oznacza to, że 

podłoże posiada odpowiednią przyczepność. Jeżeli próba zakończy się niepowodzeniem, tzn. przyklejony 

kawałek materiału termoizolacyjnego zostanie oderwany wraz z warstwą zewnętrzną elewacji 

powierzchnie należy zagruntować preparatem głęboko penetrującym. Jeżeli po zagruntowaniu podłoże 

okaże się dalej niestabilne należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie 

przygotowanie podłoża. 

Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy bezwzględnie osłonić wszystkie okna, drzwi, tarasy 

oraz inne elementy mogące ulec zniszczeniu. 

Mocowanie płyt izolacji termicznej 

Montaż płyt izolacji termicznej (płyty ze styropianu) należy zacząć od zamontowania listwy startowej w 

dolnej części. Listwa startowa z metalu nierdzewnego powinna mieć szerokość 3 mm większą od płyty 

termoizolacyjnej. Należy ją mocować w poziomie i w płaszczyźnie w odstępach ok. 30 cm przy pomocy 

wbijanych łączników. Należy bezwzględnie mocować końce listwy. Listwy łączyć przy pomocy 

plastikowych złączek, aw narożach budynku mocować listwy narożne. Płyty termoizolacyjne należy 

przyklejać do podłoża przy pomocy kleju, którego specyfikacje są zgodne z przyjętym dociepleniem 

systemowym. Przy klejeniu płyt izolacyjnych zaprawa  zostaje rozprowadzona w metodzie łoża 

grzebieniowego za pomocą szpachli zębatej. Przy większych nierównościach podłoża (do 20 mm) 

zaprawa klejąca zostaje naniesiona na brzegi płyty wzdłuż krawędzi w postaci wałka grubości 3-4 cm, a 

w części wewnętrznej płyty zostaje naniesione 6 placków o średnicy ok. 10 cm każdy (metoda pasowo -

punktowa).Klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową, ilość kleju powinna być 
każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% powierzchni 

(jeśli podłoże nie jest wystarczająco spójne może zajść potrzeba pokrycia 100% powierzchni. 

Nierówności podłoża do 10 mm można wyrównywać zaprawą klejowo-szpachlową. Przestrzegać zaleceń 
zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków producenta 

systemu. Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i 

docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie 

przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać (wnikanie masy klejącej pomiędzy płyty 

powoduje powstawanie mostków termicznych, których należy bezwzględnie unikać). Płyty należy 

układać mijankowo zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. Grubość warstwy klejowo 

powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25-30 mm z jednoczesnym 

zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich 

niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach izolacji termicznej o różnej grubości. 

Należy wykonać dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z 

tworzywa sztucznego w ilości min. 8szt/m2. Dyble osadzić, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia 

i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie 

powinny wystawać żadnym fragmentem więcej niż 1 mm ponad powierzchnię a w przypadku ich 
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zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury płyt termoizolacyjnych. Dodatkowe 

mocowanie można wykonać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków 

w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić min. 6cm. Dodatkowo należy wykonać uszczelnienia 

styków styropianu ze stolarką, ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy 

systemowej oraz listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki. 

Wskazówki wykonawcze: 

• Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usunięcie jego gładkiej zewnętrznej warstwy, 

znacznie zwiększając przyczepność zaprawy klejącej do jego powierzchni. 

• Po operacjach szlifowania każdorazowo należy usunąć pozostały pył. 

• Niedopuszczalne jest pozostawienie uskoków sąsiednich płyt w warstwie termoizolacyjnej, 

ponieważ stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu występowania skokowych zmian 

jej grubości. 

Ponieważ styropian jest mało odporny na długotrwałe oddziaływanie promieni UV, należy ograniczać 
czas ekspozycji płyt na słońcu, a po naklejeniu ich na elewacje możliwie szybko przystąpić do 

zabezpieczenia powierzchni, przynajmniej poprzez naniesienie na warstwy masy klejowej wraz z 

wtopioną w nią siatką zbrojącą. 

Wykonanie warstwy zbrojonej 

Warstwa zbrojona może zostać wykonanie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt 

izolacyjnych ze styropianu. Przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojącej należy wzmocnić siatką 
miejsca, w których spodziewana jest największa koncentracja naprężeń. Są to: naroża otworów okiennych 

i drzwiowych, wszystkie naroża zewnętrzne budynku. Warstwa zbrojona na powierzchni płyt 

termoizolacyjnych wykonywana jest jako minimum 3 mm grubości gładź z kleju systemowego, w którym 

zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. 

Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-30 minut w zależności od 

temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim 

nasłonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko 

siatkę zbrojącą np. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 

10cm, a na narożach z 20 cm zakładem. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między 

płytami styropianowymi. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie należy pozostawiać, nawet 

miejscami siatki bez otulenia.Po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. 

Strefy budynku szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne (ściany parteru do wysokości 2 m 

powyżej terenu oraz ściany przy tarasach i balkonach), powinny być wzmocnione dodatkową warstwą 
siatki.Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 20 cm poza narożnik z każdej strony. 

Przed zatopieniem siatki, na wszystkich narożnikach wypukłych budynku oraz na narożnikach ościeży 

drzwi należy wkleić aluminiowe listwy narożne. Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej 

powinny być wykonywane przy stabilnej wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do + 

25°C na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednią operację słońca i wiatru. 

Wykonanie powłoki pośredniej 

Materiał przed użyciem dokładnie wymieszać. Nanosić pędzlem, szczotką lub wałkiem. Nie stosować 
natrysku. Preparat powinien schnąć fizycznie przez odparowanie wody. Przy wysokiej wilgotności 

powietrza i/lub niskiej temperaturze proces schnięcia może się wydłużyć. Dalsza obróbka po 

wystarczającym wyschnięciu, z reguły po ok. 24 h (+20°C / 65wilgotność). 
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Wykonanie warstwy tynkarskiej – tynk mineralny 

Warstwa tynkarska winna być gotową  masą tynkarską np. tynk mineralny o strukturze „baranek” i 

uziarnieniu 2,0mm, w kolorach ustalonych uprzednio z Inwestorem, nawiązujących do kolorystyki 

sąsiednich budynków. 

Na powierzchni ościeży okiennych i drzwiowych należy zastosować gotową masę tynkarską o strukturze 

gładkiej.  

Czynności nakładania i fakturowania tynków mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, 

przy unikaniu bez pośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiał należy naciągać na 

podłoże rozprowadzając go równomiernie przy pomocy pacy stalowej gładkiej.  

Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany 

materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia. 

Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego 

poprzez zatarcie świeżo nałożonego materiału.  

Tynki o strukturze rowkowej należy zacierać ruchami podłużnymi – pionowymi albo poziomymi. Na 

przygotowane, zagruntowane podłoże należy naciągać tynk warstwą o grubości ziarna kruszywa i 

wygładzać mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. 

Niejednorodna faktura oraz zbyt długie zagładzanie tynku może spowodować różnicę w odcieniu jej 

koloru.  

Tynkowaną powierzchnię należy chronić przed nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. Przerwy 

technologiczne należy z góry zaplanować (np.: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami 

spustowymi, na styku kolorów itp.). Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury i 

wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyższonej 

wilgotności i temperatury około +5°C czas wiązania tynku może być wydłużony. Należy tak 

skoordynować całość prac przy elewacjach obiektu, aby każdorazowo sprawdzać łączenie elementów 

elewacji (rynien, parapetów, balustrad, szafek gazowych czy elektrycznych itp.) z tynkowaną ścianą i 

wcześniej przygotować mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykonać 
fragmenty tynku w miejscach później niedostępnych.  

1.10.7  Naświetle dachowe 

Projektuje się wykonanie otworu w istniejącym dachu na potrzeby montażu naświetla dachowego/pasma 

świetlnego o wymiarach 3,30 x 2,0m  (współczynnik przenikania dla całego naświetla u=1,3) 

.Projektowane naświetle  ma na celu zapewnienie dostępu światła dziennego do pomieszczeń, 
jednocześnie stanowić będą otwór montażowy na potrzeby głównych urządzeń  pompowni. Z tego względu 

projektowane naświetle musi umożliwiać  bezinwazyjny demontaż i ponowny montaż w trakcie trwania 

robót. Montaż naświetla na systemowym cokole dachowym prostym izolowanym wełna mineralną.  

Naświetle wyposażyć w mechanizm do ręcznego otwarcia i demontażu. Wykonawca przed wykonaniem 

naświetla powinien przedstawić projekt warsztatowy tego elementu do zatwierdzenia inwestora i 

projektanta.   

2. ANEKS P.POŻ. 
• budynek zaliczono do grupy wysokości budynków niskich.  

• Pomieszczenia  komory K4 kwalifikuje sie do strefy  PM.  
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• w obrębie strefy pożarowej kotłowni nie przewiduje sie stałego lub tymczasowego pobytu ludzi. 

W obrębie całego budynku nie przewiduje sie stały pobytu stałego oraz tymczasowego osób. 

Sporadyczne wizyty beda odbywały się jedynie w przypadku awarii i konserwacji urządzeń. 
 

Parametry charakterystyczne obiektu po przebudowie: 

 

Parametry charakterystyczne komory K4 - po rozbudowie 

• Powierzchnia zabudowy budynku - 63,4m2 

• Kubatura budynku - 510,9m3 

• Powierzchnia użytkowa komory- 48,8m2 

• Wysokość budynku ponad poziom terenu w najwyższym punkcie -5,26m - budynek niski 

• Kąt nachylenia połaci dachowej  - 2˚ 

• Ilość kondygnacji - 1 

 

• Obciążenie ogniowe strefy pożarowej. 
W budynku wydzielono następujące pomieszczenia magazynowe o przewidywanej gęstości obciążenia 

ogniowego w budynku wydzielono następujące pomieszczenia magazynowe o przewidywanej gęstości 

obciążenia ogniowego.  

 

Pomieszczenia komory K4 nie jest zagrożone wybuchem.  Gęstość obciążenia ogniowego pomieszczenia 

magazynu oleju obliczamy ze wzoru:  
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W którym: 

n – liczba rodzajów materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu,      

      strefie pożarowej lub składowisku, 

G1 – masa poszczególnych materiałów w kilogramach, 

F – powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, strefy pożarowej lub    składowiska w metrach 

kwadratowych, 

Q – ciepło spalania poszczególnych materiałów w megadżulach na kilogram  

 

Qd < 500Mj/m2 
 

 

• przewidywana liczba użytkowników poszczególnych pomieszczeń, będących ich stałymi 

użytkownikami –  0 osoby 

• dopuszczalna pow. strefy pożarowej dla tego typu budynku wynosi 10 000m2. Obiekt 

stanowi jedną główną strefę pożarową; 
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• długość poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi nie więcej niż 40m  

• budynek posiada jedno wyjście ewakuacyjne prowadzące na zewnątrz 

• dla całego budynku przypisano klasę odporności pożarowej „D”, z wymaganą klasą 

odporności ogniowej dla poszczególnych elementów budowlanych: 

-  główna konstrukcja nośna  R 30 

- konstrukcja dachu    - 

- konstrukcja stropu   REI 30 

- konstrukcja ścian zewnętrznych  - 

- ściany wewnętrzne   EI 15 

- przekrycie dachu   - 

• w celu zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej nie jest wymagany montaż  

wewnętrznych hydrantów; 

• niezbędną ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru – 20 dm3/s zapewni zewnętrzna 

sieć przeciwpożarowa – dwa najbliższe hydranty zewnętrzne oddalone  

od budynku o max. 75 i 150 m; 

• obiekt zostanie wyposażony w gaśnice przenośne zgodnie z obowiązującymi przepisami 

– 2kg (3dm3) na każde 100m2 powierzchni użytkowej; 

• wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne będą zamykane drzwiami o szer. min 0,9m. 

Szerokość drogi  ewakuacyjnej będzie wynosiła nie mniej niż 1,2 m (do ewakuacji max. 20osób) . 

Szerokości dróg ewakuacyjnych będą zachowane.  

• wysokość dróg ewakuacyjnych nie będzie mniejsza niż 2,2m.  Wysokość lokalnego 

obniżenia wynosi nie mniej niż  2 m, na dł.  1,5 m. 

• swobodny dojazd do budynku o każdej porze roku drogą o utwardzonej i odpowiednio 

wytrzymałej nawierzchni umożliwiają istniejące drogi wewnętrzne. Dojazd pożarowy spełnia 

wymagania zawarte w § 12 ust. 7 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 12 marca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009r.) 

• Należy wykonać oznakowanie kierunku ewakuacji, głównego wyłącznika prądu (wykonać 

zgodnie z PN-92/N-1256.04), miejsca usytuowania gaśnic (zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012). 

• W widocznym miejscu wywiesić instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru z 

wykazem telefonów alarmowych.  

• Okładziny sufitów należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, 

niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia, zgodnie z technologią posiadającą atest 

ITB. Zabronione jest do wykończenia wnętrz materiałów łatwopalnych, których produkty rozkładu 

termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. 

 

3 Dane o wpływie na środowisko 

Roboty budowlane, w przewidzianym zakresie nie należą do grupy klasyfikowanej jako szczególnie 

szkodliwej dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska. 

Nie będą też występować szkodliwości w miejscu pracy i w otoczeniu w rozumieniu przepisów o 

ochronie środowiska i uciążliwości w rozumieniu przepisów techniczno-budowlanych, takich jak:  

- Szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych. 

- Hałas i drgania. 

- Zanieczyszczenie powietrza gazami i pyłami. 

- Zanieczyszczenie gruntu i odprowadzanych ścieków. 
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Podczas prac związanych z robotami ziemnymi należy kontrolować ich jakość.  
W przypadku zauważenia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczeni, że może być niebezpieczny, 

odkryty przedmiot należy zabezpieczyć oraz niezwłocznie zawiadomić, o tym fakcie kierownika budowy. 

Urobek robót będzie na bieżąco segregowany, składowany w oddzielnych pryzmach  

i usuwany na miejsce uzgodnione z organem administracji państwowej. 

 

4 Ograniczenie oddziaływania inwestycji na środowisko  

Do najważniejszych działań mających na celu ograniczenie oddziaływania inwestycji na środowisko 

należy przede wszystkim stosowanie i przestrzeganie następujących zagadnień: 

-właściwe panowanie działalności, 

-monitorowanie (monitoring zużycia wody, energii elektrycznej, ilości odprowadzanych ścieków), 

-naprawy i konserwacje, 

-planowanie na wypadek awarii, 

-organizacja pracy. 

Każda z różnych form działalności związanej z ustaleniem zarządzania może mieć potencjalny udział w 

końcowym osiągnięciu dobrego efektu środowiskowego. 

Istotne jest również odpowiednie planowanie działalności, dzięki któremu inwestycja może przynosić 
zaplanowane korzyści i przebiegać bez zakłóceń u redukować ryzyko niepotrzebnych emisji. 

W celu minimalizacji negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko realizację należy 

przeprowadzić zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynku  i ich usytuowanie. 

Przy realizacji inwestycji technologia robót budowlanych spełniać będzie polskie normy budowlane. 

Użyte materiały i produkty posiadać będą dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

Ewentualne drobne naprawy sprzętu odbywać się będą w miejscach wyłącznie do tego przeznaczonych i 

przystosowanych, zapewniających bezpieczeństwo środowiska gruntowo-wodnego przed skażeniem 

substancjami ropopochodnymi. 

Postępowanie z powstającymi odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz 

procedurach i instrukcji w ramach Systemu Zarządzania Środowiskowego PN-EN ISO 14001 oraz 

Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 17001 spółki Gaz-System S.A. 

Przy zastosowaniu powyższego, planowane przedsięwzięcie nie będzie naruszało  

w istotnym stopniu stanu środowiska, jego walorów oraz warunków życia użytkowników obiektu. 

Oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska ograniczone będę do granic działek, do których 

Inwestor posiada tytuł prawny. 

W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku Inwestor podejmie 

niezwłocznie odpowiednie działania zapobiegawcze. Jeżeli bezpośrednie zagrożenie szkodą w 

środowisku nie zostanie zażegnane mimo przeprowadzenie tych działań lub gdy wystąpi szkoda w 

środowisku Inwestor niezwłocznie zgłosi fakt najbliższemu terytorialnie organowi ochrony środowiska i 

wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. 
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5. Zalecenia wykonawcze 
1. Projektowane prace należy wykonać również w oparciu o integralne opracowania branżowe 

(konstrukcyjne, inst. sanitarnych i inst. elektrycznych). 

2. W czasie wykonywania robót przestrzegać technologii właściwej dla danego rodzaju robót i 

zasad ich bezpiecznego wykonania. 

3. Materiały budowlane winny spełniać normy i atesty techniczne wymagane do celów 

budowlanych.  

4. Roboty budowlane wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi 

normami i przepisami. 

5. Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej 

wymagane kwalifikacje zawodowe. 

6. Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu należy uzgodnić z projektantem. 

7. Podczas rozbiórki należy zabezpieczyć przejścia i przejazdy w rejonie rozbiórki. 

8. Teren rozbiórki należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi i tablicą 
informacyjną.  
9. Podczas prowadzenia prac na zewnątrz temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża  

i wbudowywanego materiału nie może być niższa niż +5°C. 

10. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i warstwy zbrojącej powinno być prowadzone 

przy temperaturze nie wyższej niż +25°C. 

11. Izolację przeciwwilgociową wykonywać przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. 

12. Balustrady jeżeli występują powinny odpowiadać warunkom określonym w § 298 

„Rozporządzenia  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki(...)” 

13. Umieszczanie na ogrodzeniach ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego 

szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów na wysokości mniejszej niż 1,8 m jest zabronione. 

14. Do wykończenia wnętrz budynku, w tym na drogach ewakuacyjnych, nie można stosować 
materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu są bardzo toksyczne  

lub intensywnie dymiące. 

15. Zabronione jest stosowanie łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia  

i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych. 

16. Ewentualne pojawiające się progi (max. 2cm) należy niwelować wprowadzając listwy  

ze spadkiem,  

17. Stosowane w drzwiach przeszklenia muszą być odporne na uderzenia m.in. kołami wózków 

inwalidzkich. 

18. Wszystkie elementy wyposażenia winny spełniać wymagania Polskich i Europejskich Norm 

oraz posiadać certyfikaty zgodności. 

19. Przed zamówieniem projektowanych stolarek/ślusarek należy wszystkie wymiary zdjąć  
z natury. 

20. Skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny być oznakowane  

w sposób widoczny i wykonane z materiału zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników w przypadku 

stłuczenia. 

21. W pomieszczeniach mokrych metalowe elementy wykończenia wykonać  
o podwyższonych właściwościach antykorozyjnych,  

22. Projektowane wyjście zewnętrzne wyposażyć w oświetlenie. Zewnętrzne oprawy 

oświetleniowe winny posiadać parametry umożliwiające ich montaż na zewnątrz i źródła światła 

dostosowane do niskich temperatur. 

23. Przed projektowanym wejściem zewnętrznym należy zastosować element stałej wycieraczki, 

wbudowanej w nawierzchnię. 
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24. Okładziny sufitów należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, 

niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 

25. Posadzki i wykładziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny być 
wykonane z materiałów antyelektrostatycznych, spełniających warunki określone  

w Polskich Normach dotyczących ochrony przed elektrycznością statyczną. 
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