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1. DANE OGÓLNE

1.1. Podstawa  opracowania 

• Wizja lokalna,

• Aktualne przepisy i normy budowlane,

• Ustalenia z inwestorem w zakresie projektowanej inwestycji,

• Mapa zasadnicza i ewidencyjna,

• Audyt energetyczny.

1.2. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy 

ul. Reymonta 4. 

1.3. Istniejący stan zagospodarowania działki 

Działka jest już w całości zagospodarowana. Na działce znajduje się budynek będący 

przedmiotem opracowania oraz od strony północnej - pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Obiekt 

zlokalizowany jest w granicy działki w części zachodniej na granicy działki i usytuowany równolegle do 

istniejącej ul. Reymonta. Teren działki ma charakter płaski. 

Budynek podłączony jest do sieci wodociągowej, kanalizacji  deszczowej, elektroenergetycznej, 

telekomunikacyjnej. 

1.4. Projektowany stan zagospodarowania działki 

Projektowane roboty nie ingerują w obecny stan zagospodarowania działki. 

Zakres prac nie zmienia sposobu zaopatrzenia w media oraz wewnętrznych dróg 

przeciwpożarowych.  

1.5. Ochrona konserwatorska 

Działka, na której znajduje się projektowany obiekt budowlany podlega ochronie na podstawie 

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a budynek znajduje się w gminnej 

ewidencji zabytków. Obostrzenia konserwatorskie zawarte zostały w Uchwała nr XVI/123/04 Rady 

Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 stycznia 2004 r  

1.6. Zagrożenie dla środowiska 

Ze względu na charakter prac, nie występują zagrożenia dla środowiska oraz  higieny i zdrowia 

użytkowników terenu.  

1.7. Eksploatacja górnicza 

Inwestycja nie jest położona na terenie objętym ograniczeniami zabudowy z uwagi na szkody 

górnicze. 
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2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji docieplenia,

przebudowy instalacji C.O. i wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku Urzędu Miejskiego 

w Korfantowie przy ul. Reymonta 4 obejmujący swoim zakresem: 

• naprawa zarysowań ścian zewnętrznych,

• ocieplenie ścian metodą lekką-mokrą,

• roboty tynkarskie zewnętrzne,

• odtworzenie profili dekoracyjnych,

• demontaż i montaż nowych rynien i  rur spustowych na nowych uchwytach,

• wymianę instalacji odgromowej,

• wymianę parapetów,

• obróbki blacharskie,

• przebudowa części balustrady zlokalizowanej na pochylni,

• wymiana bramy mocowanej do elewacji budynku,

• drobne roboty remontowe.

Planowane prace nie mają wpływu na warunki posadowienia obiektu. 

3. OPIS OBIEKTU

Budynek Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Władysława Reymonta 4, jest wybudowany 

częściowo w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne 

i podpiwniczenie (nieogrzewane).  

Dach: Dach stromy, dwuspadowy na konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną 

karpiówką ułożoną w koronkę. Stropy międzykondygnacyjne: drewniane; stolarka okienna: 

wymieniona na PCV,  stolarka drzwiowa: aluminiowe. 

4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Renowacja ścian zewnętrznych 

4.1.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

Ściany budynku wykonane są jako murowane, otynkowane tynkiem cementowo - wapiennym. W związku 

z projektowanymi robotami należy usunąć uszkodzone elementy tynku ze ścian zewnętrznych, w tym tynki 

„głuche”.  Należy zachować możliwie jak najwięcej istniejących tynków i zdobień. Tynki oraz zdobienia mają 

wartość historyczną i należy zachować ich możliwie najwięcej 

Gruz z robót rozbiórkowych należy spryzmować, a następnie wywieźć z placu budowy i poddać utylizacji. 

Miejsca po uszkodzonym tynku należy uzupełnić tynkiem cementowym II kategorii.  

tokarz
Podświetlony
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Zdemontować należy wszelkie elementy zamocowane do ścian zewnętrznych typu wywiewki, haki na flagi, 

oświetlenie zewnętrzne itp. 

W miejscach pęknięć i rys należy przemurować ściany oraz wzmocnić je za pomocą prętów HELIBAR o 

średnicy 6 mm. Roboty związane z zszywaniem murów wykonać zgodnie z zaleceniami producenta systemu.  

4.1.1. Naprawa spękań konstrukcji murowych 

Na budynku zaobserwowano zarysowani w obrębie elementów murowych. Istniejące zarysowania 

wynikają z braku wieńców w części budynku z drewnianymi stropami oraz z wyniku nadmiernej rozszerzalności 

termicznej niezaizolowanych stropów nad ostatnią kondygnacją. Przed wykonaniem prac ociepleniowych zaleca 

się wykonanie prac naprawczych i remontowych. 

W opracowaniu przyjęto trzy zasadnicze metody naprawy istniejących zarysowań: 

• Rysy małe – naprawę należy przeprowadzić poprzez wypełnienie rysy żywicą epoksydową.

• Rysy średnie - naprawę przeprowadzić w systemie HeliBar firmy Helifix w oparciu o pręt Ø6

wykonany ze stali nierdzewnej oraz zaprawy HeliBond MM2. Zakłada się wykonanie zszycia co 45 cm.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.

Naprawa pęknięć lokalnych 

Naprawa pęknięć blisko naroży 

1. Wyciąć szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstępach i na określoną głębokość. W 

przypadku cięcia w spoinach należy usunąć zaprawę na całej grubości spoiny.

2. Wyczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskać wodą.

3. Do końca szczeliny wprowadzić zaprawę HeliBond lub równoważną o grubości ok. 15 mm.
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4. Wepchnąć pręt HeliBar lub równoważny w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny. 

5. Wprowadzić następną warstwę zaprawy cementowej pozostawiając ok. 15 mm w celu późniejszego 

uzupełnienia wypełnienia spoiny zaprawą odpowiadającą zaprawie stosowanej w pozostałych 

spoinach obiektu. 

6. Wyrównać powierzchnię spoiny. 

7. Zwilżać spoinę co pewien czas. 

8. Uzupełnić wypełnienie szczeliny odpowiednią zaprawą. 

UWAGI. Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady: 

a. Głębokość szczeliny 35 do 40 mm (plus grubość tynku). 

b. HeliBar lub równoważny co najmniej na długość 500 mm poza szczelinę. 

c. Pionowy rozstaw prętów 450 mm (6 warstw cegły). 

d. Jeśli pęknięcie występuje w odległości 300 mm lub mniejszej od naroża pręt powinien być 

zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przyległej ścianie. 

e. W przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 500 mm od otworu HeliBar lub równoważny 

powinien być zagięty i zamocowany w ościeżu. 

4.1.2. Docieplenie ścian 

Ściany budynku wykonane są jako murowane, otynkowane tynkiem cementowo - wapiennym. 

Projektuje się ocieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 70 grubości 15 cm łączonym na felc 

(zakład). Ościeża oraz nadproża należy ocieplić płytami styropianowymi EPS 70 grubości 2 cm.  

Ocieplenie należy ułożyć na istniejące tynki oraz zdobienia. Zdobienia należy zachować, i przykryć je 

warstwą styropianu o odpowiednio dobranej grubości tak aby uzyskać płaską wierzchnią warstwę 

elewacji. Przed rozpoczęciem układania ocielenia całość ścian należy zaimpregnować głęboko 

penetrującym preparatem impregnującym na bazie mikroemulsji silikonowej  np. StoPrim Micro lub 

inny równoważny.  

Układanie płyt styropianowych należy rozpocząć od przymocowania cokołowej listwy startowej 

np.  Sto-Sockelabschissleiste. Podłoże musi być suche, trwałe, nośne, wolne od kurzu i lodu, 

wykwitów i innych substancji pogarszających przyczepność. 

Styropian do ściany przykleić mineralnym klejem do styropianu np. Sto-Baukleber. 

Zaprawę klejową nanosić ręcznie lub maszynowo na powierzchnię ściany lub płyt 

termoizolacyjnych. Nanoszenie pacą ze stali nierdzewnej, wzgl. pacą ząbkowaną lub wszelkimi 

dostępnymi agregatami tynkarskimi. Udział klejonej powierzchni przy nanoszeniu zaprawy na ścianę 

dla płyt styropianowych minimum 60% powierzchni płyty w stanie przyklejenia. Płyty termoizolacyjne 

należy niezwłocznie docisnąć do świeżej zaprawy i spasować z wcześniej zamontowanymi płytami. 

Udział klejonej powierzchni przy nanoszeniu zaprawy na płyty termoizolacyjne musi wynosić 

minimum 40% powierzchni płyty w stanie przyklejenia. 
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Płyty należy również  przymocować za pomocą łączników mechanicznych. Należy zastosować 

co najmniej 4 do 6 łączników na m2 a w strefie narożnej 8 szt/m2.  

Jako zbrojenie zastosować siatkę zbrojącą zabezpieczoną przeciwalkaicznie, ze splotem gazejskim 

np. Sto-glasfazergewebe. 

Siatkę wcisnąć w świeżo naniesioną masę zbrojącą i wyszpachlować na równo. Siatka powinna 

znajdować się w górnej trzeciej części grubości masy zbrojonej i być całopowierzchniowo przekryta 

masą zbrojącą.  Zakłady siatki muszą mieć 10 cm – pomocne w utrzymywaniu odpowiednich 

zakładów są żółte pasy na brzegach siatki. W celu uniknięcia uszkodzeń mechanicznych w trakcie 

obróbki należy się ostrożnie obchodzić z siatką. Na narożnikach i ościeżach siatkę Sto-

Glasfasergewebe należy wywinąć. W narożach otworów (okna, drzwi) należy wykonać z siatki 

zbrojenie diagonalne o minimalnych wymiarach 20x40 cm. W miejscach przecięcia siatki, np. w 

obszarze kotew rusztowaniowych musi zostać wykonane dodatkowe zbrojenie – należy wtopić 

dodatkowy pasek siatki. Do zatapiania siatki zbrojącej stosować mineralną, wzmocnioną włóknem 

zaprawę zbrojącą np. StoLevelUni. Na wysokości 2,00 od cokołu należy wykonać zbrojenie warstwy 

tynku przy użyciu dodatkowej wkładki z siatki zbrojącej np. Sto-glasfazergewebe.  Wszystkie narożniki 

wypukłe należy zabezpieczyć przy użyciu profilu z tworzywa sztucznego z siatką np. Sto-

Gewebewinkiel. 

 Do połączeń dylatacyjnych zaleca się użycie profili dylatacyjnych np. Sto-Dehnfugenprofil typu E 

dla powierzchni równoległych i Sto-Dehnfugenprofil typu V dla powierzchni krzyżujących się. 

Szczelinę dylatacyjną należy wypełnić na głębokość około 100 cm warstwą materiału 

termoizolacyjnego.  Następnie należy wykonać silikatową powłokę pośrednią pod powłoki mineralne, 

silikatowe i silikonowe. Zastosować np. Sto PrepMiral. Podłoże musi być trwałe, czyste, suche i nośne 

oraz wolne od zgorzelin, wykwitów i powłok antyadhezyjnych. 

Sto PrepMiral nanosić pędzlem, szczotką lub wałkiem. Nie stosować natrysku hydrodynamicznego. 

StoPrepMiral schnie fizycznie przez odparowanie wody oraz chemicznie przez reakcję z podłożem. 

Przy wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze proces schnięcia może się wydłużyć. 

Schnięcie w ciągu ok. 6 h (+20°C)/ 65% wilgotność) Dalsza obróbka po ok. 24 h. Całkowita 

sylifikacja po ok. 4-5 dniach. W trakcie nanoszenia chronić skórę i oczy. Powierzchnie lakierowane, 

metalowe, szklane, klinkier, ceramikę, kamień naturalny należy zakryć folią ochronną. Odpryski 

usunąć natychmiast wodą. 

Projektuje się ułożenie grubowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej odwzorowującej 

istniejącą wyprawę tynkarską np. StoMiral Edelkratzutz. 

Zaprawę tynkarską nanosić równomiernie ręcznie lub natryskowo 

Grubość warstwy tynku po przetarciu 8-10 mm 
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Przy obróbce należy pilnować, aby pomiędzy podłożem a tynkiem nie zostawały pęcherze 

powietrza. 

Następnie nakładać silikonową farbę elewacyjną o podwyższonej odporności na oddziaływanie alg 

i grzybów. Zastosować np. silikonową farbę elewacyjną StoSilcoColor G. Farbę elewacyjną nanosić 

pędzlem, wałkiem lub natrysk urządzeniem airless. Ściany malować w kolorystyce zgodną 

z projektem elewacji. Projektant dopuszcza zastosowanie innego równoważnego systemy 

tynkarskiego. 

4.1.3. Profile dekoracyjne 

Należy usunąć partie profile dokoracyne na elewacjach frontowych (A-B, B-C) i odtworzyć wzór 

oraz kształt profili wg stanu istniejącego przu użyciu dekoracyjnych profili elewacyjne z granulatu 

Verofill® -  StoDeco Profil (lub inne równoważne o identycznych parametrach technicznych). 

Dla przyklejenia profili StoDeco Profil przygotowaną masę StoDeco Coll nanosi się ząbkowaną 

pacą (6 x 6 mm) na całą powierzchnię profilu w kierunku pionowym. W drugim etapie masa StoDeco 

Coll nakładana jest za pomocą ząbkowanej pacy poziomo, na całej powierzchni wyrównanego 

podłoża. Następnie profile, przy lekkim nacisku przesuwa się i umieszcza w zaplanowanym miejscu. 

Ze spoin podłużnych i poprzecznych powinien przy tym wypłynąć klej. Spoiny muszą być wypełnione 

ze wszystkich stron klejem a spód profili musi być przyklejony na całej powierzchni (należy 

dostosować ilość masy StoDeco Coll do podłoża). Profile należy przyklejać na świeżej warstwie kleju. 

StoDeco Fensterbankprofile (podokienniki): 

Profil musi być zamocowany dodatkowo za pomocą elewacyjnego kołka rozporowego Sto-

Schraubdübel LZ 10. Odcinki profili powinny być zamocowane dwoma kołkami, umieszczonymi 

w odległości około 20 cm od ich końców. Główki kołków należy wpuścić na głębokość ok. 5 mm. 

Zagłębienie należy wypełnić masą StoDeco Coll 2001. 

StoDeco Sonderprofile (profile specjalne) 

Profile o większych wymiarach należy dodatkowo mocować za pomocą kołków rozporowych Sto-

Schraubdübel LZ 10. Wbudowane profile elewacyjne zasadniczo nie stwarzają dodatkowych zdolności 

nośnych. 

Docinanie:  

Profile docinane są za pomocą skrzynki uciosowej. Konieczne jest dokładne docinanie elementów 

profili. Płaszczyzny cięcia należy oczyścić. Przy docinaniu profile należy ułożyć na równym podłożu. 

Ukształtowanie spoin: 

Profile StoDeco układane są na styk, bez widocznej spoiny. W miejscu łączenia powinna powstać 

pojedyncza spoina o szerokości ok. 3 mm. Sąsiadujące płaszczyzny należy pokryć masą StoDeco Coll. 

Przy dociśnięciu profili StoDeco masa klejąca StoDeco Coll powinna ulec wyciśnięciu. 
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Odczekać do wyschnięcia masy, po ok. 24 godzinach (zależnie od warunków atmosferycznych) 

nierówności spoin należy zeszlifować. 

Uwaga! Przy mocowaniu profili należy uwzględnić rozmieszczenie spoin konstrukcyjnych (np. spoin 

dylatacyjnych budynku). Tak jak w przypadku ścian ze sztucznego kamienia i betonu mogą wystąpić 

drobne, włoskowate rysy. 

4.2. Parapety 

Ze względu na zmianę grubości ścian zewnętrznych, wymianie podlegają wszystkie parapety zewnętrzne. 

Należy zamontować nowe parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0.55 mm w 

kolorze brązowym. Pod nowym parapetem należy ułożyć warstwę styropianu EPS 70 grubości 3 cm.  

4.3. Rury spustowe i rynny

Rury spustowe, czyszczaki i rynny należy ponownie wykorzystać wykonać jako nowe. Podczas robót

termomodernizacyjnych należy zdemontować wszystkie  rury spustowe, następnie po zakończeniu robót 

należy zamontować istniejące nowe elementy. Ze względu na zmianę szerokości ścian należy zamontować

nowe haki do  rur spustowych, oraz przesunąć czyszczaki. Ponad to należy wymienić poziome odcinki rur 

łączących rury spustowe ze studzienkami kanalizacyjnymi. Klejenie rynien i rur spustowych za pomocą kleju do 

rynien SIKA FLEX-11 Fc. 

4.3.1. Obróbki blacharskie 

Wymianie podlegają pasy podrynnowe i nadrynnowe, obróbki ścian szczytowych, gzymsów oraz daszków 

nad wejściami. Nowe wykonać z blachy stalowej cynkowo-tytanowej, gr. 0,55 mm. Elementy obróbek 

blacharskich należy zamocować mechanicznie za pomocą łączników mechanicznych Ø6 oraz klejone pomocą 

kleju do rynien SIKA FLEX-11 Fc. 

4.4. Elementy wyposażenia elewacji 

4.4.1. Kratki wentylacyjne 

Wszelkie kratki wentylacyjne na czas robót należy zdemontować. Po wykonaniu wyprawy elewacyjnej należy 

zamontować nowe kratki ze stali nierdzewnej. 

4.4.2. Oprawy oświetleniowe 

Na czas robót należy zdemontować oświetlenie zewnętrzne. Po wykonaniu wyprawy należy ponownie 

zamontować oprawy oświetleniowe. 

4.4.3. Drobne elementy elewacyjne 

Drobne elementy wyposażenie elewacji takie jak: uchwyty na flagi, tablice informacyjne itp. należy na czas 

robót zdemontować, po zakończeniu prac należy je ponownie zamontować. Uchwyty na flagi należy 

zamontować nowe jako stalowe ocynkowane malowane proszkowo. 

4.4.4. Okablowanie 

Wszystkie okablowanie znajdujące się na elewacji należy zabezpieczyć rurami karbowanymi typu 

„peszel” Okablowanie należy schować w warstwie ocieplenia. 

tokarz
Przekreślenie

tokarz
Przekreślenie

tokarz
Podświetlony

tokarz
Podświetlony
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4.4.5. Docieplenie poddaszy w części nieprzełazowej 

Na poddaszach nieużytkowych nieprzełazowych strop należy ocieplić 10 cm warstwą wełny mineralnej w 

postaci płyt twardych. Przed ułożeniem wełny mineralnej na podłożu należy rozłożyć folię paroszczelną PE 0,3

mm. Folię należy układać na zakład nie mniejszy niż 15 cm. Wełnę układać w sposób możliwie szczelny, tak aby 

nie pozostawić wolnych przestrzeni. Na wełnie należy ułożyć warstwę membrany paroprzepuszczalnej. 

Membranę należy układać na zakład nie mniejszy niż 15 cm. Na legarach drewnianych ułożyć dwie warstwy płyt 

OSB-3 gr 18 mm na zakład.    

4.5. Wymiana bramy 

Projektuje się wymianę bramy drewnianej zlokalizowanej między przedmiotowym budynkiem, 

a budynkiem sąsiednim, zamontowanej do elewacj B-C. Projektowana bramę wykonać jako stalową z 

kształtowników kwadratowych zamkniętych. 

Brama stalowa ocynkowana rozwierana (np. typ FORTE 203), światło przejazdu bramy 3,8 m o wysokości 

ok. 2,20 m. Rama bramy wykonana z profili zamkniętych 60x60x4mm z wypełnieniem pełnym z blachy z

pionowych prętów o średnicy 6mm, umieszczonych co 50 mm i poziomych z zimnogiętych ceowników 

20x9x2mm, umieszczonych co 200mm. Bramę należy wyposażyć w regulowane zawiasy umożliwiające ruch 

skrzydła w obrębie 180° . Sposób zamykania bramy należy uzgodnić z inwestorem (rozpatrzyć możliwość 

powielania sposobu zamykania). 
4.6. Przebudowa balustrad 

Ze względu na zwiększenie grubości ścian, część balustradę zlokalizowaną na pochylni bezpośrednio przy 

ścianie budynku należy częściowo przesunąć. Wykonanie prac przedstawiono w części graficznej opracowania. 

4.7. Stolarka wejściowa 

Projektuje się wymianę drzwi oraz okna przy wejściu głównym do budynku. Drzwi należy wykonać  

z zachowaniem stylistyki z lat 30 XX w. Drzwi i okna zaprojektowano jako drewniane z drewna litego klejonego 

malowanego co najmniej czterokrotnie na kolor dąb. Stolarkę przeszklić szybami zespolonymi o współczynniku 

U = 1,0 [W/(m2*K)] i bezpiecznymi P3. Okucia antywłamaniowe. Drzwi należy wyposażyć w samozamykacz oraz 

dwa zamki potentatowe.  

5. WYPOSAŻENIE BUDOWLANO INSTALACYJNE

5.1. Instalacja c.o. 

Stanowi odrębne opracowanie. 

5.2. Instalacja ciepłej i zimnej wody 

Nie podlega opracowaniu. 

5.3. Instalacja gazowa 

Nie podlega opracowaniu. 

tokarz
Przekreślenie

tokarz
Podświetlony



13 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOCIEPLENIA, PRZEBUDOWY INSTALACJI C.O. I 

WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KORFANTOWIE 

5.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Nie podlega opracowaniu. 

5.5. Instalacja elektryczna 

Stanowi odrębne opracowanie. 

5.6. Instalacja odgromowa 

Stanowi odrębne opracowanie. 

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Zgodnie z danymi zawartymi w audycie energetycznym opracowanym przez Firmę "WIELITERM"

Agnieszka Kostecka-Stec, Piotr Stec s.c. Lednica Górna 217, 32-020 Wieliczka w dniu 24.08.2016 

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Budynek objęty opracowaniem zaliczamy do kategorii N, kategoria zagrożenia ludzi ZLIII klasie

odporności pożarowej „D”. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji a dnia 16 lipca 2009 

roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 

ochrony pożarowej § 4 ust. 1 pkt. 3) budynki niskie zaliczane do kategorii ZL III wymagają opinii gdy 

kondygnacja nadziemna inna niż pierwsza jest ma powierzchnię większą niż 1000 m2. 

W analizowanym obiekcie powierzchnia kondygnacji nadziemnej innej niż pierwszej nie przekracza 

1000 m2. W związku z powyższym nie jest wymagana opinia rzeczoznawcy do spraw ppoż.   

Projektowane rozwiązania nie wpływają na zmianę bezpieczeństwa pożarowego obiektu. 

8. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO

Obiekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko. 

Projektowany obiekt nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie 

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko. 

9. WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

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

INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu BIOZ.  

9.1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 

• Naprawa zarysowań ścian zewnętrznych,

• ocieplenie ścian metodą lekką-mokrą,
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• roboty tynkarskie zewnętrzne,

• odtworzenie profili dekoracyjnych,

• demontaż i montaż rynien i rur spustowych na nowych hakach i uchwytach,

• wymianę instalacji odgromowej,

• wymianę parapetów,

• obróbki blacharskie,

• przebudowa części balustrady zlokalizowanej na pochylni,

• wymiana bramy mocowanej do elewacji budynku,

• drobne roboty remontowe.

9.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Roboty prowadzone będą na istniejącym obiekcie, zaleca się wykonać prace remontowe 

w okresie gdy budynek nie jest użytkowany. Biorąc pod uwagę sąsiedztwo budynków mieszkalnych, 

ekipy wykonawcy powinny prowadzić roboty w godzinach od 7.00 do 20.00. Wykonawca musi 

zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób postronnych, w szczególności dzieci. 

9.3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Na terenie objętym opracowaniem nie ma elementów mogących stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Należy zachować ostrożność podczas robót na wysokości oraz na 

użytkowników obiektu. Szczególną uwagę należy zwrócić na ogrodzenie terenu- obecność osób 

nieupoważnionych może spowodować bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia ludzi znajdujących się 

w strefach prowadzenia robót oraz bezpośrednie zagrożenie dla pracowników wykonujących roboty 

budowlane. 

Zabrania się wykonywania robót poprzez zawalenie lub podkopywanie. Pracowników należy 

wyposażyć w środki ochrony osobistej.  

9.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Podczas wykonywania robót, występuje ryzyko upadku z wysokości większej niż 5 m. Zagrożenie 

wystąpić może również podczas pracy na rusztowaniach podczas robót związanych z tynkowaniem, 

ocieplaniem elewacji budynku. Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób trzecich w 

trakcie wykonywania prac. 

Niewłaściwa organizacja ruchu pojazdów na budowie może spowodować bezpośrednie 

zagrożenie zdrowia i życia pieszych poruszających się w sąsiedztwie ruchu pojazdów. 

Niewłaściwe procedury magazynowania i transportu materiałów budowlanych oraz elementów 

rozbiórkowych mogą spowodować blokowanie dróg ewakuacyjnych, zagrożenia pożarowe oraz 

zagrożenia zdrowia i życia pracowników. 
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Brak lub niewłaściwa konserwacja urządzeń elektrycznych zainstalowanych na placu budowy 

może być przyczyną wypadków. Zabezpieczenie jest systematyczna kontrola stanu technicznego tych 

urządzeń oraz systemów zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Prace pożarowo niebezpieczne będą powodować zagrożenie pożarowe oraz bezpośrednie 

zagrożenie zdrowia i życia pracowników. Zagrożenia te mogą wystąpić praktycznie na całym terenie 

budowy w czasie prowadzenia robót, a w szczególności podczas wykonywania prac spawalniczych 

oraz składowania materiałów i odpadów budowlanych. 

Korzystanie w trakcie prowadzenia robót z maszyn budowlanych, dźwigów, wind, rusztowań, 

maszyn i urządzeń elektrycznych oraz elektronarzędzi mogą powstawać zagrożenia związane 

z niewłaściwą ich konserwacją, eksploatacją i obsługą przez osoby nieupoważnione. 

9.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 

Pracownik powinien być przeszkolony w zakresie prowadzenia prac na wysokości oraz powinien 

posiadać właściwe uprawnienia i badania do prowadzenia robót na wysokości. 

Cały teren objęty budową winien być wydzielony z terenu działki i zabezpieczony odpowiednim 

oznakowaniem lub ogrodzeniem. Winny być określone drogi i miejsca dla transportu, dowozu 

materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego. Kierunki poruszania się pracowników wykonawcy 

powinny być również ograniczone zakresem wykonywanych prac przez odpowiednie oznakowanie. 

Zaplecze socjalno-sanitarne dla pracowników Wykonawcy robót zabezpieczy Inwestor. Należy 

zabezpieczyć sprzęt do gaszenia pożaru. 

9.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

Pracownik powinien być wyposażony we właściwy sprzęt do przeprowadzania tego typu prac 

(kask, szelki, linki zabezpieczające). Sprzęt powinien posiadać właściwy atest. Ponadto pracowników 

przed przystąpieniem do robót należy przeszkolić w zakresie BHP oraz zapoznać ze wszelkimi 

zagrożeniami jakie mogą wystąpić na placu budowy. 

Plac budowy powinien być wyposażony w tablicę informacyjną. Brak informacji może 

spowodować niewłaściwe reakcje w sytuacjach alarmowych oraz zachowania niezgodne z przyjętymi 

procedurami na terenie budowy. 
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10. UWAGI KOŃCOWE

Projektant dopuszcza zastosowanie innych materiałów i rozwiązań systemowych niż 

zaproponowane w projekcie pod warunkiem zastosowania kompletnego systemu o parametrach 

technicznych nie gorszych niż zastosowane w projekcie!!! 

W razie wątpliwości związanych z realizacją zadania należy skontaktować się z projektantem. 

Zgodnie z art. 36a pkt. 6 Ustaw Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku dopuszcza się 

nieistotne zmiany w projekcie nie naruszające zapisów pkt. 5 wyżej wymienionego artykuł, oraz nie 

naruszające wymagań podstawowych stawianych ustawą w art.5 a mianowicie nie mającym wpływu 

na: 

• bezpieczeństwa konstrukcji,

• bezpieczeństwa pożarowego,

• bezpieczeństwa użytkowania,

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

• ochrony przed hałasem i drganiami,

• odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania

energii.

Wszelkie zmiany w stosunku od zatwierdzonego projektu, w tym zmiany w zakresie 

zastosowanych wyrobów budowlanych dopuszczalne są jedynie na wniosek stron procesu 

budowlanego (potwierdzony wpisem do dziennika budowy) oraz po zatwierdzeniu przez projektanta. 

Zgodnie z wymienionym artykułem jedynie projektant może określić czy proponowane zamiany nie 

naruszają w sposób istotny zatwierdzonego projektu oraz czy proponowane rozwiązania można 

traktować jako równoważne.  

Zgodnie z art. 36a pkt. 6 dokonywanie zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu 

budowlanego, bez wiedzy projektanta (w tym zmian zastosowanych innych wyrobów budowlanych) 

stanowi istotną zmianą w projekcie, a co za tym idzie wymaga uzyskania zamiennej decyzji 

o pozwoleniu na budowę.  Prowadzenie robót budowlanych bez zamiennego pozwolenia na budowę

jest samowolą budowlaną, a co za tym idzie zwalnia projektanta z odpowiedzialności cywilnej jak 

i zawodowej za wykonywane prace na budowie.  
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Wiersz
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tokarz
Tekst maszynowy
- Elektro-zaczep- Skrzydła otwierane do wewnątrz- Węższe skrzydło (lewe) drzwiowe stałe, otwierane okazjonalnie- Drzwi o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż U=1,3 W/m2K. 

tokarz
Tekst maszynowy
w systemie jednego klucza




