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Część opisowa  

1. Dane ogólne. 

1.1. Podstawa opracowania 

Podstawę  opracowania  stanowią: 
• Umowa dotycząca wykonania dokumentacji technicznej dotyczącej 

„Termomodernizacji Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr1 im. Gen. Jerzego 
Ziętka w Katowicach”, zawarta pomiędzy zamawiającym:  

Gminą Dąbrowa Górnicza 
ul. Graniczna 21 
41-300 Dąbrowa Górnicza 

a biurem projektowym: 
Koszt - Bud  
Zakład Usług Projektowo – Kosztorysowych 
Dariusz Majer 
44-190 Knurów,  
Ul. Dworcowa 10/3 

• Ocena stanu technicznego budynku 
• Wizja  lokalna na obiekcie. 
• Uzgodnienia programowe dokonane z Inwestorem 
• Aktualne normy i przepisy  budowlane. 

 

1.2. Przedmiot opracowania i inwestycji. 

Przedmiotem opracowania  jest przygotowanie materiałów zgłoszeniowych  w 
postaci projektu budowlano - wykonawczego mających na celu zgłoszenie chęci 
wykonania remontowych robót budowlanych dotyczących polepszenia warunków 
cieplnych  w Sali gimnastycznej i łączniku  Zespołu Szkół Im. Gen. Jerzego Ziętka w 
Katowicach przy ul. Stanisława Staszica 2. 

 
Przedmiotem inwestycji są roboty termomodernizacyjne obejmujące : 

o ocieplenie metodą „lekką mokrą” zewnętrznych ścian budynku 
o izolacja i ocieplenie stropu poprzez wykonanie natrysku pianką poliuretanową. 
o wymiana drzwi  
o montaż parapetów zewnętrznych 
o wykonanie obróbek blacharskich 
o modernizacja wentylacji sali i pomieszczeń szatni – odrębne opracowanie  
o modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – odrębne opracowanie  

 

1.3. Istniejący stan zagospodarowania działki. 

Lokalizacja 
Teren działki znajduje się w Katowicach przy ul. Stanisława Staszica na działce o 

nr ewidencji geodezyjnej 170/2.  
 

Zagospodarowanie 
Budynek i wjazd na działkę jest usytuowany od Stanisława Staszica. Sala 

gimnastyczna zlokalizowana jest w północno-wschodniej części budynku i przylega 
ścianą szczytową do granicy działki. 

Teren szkoły jest ogrodzony. 
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1.4. Projektowany stan zagospodarowania działki. 

Projektowana inwestycja nie przewiduje w swoim zakresie zmiany 
zagospodarowania terenu. 

1.5. Ochrona konserwatorska. 

Działka, na której znajduje się remontowany obiekt nie jest wpisana do rejestru 
zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.  

1.6. Zagrożenie dla środowiska. 

Przewidywany zakres prac nie będzie miał ujemnego wpływu na środowisko 
naturalne oraz nie zagraża zdrowiu i higienie użytkowników obiektu. 

1.7. Warunki górnicze 

Teren objęty planem znajduje się w zasięgu terenu górniczego KWK Katowice – 
Kleofas, na którym została zakończona eksploatacja górnicza i nie przewiduje się jej 
wznowienia. Zagrożenie deformacjami zapadliskowymi jest znikome i nie odnotowano w 
ciągu ostatnich 50 lat żadnych opisanych wyżej deformacji na terenie objętym planem. 

 
2. Opis obiektu 

Przedmiot inwestycji dotyczy jedynie części dobudowywanego w latach 70 
budynku szkoły  nie wpisanego do ewidencji zabytków. Pracom remontowym zostanie 
poddana Sala gimnastyczna i Łącznik .  

Łącznik sali gimnastycznej został wzniesiony w technologii murowanej ze 
stropodachem żelbetowym, a sala gimnastyczna w technologii murowanej ze słupami 
żelbetowymi i żelbetowym stropodachem. Łącznik i sala gimnastyczna są oddylatowane 
od siebie jak i od głównego budynku szkoły. Cały segment objęty opracowaniem jest 
jednokondygnacyjny i nie jest podpiwniczony.  

Obiekt wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania, instalacje 
wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, oraz instalację elektryczną. Zasilanie sieci 
centralnego ogrzewania w ciepło realizowane jest z miejskiej sieci cieplnej.  

Segment pełni funkcję dydaktyczną, mieści w sobie pomieszczenia szatni wraz z 
toaletami, przedsionkami i pomieszczeniem natrysków, jak i salę gimnastyczną, oraz 
pokój nauczyciela WF spełniający też funkcję podręcznego magazynu sprzętu 
sportowego. 

 
Dane liczbowe charakteryzujące obiekt 
- Powierzchnia zabudowy:     287,81 m2 
- Powierzchnia użytkowa:     251,53 m2 
- Wysokość pomieszczeń (łącznik):   h=3,00m 
- Wysokość pomieszczeń (sala gim.):     h=5,00m 
- Wysokość budynku Sali                          h= 6,46  
- Wysokość łącznika                                  h= 3,80  
Ilość kondygnacji nadziemnych:    1 
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3. Ocena techniczna. 

3.1. Materiały przyjęte za podstawę opracowania 

Do sporządzenia niniejszego opracowania wykorzystano następujące materiały: 
a) wizje lokalną połączone z oględzinami budynku 
b) inwentaryzację budowlaną  wykonaną na potrzeby niniejszego opracowania 
c) oględziny i pomiary elementów konstrukcyjnych 
d) informacje uzyskane od użytkownika budynku, w tym dokumentacja archiwalna 
e) obowiązujące normy i przepisy budowlane 

3.2. Metody badań i oceny. 

Opracowywana opinia  opiera się w przeważającej części na wynikach badań 
makroskopowych, polegających na pomiarach i oględzinach badanej konstrukcji, jej 
elementów oraz materiałów z których zostały one skonstruowane. Makroskopowa ocena 
stanu murów dokonywana jest przez opukiwanie oraz stwierdzenie ewentualnego 
zawilgocenia murów. Ocenę pozostałych elementów budynku przeprowadzono 
wizualnie. Ponadto przeprowadzono wywiady z użytkownikami obiektu na podstawie 
których ustalono podstawowe dane o warunkach  i sposobie eksploatacji. 

Wszystkie powyżej uzyskane dane umożliwiły wydanie opinii o stanie 
technicznym elementów konstrukcyjnych. 

3.3. Ocena techniczna budynku  

Pod względem konstrukcyjnym budynek jest w dobrym stanie. Brak widocznych 
spękań elewacji, oznak uszkodzeń szkieletu ścian nośnych lub nierównomierności 
osiadania. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzamy ,że budynek nadaje się 
do wykonania przedmiotowych prac zawartych w projekcie.  

 
1. ŚCIANY 

 
a) Ściany murowane z cegły i słupy murowane z rdzeniem żelbetowym 
b) Na zewnątrz segmentu występują ubytki tynku i zaprawy, oraz powierzchowne 
uszkodzenia odmrozowe cegieł, jednak nie mają one wpływu na nośność konstrukcji. 
Zawilgocenia wynikłe z braku lub uszkodzeń obróbek blacharskich, obecnie 
uzupełnionych i naprawionych. 
 

2. STROPY 
a) Płyta żelbetowa, oraz prawdopodobnie prefabrykowane płyty korytkowe 
Nie stwierdzono uszkodzeń stropów. 
 

3. DACH 
a) Pokrycie dachu z papy w stanie dobrym. 
b) Zaobserwowano drobne uszkodzenia instalacji odgromowej, oraz 
zdekompletowanie kominków wentylacji połaci stropowej na dachu łącznika. 
 

4. POKRYCIE ORAZ OBRÓBKI BLACHARSKIE 
a) Pokrycie papa na lepiku. Obróbki blacharskie – blacha ocynkowana; rynny i rury 
spustowe – blacha stalowa ocynkowana. Rury spustowe – blacha stalowa 
ocynkowana, w dolnej części rury i syfony Geigera żeliwne. 
b) Pokrycie dachu w stanie technicznym dobrym. Obróbki blacharskie w stanie 
dobrym bez śladów korozji. Rynny i rury spustowe zewnętrzne w stanie dobrym. 
 



KOSZT-BUD  OPIS TECHNICZNY Str. 7 
 
5. STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA ORAZ DRZWIOWA 

a) Okna PVC, nowe w stanie dobrym. 
b) Drzwi stalowe z nadświetlem w ramie stalowym w stanie technicznym dobrym, lecz 
nie spełniające wymagań izolacyjności cieplnej. 

 
4. Opis budowlany – termomodernizacja. 

4.1. Roboty rozbiórkowe. 

Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych należy wykonać roboty 
rozbiórkowe.  

Należy zdemontować istniejące drzwi zewnętrzne wraz z naświetlem, odbić 
luźne tynki zewnętrzne oraz uszkodzone cegły elewacji. Ponadto należy zdemontować 
istniejące kraty, rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie attyki, oraz instalację 
odgromową. Elementy instalacji odgromowej, rury spustowe, oraz rynny wraz z 
elektryczną instalacją przeciwoblodzeniową należy składować w miejscu wyznaczonym 
przez zarządcę obiektu, w celu ponownego montażu. 

Zdemontowane kraty należy składować w miejscu wyznaczonym przez zarządcę 
obiektu, a przed ponownym zamontowaniem oczyścić z rdzy i uzupełnić powłoki 
antykorozyjne. 

Przed drzwiami łącznika należy usunąć istniejący podest betonowy, aby uzyskać 
dostęp do niezaizolowanego fragmentu fundamentu. 

Gruz z placu budowy należy sukcesywnie usuwać. Zabrania się składowania 
gruzu na terenie obiektu. 

4.2. Ściany zewnętrzne i tynki 

Ubytki cegieł w ścianach elewacji należy uzupełnić cegłą pełną kl.15 na zaprawie 
cementowej. Oprócz ubytków odmrozowych w ścianie północnej znajduje się otwór po 
zdemontowanym wentylatorze, który także należy zamurować. Ubytki w tynkach elewacji 
należy uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym marki M10. Dalsze roboty izolacyjne 
ścian można rozpocząć nie wcześniej jak po 2 dniach od ułożenia tynku. 

4.3. Ocieplenie Ścian 

Ściany zewnętrzne należy ocieplić warstwą styropianu gr. 15 cm. Przewiduje się 
ocieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 70. Płyty styropianowe należy przykleić do 
ściany klejem do styropianu, oraz przymocować za pomocą łączników mechanicznych 
(kołków).  

Na zamocowany styropian nanieść warstwę zaprawy klejowej w którą należy 
wtopić siatkę z włókna szklanego o oczkach nieprzesuwnych. Dodatkowo przewiduje się 
ułożenie podwójnej warstwy siatki do 2,00 m nad poziomem gruntu. Przed 
przystąpieniem do wykonania wyprawy tynkarskiej podkład należy zagruntować 
preparatem gruntującym.  

4.4. Tynki zewnętrzne 

Zaprojektowano tynk cienkowarstwowy silikatowy. Wyprawę tynkarską należy 
pomalować farbą silikatową. Przed ostatecznym doborem koloru należy dokonać prób 
kolorystycznych na budynku. 

 
Należy użyć farby w kolorze: 
Piaskowym   - RAL 1002 
Kość Słoniowa - RAL 1015 
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Szczegółowa kolorystyka elewacji została zamieszczona w części rysunkowej 
opracowania. 

 
UWAGA: Do wykonania ocieplenia oraz tynku cienkowarstwowego należy użyć 

kompatybilnych materiałów jednego producenta składających się na spójny system, 
należy też ściśle przestrzegać technologii proponowanej przez producenta systemu. 

4.5. Izolacja fundamentów  

Izolacja fundamentów i części cokołu wokół remontowanego segmentu została 
wykonana podczas poprzedniego remontu obiektu, za wyjątkiem jednej ze ścian 
łącznika, w której znajdują się drzwi. 

Należy odkryć fundamenty niezaizolowanej ściany łącznika. Następnie uzupełnić 
nierówności i ubytki zaprawą cementową, zaimpregnować ścianę fundamentową 
dyspersją bitumiczną i wykonać warstwę izolacji bitumicznej. Fundament należy ocieplić 
na wysokości 50cm poniżej poziomu terenu przy użyciu płyt styrodurowych (polistyren 
ekstrudowany) przyklejonych masą bitumiczną. Warstwę ocieplenia, oraz izolacji poniżej 
ocieplenia należy zabezpieczyć folią kubełkową. 

4.6. Ocieplenie stropodachu  

Ocieplenie stropodachu Sali gimnastycznej, oraz łącznika należy wykonać przez 
warstwowy natrysk pianką PUR o łącznej grubości min. 11cm. Natrysk należy 
przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta systemu ociepleń natryskowych. 

Po ociepleniu dachu pianką przewiduje się ułożenie warstwy wierzchniej z 
polimocznika metodą natryskową, lub podobnej, zgodnej z wytycznymi producenta 
systemu ociepleń natryskowych. Warstwa wierzchnia powinna być w kolorze grafitowym 
– RAL 7016, lub zbliżonym. 

Ze względu na docieplenie stropodachu warstwą pianki może zaistnieć potrzeba 
nadmurowania fragmentów attyki łącznika, z uwagi na jej niewystarczającą wysokość. 
Domurowania należy wykonać z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 na zaprawie 
cementowej marki M10. 

Podczas wykonywania prac związanych z modernizacją stropodachu należy 
zachować istniejące kominki wentylacyjne połaci dachowej, uzupełniając uszkodzone 
elementy kominki na dachu łącznika. Należy też zamontować kominek wentylacyjny na 
zakończeniu pionu kanalizacyjnego znajdującego się przy kominie wentylacyjnym. 

4.7. Stolarka okienna i drzwiowa 

W budynku przewidziano wymianę jednych drzwi zewnętrznych wraz z 
naświetlem. Zaprojektowano stolarkę z PVC w kolorze białym  z ramą trójkomorową wraz 
z wkładami z szyb zespolonych. Drzwi należy wyposażyć, oprócz klamki we wkładkę 
zamkową patentową. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi powinien wynosić U = 
1,7 [W/m2*K]. Drzwi zamontować w otworach za pomocą dybli. Szczeliny pomiędzy 
ościeżem a otworem wypełnić poliuretanową pianką montażową, a następnie wyprawić 
warstwą zaprawy tynkarskiej.  
Uwaga:  

 Przed zamówieniem stolarki okiennej wykonawca jest  zobowi ązany do 
dokonania pomiarów otworów z natury. Wymiary zamawi anej stolarki  dostosowa ć 
do istniej ących gabarytów otworu. 

4.8. Podest betonowy  

Przed drzwiami łącznika należy odtworzyć usunięty podest betonowy. Nowy 
podest o wymiarach 3,0x1,0m i grubości 30cm należy posadowić tak, by jego górna 
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powierzchnia znalazła się na wys podłogi wewnątrz budynku (na wysokości ok. 15cm 
powyżej powierzchni terenu). Podest należy wylać z betonu C16/20 na podsypce 
piaskowej o gr, 15cm. 

4.9. Cokoły 

Ocieplenie cokołu należy wykonać płytami ze styropianu EPS 70 grubości 15 cm. 
Styropian do ściany przykleić klejem do płyt styropianowych przymocować za pomocą 
łączników mechanicznych. Dół cokołu powinien być oparty o listwę startową aluminiową 
przymocowaną do ściany przy pomocy kołków. Na górze cokołu należy zamontować pas 
okapnikowy z blachy stalowej ocynkowanej. Na zamocowany styropian nanieść warstwę 
zaprawy klejowej, w którą należy wtopić dwie warstwy siatki z włókna szklanego o 
oczkach nieprzesuwnych. Warstwę zbrojną należy zagruntować podkładem tynkarskim. 

Cokół o wysokości 50cm (wg. Dokumentacji rysunkowej) należy wykończyć 
tynkiem cienkowarstwowym. Zaprojektowano tynk cienkowarstwowy silikatowy. Wyprawę 
tynkarską należy pomalować farbą silikonową o zwiększonej odporności na wilgoć 
zewnętrzną i zabrudzenia. Przed ostatecznym doborem koloru należy dokonać prób 
kolorystycznych na budynku. 

 
Należy użyć farby w kolorze: 
Ceglastym   - RAL 8004 
 
Szczegółowa kolorystyka elewacji została zamieszczona w części rysunkowej 

opracowania. 

4.10. Montaż nawiewników okiennych 

W obecnych oknach PVC Sali gimnastycznej przewidziano montaż nawiewników 
higrosterowalnych. Nawiewniki okienne montowane są w górnej części okna, na skrzydle 
lub w ościeżnicy, dzięki czemu powietrze z zewnątrz nie jest kierowane bezpośrednio na 
użytkownika i tym samym unika się nieprzyjemnego zjawiska przeciągu. W przypadku 
okien PVC nawiewniki montuje się na przyldze okiennej bez uszkodzenia wzmocnienia 
stalowego okna. 
 
Etapy montażu nawiewnika  

• Przygotowanie w oknie otworów zgodnie z dostarczonymi przez producenta 
nawiewników wymiarami;  

• Przykręcenie łącznika akustycznego;  
• Założenie nawiewnika bezpośrednio na łącznik akustyczny lub przykręcenie 

nawiewnika bezpośrednio do profilu okiennego;  
• Przykręcenie okapu po zewnętrznej stronie okna.  

4.11. Parapety zewnętrzne 

Wszystkie istniejące parapety zewnętrzne należy zdemontować. 
Nowe parapety wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm, powlekanej 

w kolorze ceglastym - RAL 8004. Parapety należy przyjąć o takiej szerokości, aby 
wystawał on 5 cm za lico wykończonej ściany.  

4.12. Instalacja odgromowa 

Budynek szkoły jest wyposażony w instalację odgromową. Ze względu na 
przewidywany zakres robót instalację na czas prac należy w całości zdemontować, a 
następnie ponownie zamontować. 
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Po ponownym zamontowaniu należy przeprowadzić dwukrotnie pomiar 
rezystencji. 

4.13. Kraty okienne 

Kraty okienne na czas robót termomodernizacyjnych należy usunąć, a następnie 
po skończeniu robót zamontować. Elementy stalowe  należy oczyścić ze starej powłoki 
malarskiej a następnie pokryć warstwą farby podkładowej (minią) oraz dwoma warstwami 
farby ftalowej w kolorze Piaskowym - RAL 1002. 

4.14. Dylatacje 

W budynku należy wykonać nowe dylatacje z blachy stalowej ocynkowanej 
powlekanej gr. 0,55mm w kolorze Piaskowym - RAL 1002. Z przestrzeni dylatacyjnych 
należy usunąć wszelkie zalegające materiały i zanieczyszczenia. Przestrzeń dylatacyjną 
należy ocieplić płytą termoizolacyjną (styropianem lub wełną mineralną) na głębokość 
0,50 m 

Projektant dopuszcza zastosowanie systemowych profi li dylatacyjnych. 

4.15. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie zlokalizowane na segmencie budynku objętym 
opracowaniem należy przewidzieć do wymiany. Nowe obróbki wykonać z blachy stalowej 
ocynkowanej, powlekanej gr. 0.55mm w kolorze ceglastym - RAL 8004. Oprócz 
zastąpienia istniejącej blacharki należy również zamontować obróbkę blacharską na 
czapie komina wentylacyjnego. 

4.16. Rynny i rury spustowe 

Rynny oraz rury spustowe należy na czas przeprowadzania termomodernizacji 
zdemontować, ze szczególną ostrożnością przeprowadzając demontaż elektrycznej 
instalacji przeciwoblodzeniowej, a następnie ponownie zamontować, używając w tym 
celu nowych elementów mocujących ze względu na ich nie wystarczającą długość. 
Fragment żeliwny istniejących rur spustowych, wraz z syfonem Geigera wymienić na 
nowe elementy rur spustowych wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej, oraz nowe, 
kompletne syfony Geigera. Po zamontowaniu rynien należy zamontować w nich 
zdemontowaną wcześniej elektryczną instalację przeciwoblodzeniową. 

4.17. Kominy i wentylatory wywiewne 

Istniejące zakończenie przewodu kominowego, znajdujące się na dachu łącznika 
należy uzupełnić o obróbkę blacharską czapy kominowej. Nowe wentylatory wywiewne 
na dachu Sali gimnastycznej należy zamontować w wykonanych do tego celu otworach 
w dachu przed ułożeniem warstwy natryskowej ocieplenia. 

Szczegóły rozmieszczenia wentylatorów wywiewnych znajduje się w części 
instalacyjnej opracowania. 
 
Uwaga :  

Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca jest zobowi ązany do 
sprawdzenia dro żności istniej ących ci ągów kominowych. 

4.18. Osłony grzejnikowe 

Z uwagi na to, że osłony będą usytuowane w pomieszczeniach szkolnych, 
konstrukcje muszą być odpowiednio wytrzymałe i jednocześnie bezpieczne dla młodzieży 
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szkolnej. Każda osłona grzejnikowa ma być dostosowana gabarytowo do danego 
grzejnika.  

4.19. Osłona nagrzewnicy wodnej 

Z uwagi na to, że nagrzewnica znajdzie się w Sali gimnastycznej i będzie 
narażona na uszkodzenie, podczas jej normalnego użytkowania konieczne jest 
zamontowanie osłony zabezpieczającej nagrzewnicę. Osłona musi być odpowiednio 
wytrzymała i zapewniać ochronę nagrzewnicy ze wszystkich kierunków. 

Osłona powinna być zamocowana do ściany przy użyciu kołków rozporowych, lub 
kotew wklejanych.  

 

4.20. Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji  

W Sali gimnastycznej, oraz pomieszczeniach łącznika przewidziano wymianę 
grzejników, montaż nagrzewnicy wodnej oraz wykonanie wentylacji mechanicznej . 

Szczegółowy projekt modernizacji instalacji CO oraz wentylacji wykonany będzie 
w osobnej części opracowania i z uwagi na charakter robót wymagał będzie uzyskania 
odrębnej decyzji administracyjnej w postaci pozwolenia na budowę . . 

 
5. Ochrona cieplna – Charakterystyka Energetyczna B udynku  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz. U. Nr 12 Poz. 114. 
z późniejszymi zmianami). Opór cieplny dla ścian pełnych powinien wynosić nie mniej niż 
R = 4,00 [m2*K/W] (współczynnik przenikania ciepła mniejszy niż U = 0,25 [W/m2*K]). Dla 
stropów i stropodachów wartość współczynnika nie może być mniejsza od wartości  
R=4,50 [m2*K/W] (współczynnik przenikania ciepła mniejszy niż U = 0,222 [W/m2*K]).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie 
warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 75 Poz. 690. z późniejszymi zmianami) określa graniczne wartości dla współczynnika 
„U” na poziomie: dla ścian z otworami okiennymi i drzwiowymi U = 0,30 [W/m2*K], dla 
stropodachów U = 0,25 [W/m2*K]. 

Warunki te zostały spełnione, dla przyjętych materiałów współczynniki te 
wynoszą: 
 

• Dla ścian zewnętrznych:             U= 0,228 [W/(m 2*K)]  
• Dla stropodachu sali gimnastycznej         U= 0,188 [W/(m 2*K)]  
• Dla stropodachu łącznika             U= 0,188 [W/(m 2*K)]  
• Okna PVC niskoemisyjne             U= 1,500 [W/(m 2*K)]  

o Wkład szybowy              U= 1,100 [W/(m2*K)]  
• Drzwi zewnętrzne aluminiowe            U= 1,700 [W/(m 2*K)] 
 

 
W odniesieniu  do ustawy wszystkie parametry materi ałów u żytych do 

termomodernizacji  budynku zostały dobrane wła ściwie. Wyniki charakterystyki 
energetycznej nale ży uzna ć za spełnione. 

 
Dla pokrycia potrzeb cieplnych istniejącego budynku po przeprowadzonych 

zabiegach termomodernizacyjnych obiekt będzie ogrzewany z przyłącza cieplnego nisko 
parametrowego.  

 
 W odniesieniu do § 11 punkt 12 Rozporządzenia Ministra Transportu oraz z 

uwagi na zakres opracowania – ( docieplenie części budynku ) oraz sytuacji techniczno – 
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ekonomicznej inwestora  na dzień sporządzania dokumentu nie są dostępne techniczne 
ani ekonomiczne możliwości wykorzystania alternatywnego zaopatrzenia w energię i 
ciepło.  

 
6. Ochrona przed hałasem 

Ze względu na charakter zastosowanych materiałów i ich dużą porowatość 
przewiduje się, iż prace termomodernizacyjne wpłyną dodatnio na akustykę budynku, 
głównie na hałasy powietrzne pochodzące z poza budynku. 

Z uwagi na specyfikę miejsca, w którym wykonywane będą roboty (obiekty 
użyteczności publicznej) prace należy prowadzić w okresie wolnym od zajęć. 
 
7. Informacja dotycz ąca  bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia oraz 

wytyczne dla sporz ądzenia planu BIOZ  

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia 
planu BIOZ. 

 
Plan BIOZ powinien zawiera ć: 
 

• stronę tytułową, 
• część opisową, 
• część rysunkową. 

 

Cześć opisowa 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść 

realizacji poszczególnych obiektów. 
 

W czasie budowy obiektu będą występować następujące roboty stwarzające 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
• ustawienie rusztowań do wykonania robót 
• roboty rozbiórkowe i demontażowe 
• ocieplenie metodą „lekką mokrą” zewnętrznych ścian budynku 
• wykonanie nowych tynków zewnętrznych 
• izolacja i ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji poprzez natrysk pianką PUR 
• wymiana stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej w budynku  
• montaż parapetów zewnętrznych 
• montaż obróbek blacharskich 
• montaż rynien i rur spustowych 
• montaż instalacji odgromowej 
• demontaż rusztowań 
 

Dla w/w robót Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót 
budowlanych i przepisy BHP, zawierające następujące informacje: 
• plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów 

komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu 
ratunkowego 
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• zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót 
• informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót 
• informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót 

stwarzających zagrożenie 
• informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych zawierające: 
� określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
� określenie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami 

zagrożeń  
� określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz 

z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór 
� określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie 

budowy 
� wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
� wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych. 

 
 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 
 

Na terenie objętym opracowaniem znajdować się będzie jedynie w/w budynek, w 
którym prowadzone będą roboty remontowe i termomodernizacyjne oraz sieci: 
elektryczna, ciepłownicza, wodociągowa, kanalizacyjna. 
 
 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, kt óre mog ą stwarza ć 
zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

 

 Na terenie objętym opracowaniem nie ma elementów mogących stwarzać zagrożenie  
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
 

4. Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót 
budowlanych 

 

• Upadek materiałów z wysokości 
• Możliwość upadku pracownika z rusztowania 
• Skaleczenie ostrymi krawędziami  
• Nieodpowiednie składowanie materiałów  
• Nieprawidłowy sposób korzystania z energii elektrycznej 
• Nieprawidłowy sposób korzystania ze sprzętu zabezpieczającego 
 
 

5. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 
• Sprawdzenie posiadania przez pracowników pracujących na wysokości zaświadczeń 

o dopuszczeniu ich przez lekarza do pracy na wysokości 
• Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 
• Pracowników, przed przystąpieniem do robót, należy przeszkolić w zakresie BHP 

oraz zapoznać ze wszelkimi zagrożeniami, jakie mogą wystąpić na placu budowy 
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Roboty prowadzić zgodnie z następującymi dokumentami: 
 
1/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  

z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych 
pracach  transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. )  

2/  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ  
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny  
pracy. (Dz. U. Nr 129,poz. 844, 1997 r.; zm: Dz.U. Nr 91 z 2002 r., poz.811) 

3/ ROZPORZĄDZENIE MINISTAR INFRASTRUKTURY z dn. 06.02.2003 
 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robót 

budowlanych ( Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz.401 ) 
4/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

 z dn. 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów ( Dz.U. Nr 121 z 2003 r., poz. 1138 )  

5/  USTAWA Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r 
 (Dz. U. Nr 62, poz. 627) 
 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 
wynikaj ącym z wykonania robót budowlanych w strefach szczeg ólnego 
zagro żenia zdrowia. 

 
• Pracownik powinien być wyposażony we właściwy sprzęt do przeprowadzania prac 

(kask, szelki, linki zabezpieczające, maska spawalnicza, okulary ochronne, rękawice 
ochronne, odzież ochronna itp. w zależności od charakteru prowadzonych prac) 

• Sprzęt powinien posiadać właściwe atesty. 
• Odzież ochronna nie może mieć przekroczonej daty przydatności do użytkowania 
 
 
8. Uwagi ko ńcowe 

• Dopuszcza si ę zastosowanie innych materiałów pod warunkiem 
zastosowania pełnego systemu o takich samych b ądź lepszych 
parametrach technicznych. 

• Kolorystykę elewacji należy wykonać według projektu kolorystyki elewacji. 
• Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać niezbędne atesty. Produkty 

nie mogą być przeterminowane. 
• W razie zaistnienia wątpliwości co do sposobu prowadzenia robót, wykonawca 

powinien skontaktować się z projektantem. 
• Przed zamówieniem stolarki wykonawca jest zobowiązany do wykonania 

pomiarów otworów okiennych i drzwiowych z natury. Wymiary stolarki 
dostosować do istniejących gabarytów otworu. 

• Do wykonania prac na wysokości wykonawca zobowiązany jest do zastosowania 
rusztowania posiadającego odpowiednie dopuszczenia do użytkowania.  

• Po zamontowaniu rusztowania należy dokonać jego odbioru przez osobę 
posiadającą stosowne uprawnienia konstrukcyjno – budowlane, która dopuści 
rusztowanie do użytkowania.  

• Z uwagi na specyfikę miejsca, w którym wykonywane będą roboty (obiekty 
użyteczności publicznej) prace należy prowadzić w okresie wolnym od zajęć. 
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9. Dokumentacja fotograficzna 
 

 

 
Fot.1 Sala gimnastyczna – Elewacja południowa 

 
 

 
Fot.2 Sala gimnastyczna – Elewacja północna 
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Fot. 3 Przykładowe uszkodzenia elewacji 

 
 


