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2.    Z A W A R T O Ś Ć    P R O J E K T U     
 
1. Strona tytułowa 
2. Zawartość projektu  
3. Dokumentacja formalno – prawna 
  

- kopia mapy zasadniczej 
- kopia mapy ewidencji gruntów 
- wypis z rejestru gruntów 
- wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
- warunki przyłączenia do sieci gazowej Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Zabrzu – 
 Oddział Zakład  Gazowniczy w Opolu 
- opinia Nr 98/09/ Zakładu Usług Kominiarskich dotycząca stanu technicznego sprawności 
 przewodów komina dymowego i wskazania miejsca na podłączenie urządzeń systemu 
 grzewczego 
- ekspertyza techniczna obiektu 
- decyzja nr NLROŚ-IV-7627/12/4/09/10 umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o 
 środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (dokumentacja postępowania)  
- kopie uprawnień projektantów wraz z zaświadczeniami o wpisie do właściwej izby samorządu 
 zawodowego poświadczone za zgodność z oryginałem 
- oświadczenia projektantów o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi 
 przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 
4. Inwentaryzacja budowlana - część opisowa i rysunkowa: 
 

 INW/01 Sytuacja    
  INW/02 Rzut piwnic   
  INW/03 Rzut parteru  
  INW/04 Rzut  I piętra  
  INW/05 Rzut  II piętra    
  INW/06 Rzut  III piętra  
  INW/07 Rzut  dachu   
  INW/08 Przekrój A-A  
  INW/09 Elewacja A   
  INW/10 Elewacja B   
  INW/11 Elewacja C    
  INW/12 Elewacja D   
 
5. Projekt zagospodarowania terenu - część opisowa i rysunkowa: 

 
  Z/01 - Sytuacja skala 1:500 
 
6. Projekt architektoniczno-budowlany - część opisowa i rysunkowa: 

 
  A/01 RZUT PIWNIC 
  A/01P RZUT PIWNIC – uzgodnienie rzeczoznawcy ds. ochrony P.POŻ.,  BHP 
  A/02 RZUT PARTERU 
  A/03 RZUT I PIĘTRA 
  A/04 RZUT II PIĘTRA 
  A/05 RZUT III PIĘTRA    
  A/06 RZUT DACHU  
  A/07 PRZEKRÓJ A-A  
  A/08 ELEWACJA „A” - KOLORYSTYKA   
  A/09 ELEWACJA „B” - KOLORYSTYKA  
  A/10 ELEWACJA „C” – KOLORYSTYKA 
  A/10P ELEWACJA „C” – uzgodnienie rzeczoznawcy ds. ochrony P.POŻ.,  BHP 
  A/11 ELEWACJA „D” - KOLORYSTYKA 
  A/12 ZESTAWIENIE STOLARKI 
  A/13 DETAL  
  A/14 DETAL  
  A/15 DETAL  
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  A/16 DETAL  
  A/17 DETAL  
   A/18 DETAL  
  A/19 DETAL  
  A/20 DETAL  
  A/21 DETAL  
  A/22 DETAL  
  A/23 DETAL  
  A/24 DETAL  
  A/25 DETAL 
  A/26 DETAL  
   
 
7. Instalacje  co i gazu oraz kotłowni gazowej z kolektorami słonecznymi - część 

opisowa i rysunkowa:  
 

CO-01 Rzut piwnicy – instalacja grzewcza   skala 1:100 
CO-02 Rzut parteru – instalacja grzewcza   skala 1:100 
CO-03 Rzut 1 piętra – instalacja grzewcza   skala 1:100 
CO-04 Rzut 2 piętra – instalacja grzewcza   skala 1:100 
CO-05 Rzut 3 piętra – instalacja grzewcza   skala 1:100 
CO-06 Rzut dachu – instalacja grzewcza   skala 1:100 
CO-07 Rozwinięcie – instalacja grzewcza   skala 1:100 
CO-08 Kotłownia gazowa – schemat technologiczny  skala 1:  -- 
CO-09 Kotłownia gazowa – usytuowanie urządzeń  skala 1: 50 
CO-10 Przekrój komina     skala 1: 50 
CO-11 Aksonometria gazu     skala 1:  -- 

 
8. Instalacje elektryczne - część opisowa i rysunkowa: 
 
 

E-01 Kotłownia gazowa – zasilanie elektryczne    
E-02 Kotłownia gazowa – zasilanie urządzeń    skala 1: 50 
E-03 Kotłownia gazowa – plan oświetlenia    skala 1: 50 
E-04 Kotłownia gazowa – okablowanie elementów systemu ”Gazez” skala 1: 50 
E-05 Kotłownia gazowa – rozdzielnica kotłowni RK    
E-06 Kotłownia gazowa – przebudowa istniejącej tablicy elektrycznej w piwnicy  

 
 
W skład odr ębnego opracowania wchodz ą: 
 
− Audyt energetyczny 
− Studium wykonalności inwestycji 
− Przedmiar robót, kosztorys inwestorski 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
Uzgodnienia: 
Rzeczoznawca ds sanitarnych    - nie dotyczy 
Rzeczoznawca ds. ochrony P.POŻ.,  BHP  - w projekcie rys. nr A/01P i A/10P    

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.nr 24 z dn.23 lutego 1994). 
Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody autorów jest zabronione. 

Licencje oprogramowania  komputerowego: 
Tekst: Office Small Business 2007 nr seryjny: H64X2-XPB67-DYQWJ-B6MKF-6CKWB 
Rysunki: Bricscad V9 GB PRO nr licencji: 2009-01-21/SD//033/4D Wojciech Sniezek 
System: Microsoft Windows Vista  nr seryjny: HYX4J-2KFGX-7JJHD-9C2CB-MKPGT 
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3.    D O K U M E N T A C J A    F O R M A L N O – P R A W N A
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4.    I N W E N T A R Y Z A C J A    B U D O W L A N A  
 
4.1. Opis stanu istniejącego; 
Budynek Domu Dziecka w Głogówku składa się z dwóch części oddzielonych dylatacją. Część wyższa 
czterokondygnacyjna, niższa dwukondygnacyjna. Budynek częściowo podpiwniczony. Rok budowy -
1969. Podstawowe dane obiektu: 

 
Kubatura budynku - 5 000 m3 
Pow. zabudowy  - 577,2 m2 
Pow. netto budynku - 1 661 m2 
Liczba kondygnacji       - 4 i 2 
Wysokość kondygnacji  - 3,05 m 
Wysokość kondygnacji piwnicznej - 2,10 m 
Wysokość części wyższej czterokondygnacyjnej – 15,28 m 
Wysokość części niższej dwukondygnacyjnej – 7,78 ÷ 8,07 m 
Długość  - 33,33 m 
Szerokość  - 17,32 m 
 
Konstrukcja: Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, o zmiennych grubościach 
przegród pionowych (57 i 44 cm). Ściany i fundamenty piwniczne ceglane, schody żelbetowe, 
monolityczne. Stropy kondygnacji nadziemnych z płyt prefabrykowanych, żelbetowych, kanałowych. 
Strop piwnicy w części wyższej czterokondygnacyjnej- odcinkowy z cegły na belkach stalowych. Ściany 
zewnętrzne wymurowane zostały z cegły ceramicznej pełnej i otynkowane. Istniejąca stolarka okienna 
drewniana i PVC. Drzwi wejściowe drewniane. Stropodach w części niższej wentylowany, zbudowany 
prawdopodobnie z płyt kanałowych, pustki powietrznej oraz płyt dachowych korytkowych wykończonych 
gładzią cementową. Izolację termiczną stropodachu stanowi płyta pilśniowa. Dach w części wyższej 
niewentylowany, zbudowany z płyt korytkowych na belkach żelbetowych, wykończonych gładzią 
cementową, dwuspadowy. Warstwę wierzchnią dachów stanowi papa asfaltowa. 
 
Instalacje: instalacja centralnego ogrzewania dwururowa z rozdziałem dolnym, zasilanie poprzez kocioł 
węglowy w kotłowni zlokalizowanej w piwnicy. Instalacja grzewcza stara, nie zmodernizowana, 
występują grzejniki żeliwne i stalowe, bez termostatów, część grzejników z osłoną. W budynku 
występuje instalacja ciepłej wody użytkowej zasilana z kotłowni, w kilku punktach czerpalnych woda 
podgrzewana w przepływowych podgrzewaczach elektrycznych. W budynku znajduje się instalacja 
gazowa do zasilania pieca kuchennego oraz instalacja wentylacji grawitacyjnej.  
 
Ocena stanu technicznego. 
Konstrukcja nośna budynku jest w zadowalającym stanie i umożliwia prowadzenie prac związanych z 
termomodernizacją. Istniejąca stolarka okienna piwniczna znajduje się w złym stanie technicznym. 
Występują nieszczelności w pokryciu dachowym tarasu. Obróbki blacharskie znajdują się również w 
złym stanie i wymagają wymiany, za wyjątkiem wypełnienia dylatacji, która po przykryciu warstwą 
izolacyjną może pozostać niezmieniona. Tynki ścian w stanie dobrym. Przewody instalacji centralnego 
ogrzewania w złym stanie technicznym. Współczynnik przenikania ciepła istniejących przegród wynosi: 

 

� dla ścian zewnętrznych u= 1,296 i 1,064 W/m2K 
� dla dachu części wyższej u=1,125 W/m2K 
� dla stropodachu części niższej u=1,095 W/m2K 
� okna nowe u=1,6 W/m2K 
� okna stare  u=2,6 W/m2K 
� drzwi nowe u=1,6 W/m2K 
� drzwi stare  u=2,8 W/m2K 
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4.2. Dokumentacja fotograficzna; 

 

  
Elewacja „A” 

 

 
Dolny fragment elewacji „B” 
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Elewacja „C” 

 
 
 

 
Elewacja „D” 
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Taras 

 

 
Taras 
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Dach części wyższej 

 

 
Stropodach części niższej, górny fragment elewacji „B”  
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5.    P R O J E K T   Z A G O S P O D A R O W A N I  A   T E R E N U 
 
Realizacja inwestycji nie zmieni dotychczasowego wykorzystania terenu i obiektów budowlanych. W 
związku z charakterem inwestycji oraz brakiem zmian na terenie działki, nie wykonuje się opracowania 
projektu zagospodarowania terenu w zakresie projektu budowlanego.  
 
 
O P I S   I S T N I E J Ą C E G O    Z A G O S P O D A R O W A N I A   T E R  E N U 
 

5.1 Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany  
- zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów. 

 
Przedmiotem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Domu Dziecka w 
Głogówku, które polega na: 

• ociepleniu ścian zewnętrznych budynku  
• ociepleniu stropodachów 
• wymianie stolarki okiennej i drzwiowej 
• modernizacji systemu grzewczego polegającego na zmianie źródła ciepła z węglowego na 

gazowe oraz wymianie instalacji co. wraz z montażem zaworów termostatycznych i automatyki 
pogodowej, modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii (montaż kolektorów słonecznych). 

Obiekt budowlany objęty inwestycją jest budynkiem zamieszkania zbiorowego, pełni funkcję placówki 
socjalizacyjnej.  
 
Lokalizacja:  48-250 Głogówek, ul. 3 Maja 21 
   działka  nr 303 
Inwestor:   Powiat Prudnicki  
   48-200 Prudnik,  
        ul. Kościuszki 76 
 
Podstawa opracowania:  
1. Umowa o prace projektowe nr 1/2009 zawarta z Zarządem Powiatu;  
2. Program przedsięwzięć audytu energetycznego dla danego obiektu;    
3. Uzgodniona koncepcja rozwiązań z Inwestorem; 
4. Wizja lokalna i pomiary w terenie;  
5. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;  
6. Informacja terenowo – prawna; 
7. Warunki techniczne przyłączenia i zapewnienia odbioru/dostawy mediów; 
8. Obowiązujące przepisy prawa budowlanego i warunków technicznych dla budynków;  
 
 

5.2 Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji  
i rozbiórek w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu 

 
Działka zlokalizowana jest w centrum miasta i objęta strefą C2/16/TMB - tereny zabudowy 
mieszkaniowej zbiorowego zamieszkania. 
W stanie istniejącym na działce nr 303 znajdują się dwa obiekty budowlane: Dom Dziecka i budynek 
mieszkalny. Na działkach nie występują obiekty budowlane mogące kolidować z projektowanym 
zamierzeniem budowlanym, które jest zgodne z przeznaczeniem działki i odpowiada właściwym 
zapisom Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
W zakresie rozbiórek przewiduje się rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki betonowej 
pasa szer. ok. 1,0 m wzdłuż ścian zewnętrznych budynku w części podpiwniczonej przeznaczonej do 
ocieplenia. Po wykonaniu wykopu i ocieplenia (zgodnie z opisem w dalszej części opracowania) 
przewiduje się odtworzenie istniejącej nawierzchni.     
Projektowana inwestycja nie wymaga innych prac rozbiórkowych w zakresie zagospodarowania terenu. 
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5.3 
Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami 
budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym, 
ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu 
zagospodarowania działki lub terenu. 

    
Projekt zakłada termomodernizację istniejącego budynku, dlatego po realizacji inwestycji urządzenia 
budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z 
przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni- zostaną zachowane bez 
zmian. 

 

5.4 

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia 
zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów i 
chodników, powierzchnia zieleni oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
W związku z charakterem inwestycji poszczególne powierzchnie zagospodarowania działki pozostają 
bez zmian, są w zgodzie z przeznaczeniem działki i odpowiadają zapisom Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego. 
 
Zestawienie powierzchni: 
 Lp. Opis Powierzchnia [m2] 

01.
 
Powierzchnia całkowita działki nr 303 

 

 
8275  

02.
 

Powierzchnia zabudowy istniejącej  
 

 
727  

03.
 
Powierzchnia zabudowy obiektu budowlanego objętego inwestycją 

 
577 

04.

Utwardzenia: 
− dojścia i dojazdy: kostka betonowa - 466  [m2] 
− parking: kostka betonowa - 440 [m2] 

 

 
 

906 
 

05. Tereny zielone, biologicznie czynne  6642 
 
 

5.5 Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru 
zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 
Nie dotyczy – teren wg zapisów MPZP nie jest położony w obszarze strefy konserwatorskiej KA 
 

5.6 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w 
granicach terenu górniczego. 

 
Nie dotyczy - teren inwestycji znajduje się poza wpływami działalności górniczej. 
 
 

5.7 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia użytkowników projektowanych obiektów bud. i ich otoczenia w zakresie zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 
Realizacja przedsięwzięcia spowoduje poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie wykorzystania 
energii ze źródeł odnawialnych. W ramach inwestycji przewiduje się zdecydowaną poprawę standardów 
eksploatacyjnych. Działanie inwestycyjne przyczyni się do się zmniejszenia emisji pyłów i gazów do 
atmosfery, zwiększenie efektywności energetycznej, poprawę warunków nauki i pracy w budynku Domu 
Dziecka oraz estetyki obiektu budowlanego.   
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Przedsięwzięcie nie wpłynie na zabytki, nie będzie też uciążliwością dla terenów sąsiednich, ludzi, nie 
będzie źródłem hałasu, zanieczyszczenia wód i powietrza, nie będzie stanowić zagrożenia dla lokalnej 
fauny i flory oraz nie spowoduje zmian topograficznych ani geologicznych zmian terenu. Ponadto, nie 
będzie negatywnie oddziaływać na glebę i pozostałe komponenty środowiska. Planowane 
przedsięwzięcie, w fazie budowy i eksploatacji, nie wpłynie w żaden sposób na jakość elementów 
środowiska w otoczeniu inwestycji.  
Obiekt budowlany objęty inwestycją spełnia normy odrębne w zakresie BHP, ochrony przeciwpożarowej 
i sanitarnohigieniczne. Materiały użyte do realizacji posiadają stosowne atesty i aprobaty dopuszczające 
je do stosowania w budownictwie.  
 
Planowana inwestycja zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 (Dz. U. Nr 257, 
poz. 2573) § 2 i 3 nie wymaga konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla 
zakresu przewidzianego w projekcie. 
Dla planowanej inwestycji została wydana decyzja umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia i wraz z dokumentacją postępowania 
zamieszczona została w części formalno-prawnej. 
 
 

5.8 Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót 
budowlanych. 

 
Nie dotyczy  
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6.   P R O J E K T   A R C H I T E K T O N I C Z N O - B U D O W L A N Y  
 

6.1 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego 
charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość i długość. 

 
Przedmiotem inwestycji w zakresie projektu budowlanego jest zwiększenie efektywności energetycznej 
w budynku zamieszkania zbiorowego -Domu Dziecka w Głogówku, które polega na:  

• ociepleniu wszystkich zewnętrznych przegród budowlanych budynku; ściany, stropodachy, taras,  
• wymianie stolarki wszystkich zewnętrznych otworów okiennych i drzwiowych dotychczas nie 

wymienionych,    
• modernizacji systemu grzewczego polegającego na zmianie źródła ciepła z węglowego na 

gazowe oraz wymianie instalacji CO wraz z montażem zaworów termostatycznych i automatyki 
pogodowej, modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii (montaż kolektorów słonecznych). 

Realizacja przedsięwzięcia spowoduje poprawę jakości powietrza (zmniejszenie emisji pyłów i gazów do 
atmosfery) oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. 
Wszystkie prace instalacyjne zaprojektowano od podstaw i wydano w oddzielnych rozdziałach 
dokumentacji.  
Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego nie ulega zmianie. 
 
Podstawowe dane obiektu: 
Kategoria obiektu IX, współczynnik obiektu K = 4,0, współczynnik wielkości obiektu 1,5. 
Budynek objęty opracowaniem zaliczamy do kategorii SW [średniowysoki]. 
Kategoria zagrożenia ludzi ZL II i ZL V  o klasie odporności pożarowej „B”. 
Obiekt ze względu na swoje parametry pożarowe wymaga opiniowania ze strony rzeczoznawcy do 
spraw ochrony przeciwpożarowej w zakresie objętym projektem. 
 
Parametry techniczne obiektu: 
Kubatura budynku - 5 000 m3 
Pow. zabudowy  - 577,2 m2 
Pow. netto budynku - 1 661 m2 
Liczba kondygnacji       - 4 i 2 
Wysokość części wyższej czterokondygnacyjnej – 15,28 m 
Wysokość części niższej dwukondygnacyjnej – 7,78 ÷ 8,07 m 
Długość  - 33,33 m 
Szerokość  - 17,32 m 
 
Zestawie powierzchni:  
 

Lp Kondygnacja Wysokość [m] Powierzchnia użytk. [m2] 

1 PIWNICA 2,00 ÷ 2,20  264 

2 PARTER 3,05 452 

3 I PIĘTRO 3,05 400 + 72 (taras) 

4 II PIĘTRO 3,05 235 

5 III PIĘTRO 3,00 ÷ 3,40 238 

RAZEM: 1661 
 

6.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej 
zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego 

 
Forma:  
Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego w wyniku realizacji projektu nie ulega zmianie. 
Budynek w formie prostej o zmiennej ilości kondygnacji w dwóch częściach, oddzielonych dylatacją. 
Część wyższa czterokondygnacyjna, niższa dwukondygnacyjna. Budynek częściowo podpiwniczony.  
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Rok budowy -1969, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, o zmiennych grubościach przegród 
pionowych (57 i 44 cm). Ściany i fundamenty piwniczne ceglane, schody żelbetowe, monolityczne. 
Stropy kondygnacji nadziemnych z płyt prefabrykowanych, żelbetowych, kanałowych. Strop piwnicy w 
części wyższej czterokondygnacyjnej- odcinkowy z cegły na belkach stalowych. Ściany zewnętrzne 
wymurowane zostały z cegły ceramicznej pełnej i otynkowane. Istniejąca stolarka okienna drewniana i 
PVC. Drzwi wejściowe drewniane. Stropodach w części niższej wentylowany, zbudowany 
prawdopodobnie z płyt kanałowych, pustki powietrznej oraz płyt dachowych korytkowych wykończonych 
gładzią cementową. Izolację termiczną stropodachu stanowi płyta pilśniowa. Dach w części wyższej 
niewentylowany, zbudowany z płyt korytkowych na belkach żelbetowych, wykończonych gładzią 
cementową, dwuspadowy. Warstwę wierzchnią dachów stanowi papa asfaltowa. 
 
Funkcja:  
Obiekt budowlany objęty inwestycją jest budynkiem zamieszkania zbiorowego, pełni funkcję placówki 
socjalizacyjnej.  
 
Spełnienie wymaga ń art 5 ust.1 Prawa Budowlanego:   
 
1a)  zastosowano typowe rozwiązania konstrukcyjne zgodnie z technologią wykonania ociepleń ścian 
metodą lekką mokrą, 
 
1b) w projekcie ocieplenia uwzględniono styropian samogasnący, osłonięty w lekkiej mokrej metodzie 
ocieplania warstwami kleju i tynku strukturalnego, jest kwalifikowany jako nierozprzestrzeniający ognia 
(NRO) i jest dopuszczony do ocieplania budynków istniejących o wysokości do 11 kondygnacji. 
Rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pożarowe obiektu zostały opracowane w pkt. 5.12 części 
opisowej,   
 
1c) ocieplenie obiektu zostało zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi normami BHP przy 
zastosowaniu atestowanych materiałów, spełniono wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania 
obiektu, 
 
1d) zakres projektu spełnia wymagania dotyczące warunków higienicznych i zdrowotnych. Obiekt nie ma 
negatywnego wpływu na środowisko naturalne, nie występują czynniki wymagające zastosowania 
dodatkowych uzgodnień i pozwoleń. Zakres projektu obejmuje termomodernizację obiektu, 
 
1e) nie występują czynniki zewnętrzne powodujące konieczność zastosowania zabezpieczeń przed 
drganiami i hałasem, jak również sposób eksploatacji obiektu nie czyni takiej potrzeby, 
 
1f) celem opracowania jest dostosowanie obiektu do wymagań normatywnych pod względem 
izolacyjności przegród – dla potrzeb projektu wykonano audyt energetyczny, który określa stawiane 
wymogi w zakresie grubości i rodzaju ociepleń, 
  
2a) obiekt posiada wszystkie konieczne przyłącza medialne – ze względu na nową kotłownię gazową 
uzyskano nowe warunki zasilania w gaz (część formalno-prawna), projekt obejmuje wymianę 
wewnętrznych układów: centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, które spełniają wszystkie 
wymogi normatywne zgodnie z pkt. 7 i 8 dokumentacji projektowej. 
 
2b) realizacja przedsięwzięcia nie przewiduje zmiany ilości i jakości odprowadzanych ścieków i wód 
opadowych oraz odpadów komunalnych. Odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej – miejskiej, 
odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej - miejskiej, wywóz odpadów komunalnych na 
składowisko odpadów przez właściwy zakład oczyszczania miasta na podstawie odrębnych umów z 
użytkownikiem obiektu. W trakcie robót budowlanych powstaną odpady z rozbiórek nawierzchni – w tym 
papa asfaltowa, którą należy poddać specjalistycznej utylizacji. Wszystkie wytworzone odpady należy 
składować w wyodrębnionych i zorganizowanych miejscach na gromadzenie odpadów z zastosowaniem 
selekcji, klasyfikować zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w 
sprawie katalogu odpadów [Dz.U. nr 01.112.1206]. Rozpoznanie obiektu oraz projektowany zakres prac 
zakłada niepowstawanie w trakcie robót odpadów szczególnie szkodliwych – niezbędny jest jednak 
bieżący monitoring w trakcie robót (zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). 
 
3) projektowane przedsięwzięcie nie wymaga zabiegów konserwacyjnych za wyjątkiem napraw 
uszkodzeń mechanicznych oraz okresowych malowań zgodnie z zapotrzebowaniem (ściany) oraz 
okresowych przeglądów zastosowanych urządzeń zgodnie z dostarczonymi przez producentów kartami 
technologicznymi oraz okresowymi przeglądami obiektu wynikającymi z Prawa Budowlanego. 
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4)   nie dotyczy zakresu opracowania,  
5) w ramach przedsięwzięcia przewiduje się zdecydowaną poprawę warunków BHP. Działanie 
inwestycyjne prowadzić będzie do polepszenia parametrów ochronnych takich jak zwiększenie 
izolacyjności cieplnej przegród budowlanych co w znaczny sposób poprawi jakość warunków pracy i 
nauki w obiekcie, 
 
6)  nie dotyczy zakresu opracowania, 
 
7) nie dotyczy zakresu opracowania - obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie znajduje się 
w obszarze strefy konserwatorskiej, 
 
8)  nie dotyczy zakresu opracowania, 
 
9)  nie dotyczy zakresu opracowania, 
 
10) warunki BHP dostosowane do technologii wykonania ocieplenia, zakres obejmuje prace budowlane 
na wysokości przy zastosowaniu rusztowań, dla przedsięwzięcia została sporządzona informacja 
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie – pkt. 6 dokumentacji projektowej, 
 

6.3 

Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do 
obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, 
niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 
podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób 
jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-
materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych; w wypadku projektowania przebudowy, 
rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą, w uzasadnionych 
wypadkach, także ocenę aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich i stan posadowienia obiektu budowlanego 

  
Stan istniej ący. 
Konstrukcja: Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, o zmiennych grubościach 
przegród pionowych (57 i 44 cm). Ściany i fundamenty piwniczne ceglane, schody żelbetowe, 
monolityczne. Stropy kondygnacji nadziemnych z płyt prefabrykowanych, żelbetowych, kanałowych. 
Strop piwnicy w części wyższej czterokondygnacyjnej- odcinkowy z cegły na belkach stalowych. Ściany 
zewnętrzne wymurowane zostały z cegły ceramicznej pełnej i otynkowane. Istniejąca stolarka okienna 
drewniana i PVC. Drzwi wejściowe drewniane. Stropodach w części niższej wentylowany, zbudowany 
prawdopodobnie z płyt kanałowych, pustki powietrznej oraz płyt dachowych korytkowych wykończonych 
gładzią cementową. Izolację termiczną stropodachu stanowi płyta pilśniowa. Dach w części wyższej 
niewentylowany, zbudowany z płyt korytkowych na belkach żelbetowych, wykończonych gładzią 
cementową, dwuspadowy. Warstwę wierzchnią dachów stanowi papa asfaltowa. 
Instalacje: instalacja centralnego ogrzewania dwururowa z rozdziałem dolnym, zasilanie poprzez kocioł 
węglowy w kotłowni zlokalizowanej w piwnicy. Instalacja grzewcza stara, nie zmodernizowana, 
występują grzejniki żeliwne i stalowe, bez termostatów, część grzejników z osłoną. W budynku 
występuje instalacja ciepłej wody użytkowej zasilana z kotłowni, w kilku punktach czerpalnych woda 
podgrzewana w przepływowych podgrzewaczach elektrycznych. W budynku znajduje się instalacja 
gazowa do zasilania pieca kuchennego oraz instalacja wentylacji grawitacyjnej.  
 
Ocena stanu technicznego. 
Konstrukcja nośna budynku jest w zadowalającym stanie i umożliwia prowadzenie prac związanych z 
termomodernizacją. Istniejąca stolarka okienna piwniczna znajduje się w złym stanie technicznym. 
Występują nieszczelności w pokryciu dachowym tarasu. Obróbki blacharskie znajdują się również w 
złym stanie i wymagają wymiany, za wyjątkiem wypełnienia dylatacji, która po przykryciu warstwą 
izolacyjną może pozostać niezmieniona. Tynki ścian w stanie dobrym. Przewody instalacji centralnego 
ogrzewania w złym stanie technicznym.  
 
6.3.1  PRACE OCIEPLENIOWE – ŚCIANY 
 
Rozwi ązania konstrukcyjne : (przyjęto zgodnie z technologią ATLAS STOPTER - aprobata techniczna 
Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-4947/2004 i Certyfikat Zgodności Nr ITB 373/W) 
 
Projekt przewiduje ocieplenie ścian zewnętrznych, osłonowych płytami styropianowymi samogasnącymi 
EPS 70-040 [FS15] o grubości 14 cm i 3 cm (ościeżnice okienne), montowanymi na zaprawie klejowej  
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i kotwach montażowych oraz wykonanie wyprawy tynkarskiej – elewacyjnej mineralnej na siatce 
polimerowej [do wysokości 3m ponad teren i 1m poniżej terenu zastosować styropian twardy EPS 200-
036 [FS30] o grubości 14 cm. Tynk mineralny – Atlas, struktura baranek ziarno 1,5 mm, farby 
zewnętrzne silikatowe, elewacyjne zgodnie z oznaczeniami na rysunku kolorystyki i palety kolorów 
ATLAS (ewentualn ą zmian ę palety barw bezwzgl ędnie nale ży uzgodni ć z inwestorem) . Zadaniem 
opracowania jest uzyskanie w wyniku ocieplenia współczynnika przenikania ciepła w wysokości U=0.3 
W/m2K. Wszystkie prace montażowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami i opracowaną przez 
producenta technologią. Wszystkie narożniki należy wzmocnić listwą aluminiową kątową oraz do 
wysokości 1 m dodatkowo zastosować drugą warstwę siatki polimerowej w celu wzmocnienia cokołu i 
podniesienia jego odporności na urazy mechaniczne. Ponadto niezbędne jest wykonanie wzmocnień 
skośnych prostokątnych ( 25 x 35 cm ) z siatki we wszystkich narożach otworów okiennych i drzwiowych 
w celu uniknięcia powstawania pod wpływem różnicy temperatur pęknięć i rys w trakcie eksploatacji. 
Wszystkie miejsca styku izolacji z elementami budynku niestabilnymi (okna, drzwi) powinny być 
dylatowane i wypełniane materiałem elastycznym oraz szczelnym. Zabezpieczy to przed powstawaniem 
pęknięć i dostaniem się wody opadowej pod izolację. 
 
Prace przygotowawcze: 

 
W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy podłoże przygotowywane do ocieplenia posiada 
odpowiednią nośność i wytrzymałość. Kolejnym krokiem jest dokładne zmycie całej powierzchni 
przewidzianej do ocieplenia w celu usunięcia zanieczyszczeń, mogących powodować złą przyczepność 
mas klejących. Następnie należy usunąć wszelkie niepotrzebne nierówności oraz uzupełnić ewentualne 
ubytki w istniejących tynkach jak również skuć tynki odparzone. Należy przeprowadzić gruntowanie np. 
emulsją ATLAS UNI-GRUNT według zaleceń producenta. Ocieplane powierzchnie ścian poniżej gruntu i 
30 cm powy żej gruntu, należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo np. zaprawą uszczelniającą Schomburg 
AQUAFIN-2K/M.  
Przed przystąpieniem do ocieplania wszystkie poziome i pionowe ościeża okienne powinny zostać 
oczyszczone i dokładnie uszczelnione pianką poliuretanową. Przed przystąpieniem do montażu 
styropianu należy wykonać „próbę klejenia”, polegającą na sprawdzeniu czy przyczepność masy 
klejowej jest wystarczająca dla wykonania warstwy izolacyjnej. W tym celu przyklejamy ok. 10 próbek 
styropianu o wym. 10 x 10 cm do ściany w różnych miejscach. Po upływie 48 godzin ręcznie odrywamy 
próbki od ściany. Prawidłowym zjawiskiem jest rozerwanie się styropianu, natomiast jeżeli styropian 
oderwie się razem z zaprawą klejącą oznacza to, że podłoże zostało źle przygotowane. Podłoże i „próba 
klejenia” powinna zostać bezwzględnie odebrana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
Warunki atmosferyczne: 
 
Prace ociepleniowe można prowadzić jedynie przy pogodzie bezdeszczowej, przy temperaturach z 
zakresu + 50C do + 250C. Prac nie należy wykonywać przy bezpośrednim, intensywnym 
nasłonecznieniu. W przypadku temperatur niskich (w granicach +50C) należy pamiętać o spowolnieniu 
procesów wiązania kleju, wypraw oraz warstwy gruntującej, niezbędne jest stosowanie odpowiednio 
długich przerw pomiędzy poszczególnymi etapami robót. Bezwzgl ędnie nale ży unika ć prac w trakcie 
opadów, poniewa ż nawet wilgotny styropian  nie zachowuje nale żytej przyczepno ści do zaprawy 
klejowej. Ponadto du ża wilgotno ść zaprawy klejowej powleczonej warstw ą gruntuj ącą może 
powodowa ć złe odsychanie, a w  efekcie odparzenia si ę tynków wraz z warstw ą gruntuj ącą. 
 
 
Wytyczne przygotowania mas klej ących: 
 
Należy ściśle stosować się do zaleceń podanych przez producenta. 
 
Klejenie płyt styropianowych: 
 
Po odebraniu przez inspektora nadzoru podłoża, zdemontowaniu obróbek blacharskich, rur spustowych 
należy przystąpić do klejenia płyt styropianowych. Jeżeli do prac przewidziano rusztowania stojące 
rozpoczynamy od dołu, natomiast jeżeli stosowane są rusztowania wiszące rozpoczynamy od góry. 
Płyty powinny mieć wymiary nie większe niż 1200 x 600 mm, przyklejane powinny być na mijankę 
dłuższą krawędzią w poziomie. W miejscach szczególnych płyty docinamy na wymiar, a krawędzie 
wyrównujemy papierem ściernym w celu uniknięcia powstawania szczelin. Masę klejącą nakładamy 
wzdłuż krawędzi w odległości ok. 30 mm od brzegu płyty w celu uniknięcia wyciskania zaprawy do 
szczelin łączących. Na środku płyty zaprawę nakładamy „plackami” równomiernie na całej powierzchni. 
Płyty z nałożoną masą klejącą należy niezwłocznie przyłożyć do ściany i dociskać wałkiem do momentu 
uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Ewentualne nierówności w miejscach łączenia się 
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płyt należy przeszlifować papierem ściernym. Płyty należy kleić na styk, dłuższą krawędzią w poziomie, 
z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Niedopuszczalne są szczeliny między płytami 
większe niż 2 mm, jeżeli powstają należy je wypełnić paskami styropianowymi. Niedopuszczalne jest 
występowanie większych niż 3 mm nierówności na powierzchni styropianu, jeżeli występują należy je 
zeszlifować lub ściąć. Nie stosować zaprawy klejowej do wyrównywania nierówności lub wypełniania 
szczelin między płytami.  
 
Mocowanie płyt styropianowych ł ącznikami: 
 
Przyklejone płyty styropianowe mocujemy do podłożą łącznikami plastikowymi o długość tak dobranej, 
aby zapewnić minimalną głębokość zakotwienia łącznika (minimalna głębokość zakotwienia łącznika 
wynosi 60 mm). Ilość minimalna dybli wynosi 5 szt. na 1 m 2 – nie dopuszcza si ę do odbioru 
elementów mocowanych mniejsz ą ilo ścią kołków . Do wcześniej wykonanych otworów wbijamy 
łącznik, a następnie wbijamy w niego trzpień rozporowy powodując jego trwałe zamocowanie. Kołki 
rozporowe powinny mieć talerzyki całkowicie zlicowane z płaszczyzną styropianu, unikać należy jednak 
nadmiernego zagłębiania. Po zamocowaniu kołka, talerzyk zaszpachlować masą klejącą. Nie 
wykonywać mocowań w obrębie wieńców i nadproży. 
 
Przyklejanie siatki zbroj ącej: 
 
Siatkę z włókna szklanego przyklejać masą klejącą wskazaną przez producenta danego systemu 
ocieplenia. Masę nakładać warstwą ok. 2 mm pasami pionowymi na szerokość siatki, a następnie przy 
pomocy pacy metalowej dokładnie wcisnąć siatkę w masę. Następnie na powierzchnię przyklejonej 
siatki nanosimy kolejną warstwę masy klejącej gr. ok. 1 mm w celu całkowitego przykrycia siatki. 
Ewentualne nierówności zacieramy pacą. Łączna grubość masy klejowej otulającej siatkę nie powinna 
być mniejsza niż 3 mm i nie większa niż 6 mm. Wszystkie powyższe etapy należy prowadzić 
równocześnie. Niedopuszczalne jest naciąganie siatki „na sucho” na styropian i pokrywanie jej klejem, 
powoduje to w trakcie eksploatacji odpadanie warstwy zbrojącej od styropianu. Naklejona siatka nie 
może mieć nierówności, pofalowań – ma być równomiernie napięta z zastosowaniem pionowych i 
poziomych zakładów min. 5 cm. Przy otworach siatka ma być tak docięta, aby umożliwić całkowite 
wyklejenie ościeży. Dodatkowo narożniki ościeży powinny być wzmocnione przez naklejenie kawałków 
siatki o wym. 20 x 35 cm pod kątem 450 (w sposób pokazany w detalach części rysunkowej). Narożniki 
budynku oklejamy obustronnie na zakład szer. 15 cm, niedopuszczalne jest odcinanie siatki na krawędzi 
budynku. Dodatkowo naroża w poziomie parteru wzmacniamy profilami narożnymi. 
 
Wykonanie wyprawy tynkarskiej: 
 
Po sprawdzeniu równości podłoża można przystąpić do wykonania warstwy tynku zewnętrznego 
mineralnego na siatce polimerowej. Na tym etapie najbardziej istotnym elementem gwarantującym 
jakość jest ścisłe przestrzeganie zaleceń producenta w zakresie technologii wykonania, oraz elementów 
pochodnych takich jak temperatura otoczenia, wilgotność, tempo i grubość nakładania warstwy tynku. 
 
Malowanie elewacji: 
 
Malowanie należy rozpocząć po całkowitym związaniu wyprawy tynkarskiej. W miarę możliwości należy 
wykonywać prace w całości tzn. elementy jednopłaszczyznowe i jednokolorowe malować w całości. 
Pozwoli to uniknąć przebarwień na łączeniach oraz jest wskazane ze względu na możliwość 
występowania różnicy w odcieniu farby, która może powstać przy różnicy temperatur w jakich będą 
wykonywane prace. Projekt zawiera kolorystykę poszczególnych elewacji wg palety barw ATLAS dla 
farb silikatowych ATLAS ARKOL S, z opisanymi kolorami w części rysunkowej.  
 
W przypadku wyboru innej palety barw niż w opisie (zależnej od wybranego producenta) należy dobrać 
kolory do projektu zgodnie z użytą paletą pod nadzorem inwestora i projektanta.  
 
UWAGA: NIE DOBIERAĆ KOLORU NA PODSTAWIE WYDRUKU – KOLORY NIE SĄ DOKŁADNYMI 
ODPOWIEDNIKAMI PALETY, DOBIERAĆ WG NUMERU WZORNIKA PRODUCENTA FARBY. 
 
 
6.3.2  PRACE OCIEPLENIOWE - STROPODACHY 
 
Z dachów należy usunąć wszystkie stare poszycia bitumiczne oraz obróbki blacharskie. Należy 
zdemontować istniejącą instalację odgromową, a po zakończeniu robót ociepleniowych zamontować 
ponownie na wspornikach klejonych. 
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Po odebraniu podłoża przez inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 
- wykonać uzupełnienia w warstwach spadkowych dachu oraz je zagruntować np. Siplast Primer Szybki 
Grunt SBS 
- wykonać warstwę paroizolacji bitumicznej zgrzewanej np. Folalbit AL. S40 lub Hydrobit V60 S30 
- zastosować płyty styropianowe [PSK] gr. 15 cm, jednostronnie laminowane papą, NRO, klejone do 
podłoża klejem bitumicznym np. Shell Tixophalte. W strefie przykrawędziowej płyty powinny być 
dodatkowo mocowane mechanicznie lub poprzez zastosowanie większej ilości kleju. Normy zużycia 
kleju i sposób użycia podaje jego producent. 
- wykonać obróbki blacharskie  
- wykonać pokrycie papą zgrzewaną podkładową np. Omega szybki Profil Baza 3 
- wykonać pokrycie papą wierzchniego krycia klasy B ROOF( t1) NRO np. Alfa szybki profil Top 5 
- instalację odgromową wykonać na wspornikach klejonych (zachować pierwotną lokalizację instalacji)   
Wszystkie przejścia papy pion-poziom wykonywać bezwzględnie z zastosowaniem Izoklinów 
styropianowych trójkątnych 10x10 cm 
DLA POKRYCIA STAWIA SIĘ WYMÓG NRO –PAPY BEZ ATESTU NIE MOGĄ BYĆ ZASTOSOWANE. 
ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI CAŁOŚĆ POKRYCIA MA SPEŁNIAĆ WARUNEK E30. 
ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA USZCZELNIENIE MIEJSC PRZEJŚCIA STOJAKÓW 
KOLEKTOROWYCH PRZEZ POKRYCIE DACHOWE. 
 
 
6.3.3  PRACE OCIEPLENIOWE – TARAS (przyjęto zgodnie z technologią ATLAS STOPTER) 
 
W trakcie eksploatacji budynku niezbędne okazało się wykonanie ocieplenia tarasu ze względu na dużą 
stratę ciepła, a co za tym idzie na miejscowe przemarzania i wykroplenia pary wodnej w okresie 
zimowym. Jest to bezpośrednią przyczyną zawilgoceń i ewentualnych zagrzybień ścian. 
Z tarasu należy usunąć obróbki blacharskie, płytki gresowe oraz wszystkie istniejące warstwy izolacyjne 
aż do płyty żelbetowej konstrukcyjnej. Podłoże powinno być: 
- równe i nośne - tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów solnych i słabo 
przylegających fragmentów podłoża, pozostałości starych farb, olejów i innych substancji mogących 
osłabić przyczepność folii. Występujące w podłożu rysy i ubytki należy mechanicznie poszerzyć i 
wypełnić zaprawą cementową, np. ATLASEM TEN-10. Podłoża pyliste, a także wykonane z materiałów 
gipsowych należy przeszlifować i odpylić. Jeżeli płyta konstrukcyjna nie jest w spadku, należy wykonać 
warstwę spadkową posadzki 1,5% w kierunku rynny zbiorczej zaprawą cementową, np. ATLAS TEN-10. 
- suche – powierzchnia powinna być całkowicie wyschnięta, co należy potwierdzić „testem folii”.  
Test polega na ułożeniu folii z tworzywa sztucznego na powierzchni około 1m. Jeżeli po około kilkunastu 
godzinach na wewnętrznej powierzchni folii pojawi się skroplona para wodna, to takie podłoże nie 
nadaje się jeszcze do ułożenia ATLASA WODER E. Świeżo wykonane powierzchnie posadzki mogą być 
uszczelniane po ich całkowitym wyschnięciu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od czasu ich 
wykonania. 
- zagruntowane - powierzchnie szczególnie chłonne zaleca się gruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT. 
W celu polepszenia przyczepności folii do podłoży bardzo gładkich i o małej nasiąkliwości, należy pokryć 
je masą ATLAS GRUNTO-PLAST.   
Po odebraniu podłoża przez inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 
- wykonać warstwę wodoszczelnej foli elastycznej ATLAS WODER E. Folię należy nakładać na podłoże 
co najmniej w dwóch warstwach. Pierwszą nanosi się pędzlem, rozpoczynając od miejsc, w których 
zastosowane będą dodatkowo taśmy, narożniki i pierścienie uszczelniające. Akcesoria te zatapiamy w 
świeżo naniesionej masie WODER E. Do nałożenia drugiej warstwy można przystąpić po całkowitym 
wyschnięciu pierwszej (po około 3 godzinach). Kolejne warstwy można nanosić przy pomocy pędzla lub 
pacą stalową. Łączna grubość powłoki powinna wynosić 2,0 mm. Uszczelnione powierzchnie należy 
chronić około 3 dni przed oddziaływaniem wody. 
 
- na izolacji wodoszczelnej ułożyć matę drenażową. Dzięki systemowi kanalików i perforacji zapewnia 
ona szybkie i skuteczne odprowadzenie wód opadowych, które przedostały się do warstwy 
przeciwwodnej 
-  zamocować płyty styropianowe twarde EPS 200-036 [FS30]. gr. 15 cm na kleju 
- aby zmniejszyć siły tarcia pomiędzy warstwą dociskową a styropianem, zastosować warstwę  
 
oddzielającą. Wykonać ją z włókniny poliestrowej o gramaturze 200÷300 g/m2 bądź folii budowlanej. 
- wykonać warstwę dociskową min gr.45 mm materiałem mrozo- i wodoodpornym na bazie cementu, 
najlepiej wykonać go z szybko twardniejącej masy posadzkowej do wykonywania podkładów 
podłogowych np. ATLAS POSTAR 100. Wylaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybkim 
wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem, niską wilgotnością powietrza lub przeciągami.  
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W celu zapewnienia dogodnych warunków wiązania zaprawy, w zależności od potrzeb, świeżo 
wykonaną powierzchnię można zraszać wodą lub przykrywać folią. Tak pielęgnowana powierzchnia jest 
bardzo twarda i mało chłonna. Czas wysychania wylewki zależy od grubości warstwy oraz warunków 
cieplno-wilgotnościowych panujących w otoczeniu. Użytkowanie wylewki (wchodzenie na nią) można 
rozpocząć po około 24 godzinach, a obciążanie po ok. 14 dniach. 
Aby posadzka nie ulegała odkształceniom, należy wykonać szczeliny dylatacyjne. Poszczególne, 
wydzielone dylatacjami pola powinny mieć zwarty, prostokątny kształt, to znaczy, że największy ich 
wymiar może być co najwyżej dwukrotnie dłuższy od wymiaru najmniejszego. Wielkość pól nie powinna 
być większa niż 4÷9 m2, a odległości pomiędzy szczelinami dylatacyjnymi mogą wynosić od 1,5 do 3 m.  
-  wykonać wszystkie obróbki blacharskie  
- wykonać warstwę wodoszczelnej foli elastycznej ATLAS WODER E na zasadach j.w. Warstwa 
uszczelniająca powinna być wywinięta na przylegające ściany i próg drzwiowy na wysokość minimum 10 
cm ponad posadzkę oraz osłonięta płytkami cokołowymi. Na obrzeżach zatopić taśmę uszczelniającą 
ATLAS.  
- wykonać warstwę wykończeniową z płytek tarasowych antypoślizgowych, gresowych, mrozoodpornych 
o wym. 30x30 cm na wysokoplastycznej zaprawie klejowej, np. ATLAS PLUS lub ATLAS CAL N. Spoiny 
między płytkami wypełnić fugą elastyczną. 
 
Zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienia miejsc przejścia elementów konstrukcyjnych stalowej 
barierki tarasowej z warstwami wykończeniowymi tarasu. 
 
6.3.4  PRACE OCIEPLENIOWE – STROP NAD KONDYGNACJ Ą PIWNICZNĄ  
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) 
wartość współczynnika przenikania ciepła U dla stropów nad piwnicami nieogrzewanymi nie może być 
większa niż U=0,45 W/(m2 · K). 
Wysokość kondygnacji piwnicznej w stanie istniejącym wynosi 2,0÷2,1 m oraz 3,0÷3,1 m. w istniejącej 
kotłowni. 
W takiej sytuacji nie ma technicznej możliwości ocieplenia stropu piwnicznego w pomieszczeniach o 
wysokościach 2,0÷2,1 m. 
STROP NAD KOTŁOWNIĄ – wysokość 3,0÷3,1 m 
Wymagania: Strop nad kotłownią powinien być gazoszczelny z izolacją cieplną i przeciwdźwiękową oraz 
mieć odporność ogniową REI120.  
 
Istniejący strop piwnicy: odcinkowy z cegły na belkach stalowych. 
 
W celu uzyskania wymaganej izolacyjności cieplnej stropu nad kotłownią ( U=0,45 W/(m2 · K)) i 
parametrów pożarowych zaprojektowano izolację cieplną od spodu stropu – 15 cm wełny mineralnej- na 
systemie samodzielnych sufitów podwieszonych Promat o odporności ogniowej REI120. Sufit 
podwieszony należy wykonywać z płyt PROMATECT-H gr. 15 mm, na wys. 2,70 m. 
Sufit powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, zaleceniami i przepisami. Wszystkie 
przejścia przewodów przez ścianę i strop oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć w klasie 
odporności ogniowej przegrody. 
 
Zadaszenie schodów zewn ętrznych do kotłowni. 
Dodatkowo wykonać nowe zadaszenie nad wejściem zewnętrznym do kotłowni z blachy trapezowej TR 
45/0,70 mm ocynkowanej i powlekanej. Zadaszenie  zamocować do wsporników konstrukcyjnych L 
80x80x8 kotwionych w ścianie zewnętrznej budynku. Zastosować płyty styropianowe PSK jednostronnie 
laminowane papą gr. 15 cm, mocowane mechanicznie do blachy trapezowej. Wykonać obróbki 
blacharskie przyścienne i obrzeży zadaszenia. Wykonać pokrycie papą zgrzewaną podkładową np. 
Omega szybki Profil Baza 3. Wykonać pokrycie papą wierzchniego krycia klasy B ROOF( t1) NRO np. 
Alfa szybki profil Top 5. 
 
 
6.3.5  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 

Wymiana istniej ącej stolarki okiennej i drzwiowej. 
W ramach przedsięwzięcia przewidziano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej nie spełniającej 
wymogów współczynnika przenikania ciepła.  
Pozostała stolarka okienna i drzwiowa nowa, do zachowania bez zmian.  
 
 



  Zwiększenie efektywności energetycznej w Domu Dziecka w Głogówku – PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY    str. 20 

 

PRACOWNIA PROJEKTOWA  „4D WOJCIECH ŚNIEŻEK”,  44-100 Gliwice, ul. Gorzołki 17/9,  tel./fax (032) 74 74 826,  tel. 793 382 109  
e-mail: architekci4d@poczta.fm, NIP: 748-111-62-91, Regon: 241083338,  Nr konta: BRE Bank SA  33 1140 2017 0000 4102 0930 3084 

 
 
 

 

Należy kolejno wykonać: 
–  wykucie ościeży z muru 
– przygotowanie otworów do montażu (w przypadku wymiany drzwi do kotłowni- przemurowanie 
otworów do rozmiaru nowej stolarki) 
– montaż mechaniczny: kołki oraz piana montażowa 
– wykonanie tynków i gładzi uzupełniających na ościeżach 
– przygotowanie do malowania 
– malowanie wewnętrzne 
 
Zastosowano: 
– drzwi stalowe D1, drzwi powinny mieć od wewnątrz pomieszczenia zamknięcie bezklamkowe, 
otwierające się pod naciskiem. 
– okna O1,O2,O3 - PVC w kolorze białym z nawietrzakami, szyba niskoemisyjna U=1,1 W/(m2*K),  
–  parapety wewnętrzne bez zmian 
 
Projektowana stolarka okienna i drzwiowa. 
 
–  okno O4 w miejscu istniejącego otworu rewizyjnego zamykanego drzwiami stalowymi. Okno PVC w 
kolorze białym, z nawietrzakami, szyba niskoemisyjna U=1,1 W/(m2*K). 
– drzwi stalowe D2 niepalne, o odporności ogniowej EI30, otwierane na zewnątrz kotłowni, drzwi 
powinny mieć od wewnątrz pomieszczenia zamknięcie bezklamkowe, otwierające się z kotłowni pod 
naciskiem. 
– drzwi stalowe D3, otwierane na zewnątrz kotłowni, 
– drzwi stalowe D4 niepalne, o odporności ogniowej EI30, 
 
Ilość, rozmiar, podział i parametry stolarki okiennej i drzwiowej w części rysunkowej. 
Wykonawca przed przystąpieniem do zamówienia stolarki ma obowiązek wykonania pomiarów 
sprawdzających rozmiar otworów, również po demontażu starych okien i drzwi. 
 
 
6.3.6  OBRÓBKI BLACHARSKIE, RURY SPUSTOWE   
 
Parapety zewn ętrzne: 
Istniejące parapety zewnętrzne są w dobrym stanie technicznym lecz ze względu na zwiększenie 
grubości ścian warstwą izolacyjną wymagana jest ich wymiana. Dodatkowo zamontować parapety okien 
piwnicznych. Wszystkie parapety wykonać z blachy tytan-cynkowej gr. 0,7mm. Blacharka podokienna 
(parapety zewnętrzne) winna być montowana ze spadkiem zapewniającym odpływ wody (nie mniej niż 
2%). Blacharka winna być montowana w taki sposób, aby kapinos parapetu z blachy był oddalony od 
docelowej powierzchni elewacji nie mniej niż 4 cm, skrajne części blachy powinny być zaślepione 
końcówkami z PVC. Długość podokienników powinna być o ok. 1 cm większa od szerokości otworu w 
świetle styropianu, co po zamontowaniu „na wcisk” pozwoli utworzyć nawis boczny styropianu o szer. 
ok. 5 mm. Roboty blacharskie winny być tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodowane 
wiatrem i naprężeniami  termicznymi nie przenosiły się na tynk i warstwę zbrojącą. 
 
 
Obróbki blacharskie: 
Ze względu na zły stan techniczny oraz zwiększenie grubości ścian warstwą izolacyjną należy wymienić 
wszystkie obróbki blacharskie; 
− obróbka blacharska tarasu,  
− obróbki połaci dachowych,  
− obróbka ścianek attykowych dachu części czterokondygnacyjnej,  
− obróbka zadaszeń drzwi wejściowych w poziomie parteru,  
− obróbka gzymsów dachu części czterokondygnacyjnej i gzymsu tarasowego, 
Dodatkowo należy założyć obróbkę blacharską na czapy betonowe ocieplanych zewnętrznych pionów 
wentylacyjnych. Wszystkie nowe obróbki blacharskie wykonać z blachy tytan-cynkowej gr.0,7mm. 
 
 
Rynny i rury spustowe: 
Ze względu na zły stan techniczny należy wymienić wszystkie rynny i rury spustowe na nowe z blachy 
tytan-cynkowej gr.0,7mm. - Ø150 mm. Ponadto należy wymienić istniejące skorodowane rury i kształtki 
kielichowe kanalizacyjne na nowe żeliwne i dostosować do nowej lokalizacji rur spustowych. 
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6.3.7  PRACE MURARSKIE 
 
- Zamurować dwa otwory wentylacyjne oraz wykonać otwór do istniejącego pionu wentylacyjnego w 
pomieszczeniu kotłowni.  
- Zaprojektowano nową ścianę wydzielającą kotłownię z bloczków o odporności ogniowej EI60, np.; 
SILKA E15 o grubości 15 cm. 
- Zamurować otwór pomiędzy kotłownią a korytarzem piwnicznym bloczkami o odporności ogniowej 
EI60, np.; SILKA E15 o grubości 15 cm. 
- Zamurować otwór okienny pomiędzy kotłownią a schodami zewnętrznymi prowadzącymi do kotłowni. 
- Zaprojektowano nową ścianę wydzielającą istniejące miejsce składu opału- z bloczków pełnych SILKA 
E24S o grubości 24cm, ścianę należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo np. zaprawą uszczelniającą 
Schomburg AQUAFIN-2K/M. Zastosować również izolację poziomą w styku spodu ściany i wierzchu 
istniejącej płyty fundamentowej.  
- Wykonawca w razie stwierdzenia słabej nośności posadzki kotłowni powinien wykonać podwaliny 
żelbetowe 24 x 24 cm zbrojone 4 prętami ø10 pod nowo murowane ściany. 
- Wmurować nadproża nad otworami drzwiowymi wg oznaczeń w części graficznej dokumentacji. 
 - Wszystkie powierzchnie ścian nie przewidziane do ocieplenia (m.in. zadaszenia drzwi wejściowych do 
budynku w poziomie parteru, schody do kuchni) należy umyć, usunąć wszelkie niepotrzebne 
nierówności oraz uzupełnić ewentualne ubytki w istniejących tynkach jak również skuć tynki odparzone. 
Następnie wykonać wyprawę tynkarską i pomalować zgodnie z technologią jak dla prac ociepleniowych. 
-  Należy udrożnić istniejący kanał nawiewny z-owy i przedłużyć go do 30 cm nad ziemią. 
- Wszystkie zamurowania i nowe ściany należy otynkować zaprawą tynkarską do zastosowań 
wewnętrznych i pomalować w kolorze białym. Pozostałe istniejące ściany kotłowni oczyścić ze starych 
warstw tynkarskich, zanieczyszczeń, zawilgoceń, pleśni, grzybów, następnie uzupełnić ubytki, 
otynkować zaprawą tynkarską do zastosowań wewnętrznych i pomalować w kolorze białym. 
- Posadzkę betonową w pomieszczeniu kotłowni oczyścić, osuszyć, wyrównać, zagruntować i wykonać 
nową wylewkę ze spadkami w kierunku wpustu kanalizacyjnego. Posadzkę wykończyć płytkami 
gresowymi wytrzymałymi na zmiany temperatury oraz na uderzenia. 
- Istniejące schody betonowe prowadzące do kotłowni oczyścić, osuszyć, uzupełnić ubytki i 
zaimpregnować bezbarwnym impregnatem do betonu lub kostki betonowej – akrylowo-silikonowym, 
epoksydowym. 
 
6.3.8  DYLATACJA 
Należy wykonać dylatację – przerwa w warstwie ocieplenia ścian wypełniona materiałem elastycznym 
oraz osłonięta elementami systemowymi zgodnie z technologią  ATLAS STOPTER i rysunkami detali 
projektu wykonawczego. 
 
6.3.9  PRACE DODATKOWE 
 
Roboty demonta żowe i renowacyjne: 
Na czas robót zdemontować wszystkie lampy oświetleniowe elewacyjne i zachować do ponownego 
montażu. 
Istniejące balustrady (balustrada przy schodach zewnętrznych prowadzących do kuchni, balustrada 
tarasowa i dachowa) i okratowanie w otworach okiennych elewacji budynku na czas robót 
zdemontować, odnowić, oczyścić ze starej farby, pomalować farbami do stali do zastosowań 
zewnętrznych -kolor RAL 7035 , i ponownie zamontować. 
 
Skuwanie tynków. 
We wszystkich ościeżach okiennych i drzwiowych należy skuć istniejący tynk, (w stanie obecnym nie ma 
technicznej możliwości ocieplenia ościeży ze względu na niewielką ich odległość od framug nowych 
okien PVC), ocieplić styropianem o grubości 3 cm i otynkować zgodnie z technologią. 
PRZY SKUWANIU TYNKÓW NALE ŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ NA ISTNIEJĄCĄ 
STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ POPRZEZ ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIE JEJ NP. 
PŁYTAMI ZE SKLEJKI GR. 5MM. 
 
Płytkowanie. 
Po wykonaniu prac ociepleniowych należy wykonać pas cokołowy wys.10cm przy schodach 
zewnętrznych do kuchni z płytek gresowych mrozoodpornych – kolor szary.  
 
Płyty KG. 
Przewody zasilające z dachowych kolektorów słonecznych do kotłowni, na każdej kondygnacji należy 
obudować płytami GKF gr. 12,5 mm na stelażu stalowym CW100, łączenia płyt wyszpachlować  z 
zastosowaniem taśm, pomalować farbą podkładową i farbą lateksową wierzchniego krycia. 
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Nasada kominowa. 
W pionie przewodów wentylacyjnych wychodzącym ponad dach części niższej dwukondygnacyjnej 
należy wymienić nasady kominowe. Ze względu na zmniejszenie odległości ściany zewnętrznej (po 
obłożeniu warstwami izolacyjnymi) do otworów wentylacyjnych należy zdemontować istniejące 
wywietrzaki typu H i zamontować obrotowe nasady kominowe, np. TURBOWENT TU-STANDARD 
 
 
Kratki wentylacyjne. 
Należy zamontować nowe kratki wentylacyjne nawiewu kotłowni. Otwór wentylacji grawitacyjnej 
wywiewnej należy połączyć przewodem elastycznym aluminiowym typu Aluflex do nowej kratki w suficie 
podwieszonym kotłowni. 
 
 
Instalacja odgromowa. 
Istniejącą instalację odgromową na ścianach  ze względu na prace ociepleniowe należy zdemontować i 
wymienić na nową dostosowaną do aktualnie obowiązujących  przepisów  tj dla przewodów 
odprowadzających  minimum d=8mm ze stali ocynkowanej (FeZn). Trasy nowych przewodów 
odprowadzających pozostawiono bez zmian w celu umożliwienia  wykorzystania istniejących uziomów. 
Instalacja odgromowa na dachach  w dobrym stanie technicznym, na czas robót zdemontować, po 
pracach ociepleniowych ponownie zamontować na istniejących wspornikach klejonych. Całość  instalacji 
wykonać zgodnie  z  normą  PN-ICE  61024 – 1. 
 
Drabina ewakuacyjna. 
Ze względu na zły stan techniczny należy zdemontować istniejącą drabinę ewakuacyjną prowadzącą z 
dachu części 2-kondygnacyjnej budynku na dach części 4-kondygnacyjnej budynku. Po ociepleniu 
budynku należy zainstalować nową drabinę ze stali ocynkowanej malowaną proszkowo - kolor RAL 
7035. Szerokość drabiny, powinna wynosić co najmniej 0,5 m, a odstępy między szczeblami nie mogą 
być większe niż 0,3 m. Poczynając od wysokości 2,5 m nad poziomem dachu, drabina powinna być 
zaopatrzona w urządzenia zabezpieczające przed upadkiem, takie jak obręcze ochronne, 
rozmieszczone w rozstawie nie większym niż 0,8 m, z pionowymi prętami w rozstawie nie większym niż 
0,3 m. Odległość drabiny od ściany (po ociepleniu) do której jest umocowana, nie może być mniejsza niż 
0,15 a odległość obręczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie może być 
mniejsza niż 0,7 m i większa niż 0,8 m. 
 
Poręcz schodowa. 
Należy zainstalować nową poręcz przy zewnętrznych betonowych schodach do kotłowni. Poręcz - rura 
stalowa malowana proszkowo w kolorze RAL 7035 , o średnicy 5cm, montowana na wspornikach  w 
odległości 5 cm od ściany, na wysokości 110 cm powyżej schodów. 
 
Kotłownia- szczegóły wg projektu inst. sanitarnej. 
Pomieszczenie kotłowni wyposażyć w oprawy oświetleniowe zainstalowane zgodnie z wymaganiami 
stopnia ochrony IP-65 (wg opracowania branżowego). 
Kotłownia wyposażona będzie w sygnalizację akustyczną informującą użytkowników budynku o 
przekroczeniu założonego, dopuszczalnego stężenia wynoszącego 10% dolnej granicy wybuchowości 
mieszaniny gazu z powietrzem (wg opracowania branżowego). 
Projektowaną kotłownię należy wyposażyć w gaśnicę typu ABC o pojemności 6 kg, w miejscu łatwo 
dostępnym i widocznym, przy wyjściu z kotłowni na zewnątrz budynku. Do gaśnicy powinien być 
zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 
Odpowiednie instrukcje obsługi i użytkowania instalacji wraz z niezbędnymi schematami należy umieścić 
w widocznym miejscu kotłowni. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć w klasie 
odporności ogniowej przegrody. 
 
UWAGA: Podane materiały są przykładowe, dopuszcza się ich zamianę na materiały równoważne przy 
zastosowaniu kompletnej technologii zamiennej zaakceptowanej przez projektantów i przedstawicieli 
nadzoru inwestorskiego. 
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6.4 
W stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposób zapewnienia 
warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające 
się na wózkach inwalidzkich. 

 
Nie dotyczy zakresu objętego opracowaniem projektowym. 
 

6.5 W stosunku do obiektu usługowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz 
współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi. 

 
Nie dotyczy zakresu opracowania – obiekt nie posiada urządzeń oraz wyposażenia technologicznego. 
  

6.6 
W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do 
warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach 
charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów 
bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych. 

 
Nie dotyczy zakresu objętego opracowaniem projektowym. 
  

6.7 

Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu 
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: sanitarnych, 
ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, 
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu 
budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz 
podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym należy 
przedstawić: 
a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych — założone parametry klimatu 
wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno-budowlanych oraz innych przepisów w tym zakresie, 
b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej 
związanej z tymi urządzeniami. 

 
Program prac budowlanych objętych niniejszą dokumentacją obejmuje wykonanie instalacji w zakresie: 
– nowego układu centralnego ogrzewania z nową kotłownią gazową, z montażem zaworów 
termostatycznych i automatyki pogodowej, 
– nowego zasilania w CWU z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (montaż kolektorów 
słonecznych). 
W/w  prace instalacyjne zaprojektowano od podstaw i opracowano w oddzielnych rozdziałach 
dokumentacji. 
Pozostałe elementy wyposażenia instalacji i urządzeń budowlanych: sanitarnych, wentylacji 
grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, elektrycznych, 
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z 
sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi – bez zmian. 
 
 

6.8 

Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich 
zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu 
budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ 
na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem. 

 
Nie dotyczy zakresu objętego opracowaniem projektowym. 
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6.9 

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, opracowana zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii 
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej 
samodzielną całość techniczno--użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki 
energetycznej, z wyjątkiem obiektów wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2, określającą w zależności od potrzeb: 
a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe 
wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych 
związanych z przeznaczeniem budynku, 
b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze — 
właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród 
przezroczystych i innych, 
c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych 
oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną obiektu budowlanego, 
d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne 
spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. 

 
Przedmiotem opracowania jest zwiększenie efektywności energetycznej poprzez podniesienie 
właściwości cieplnych przegród zewnętrznych oraz modernizacji systemu grzewczego polegającego na 
zmianie źródła ciepła z węglowego na gazowe oraz wymianie instalacji centralnego ogrzewania i 
modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 
 
Ad. a 
Nie dotyczy zakresu projektu. 
Ad. b 
Właściwości cieplne przegród zgodne w wymogami technicznymi. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) 
wartość współczynnika przenikania ciepła U dla stropów nad piwnicami nieogrzewanymi nie może być 
większa niż U=0,45 W/(m2K).Wysokość kondygnacji piwnicznej w stanie istniejącym wynosi 2,0÷2,1 m 
W związku z istniejącą sytuacją nie ma technicznej możliwości ocieplenia stropu piwnicznego. 
Ad. c 
Dane zawarte w opracowaniach branżowych w pkt. 7 i 8 dokumentacji. 
Ad. d 
W projekcie architektoniczno – budowlanym przyjęto materiały i urządzenia, które spełniają wymogi 
oszczędności energii, przegrody zostały zaprojektowane pod kątem zapewnienia właściwej izolacyjności 
cieplnej natomiast moce urządzeń grzewczych dostosowano do zapotrzebowania obiektu wynikającego 
z obliczeń zawartych w opracowaniach branżowych. 
Szczegółowe dobory materiałów zostały przedstawione w części rysunkowej. 
Dla całego obiektu wykonano audyt energetyczny zawierający wszystkie dane określające 
charakterystykę energetyczną – w posiadaniu inwestora. 
Pozostałe parametry instalacji grzewczych i wentylacyjnych zostały przedstawione w opracowaniach 
branżowych w pkt. 7 i 8 dokumentacji. 
 
 

6.10 

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego 
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: a) zapotrzebowania i jakości wody oraz 
ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków, b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i 
płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 
d) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i 
innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, e) 
wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i 
podziemne, oraz wykazać, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, 
funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, 
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
Ad   a)  Nie dotyczy zakresu opracowania 
 
Ad  b)  Nie dotyczy zakresu opracowania – obiekt modernizowany nie wytwarza zanieczyszczeń  
  zapachów, pyłowych i płynnych w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia   
  09.11.2004 (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) § 2 i 3 
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Ad   c)  Nie dotyczy zakresu opracowania 
 
Ad   d)  Nie dotyczy zakresu opracowania 
 
Ad e) Obiekt nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko, zlokalizowany został na terenie 
 przeznaczonym do tego typu zabudowy. Przedsięwzięcie nie wpłynie na zabytki, nie będzie też 
 uciążliwością dla terenów sąsiednich, ludzi, nie będzie źródłem hałasu, zanieczyszczenia wód i 
 powietrza, nie będzie stanowić zagrożenia dla lokalnej fauny i flory oraz nie spowoduje zmian 
 topograficznych ani geologicznych zmian terenu. Ponadto, nie będzie negatywnie oddziaływać 
 na glebę i pozostałe komponenty środowiska. Planowane przedsięwzięcie, w fazie budowy i 
 eksploatacji, nie wpłynie w żaden sposób na jakość elementów środowiska w otoczeniu 
 inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie 
 wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. W ramach inwestycji przewiduje się 
 zdecydowaną poprawę standardów eksploatacyjnych. Działanie inwestycyjne przyczyni się do 
 się zmniejszenia emisji pyłów i gazów do atmosfery i zwiększenia efektywności energetycznej.    
 
Dla planowanej inwestycji została wydana decyzja umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia i wraz z dokumentacją postępowania 
zamieszczona została w części formalno-prawnej. 
 

6.11 

W stosunku do budynku o powierzchni użytkowej, większej niż 1 000 m2, określonej zgodnie z Polskimi Normami 
dotyczącymi właściwości użytkowych w budownictwie oraz określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i 
kubaturowych — analizę możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i 
środowiskowym, odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania 
słonecznego, energia wiatru, a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła 
oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania.  

 
W wyniku przeprowadzonej analizy obiektu, jego sposobu użytkowania wybrano jako alternatywne 
źródło zasilania z odnawialnych źródeł energii układ solarny do wspomagania systemu CWU. Zakres i 
rozwiązania projektowe zawarte w opracowaniach branżowych w pkt. 7 i 8 dokumentacji. 
 

6.12 Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach. 

 
Budynek objęty opracowaniem zaliczamy do grupy wysokości SW [średniowysoki]. 
Kategoria zagrożenia ludzi ZL II i ZL V   o klasie odporności pożarowej „B”. 
Obiekt wymaga opiniowania ze strony rzeczoznawcy do spraw ochrony przeciwpożarowej w zakresie 
objętym projektem. 
 
1. Powierzchnia, wysoko ść, liczba kondygnacji:  
 Pow. zabudowy - 577,2 m2 
 Wysokość części wyższej czterokondygnacyjnej – 15,28 m 
 Wysokość części niższej dwukondygnacyjnej – 7,78 ÷ 8,07 m 
 Liczba kondygnacji - 4 i 2 
 Budynek objęty opracowaniem zaliczamy do grupy wysokości SW [średniowysoki]. 
 
2. Odległo ść od obiektów s ąsiaduj ących: 
 Budynki mieszkalne w odległości 7,0m i 9,0m 
 
3. Parametry po żarowe wyst ępuj ących substancji palnych: 
 W projekcie ocieplenia zastosowano system ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem samo 
 gasnącym, który jest kwalifikowany przez Instytut Techniki Budowlanej w Zakładzie Badań 
 Ogniowych jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO). 
 W projekcie zastosowano atestowane materiały spełniające wymagania p.poż. zgodnie z tabelą 
 klas odporności ogniowej elementów budynku w zakresie ocieplenia ścian i stropodachów. 
 W zakresie instalacyjnym, wymogi p.poż. zostały określone w projekcie kotłowni gazowej.  
 Wszystkie zastosowane przy wykonawstwie materiały budowlane muszą spełniać powyższe 
 warunki potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i dopuszczeniami. 
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4. Klasa odporno ści po żarowej budynku oraz klasa odporno ści ogniowej i stopie ń 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych:  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 212 pkt 2 – tabela, określamy dla obiektu klasę odporności 
pożarowej na wartość „B”. W związku z powyższym poszczególne elementy obiektu w zakresie objętym 
opracowaniem projektowym powinny mieć następujące klasy odporności ogniowej: 
 

Klasa odporności 
pożarowej budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

główna 
konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 
dachu 

strop[1] ściana 
zewnętrzna[1],

[2] 

ściana 
wewnętrzna[1] 

przekrycie 
dachu [3] 

„B” R 120 R30 REI 60 EI 60 EI 30  E 30 
Oznaczenia w tabeli:   
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej 
elementów budynku,  
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,  
 [1] Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio 
do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.  
[2] Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.  
[3] Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w 
połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni.  
 
Kotłownia na paliwo gazowe spełnia wymogi odporności ogniowej ścian, stropów oraz drzwi innych 
zamknięć: 
- ściany wewnętrzne-EI60 
- drzwi lub inne zamknięcia EI30 (wewnętrzne) 
- strop nad kotłownią – REI 120 
5. Dobór urz ądzeń przeciwpo żarowych w obiekcie, dostosowany do wymaga ń wynikaj ących z 
przyj ętego scenariusza rozwoju zdarze ń w czasie po żaru, a w szczególno ści: stałych urz ądzeń 
gaśniczych, systemu sygnalizacji po żarowej, d źwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji 
wodoci ągowej przeciwpo żarowej, urz ądzeń oddymiaj ących, d źwigów przystosowanych do 
potrzeb ekip ratowniczych:  
Istniejące - poza zakresem opracowania. 
Projektowana kotłownia wyposażona będzie w sygnalizację akustyczną informującą użytkowników 
budynku o przekroczeniu założonego, dopuszczalnego stężenia wynoszącego 10% dolnej granicy 
wybuchowości mieszaniny gazu z powietrzem. Ponadto nad drzwiami D3 umieszczono oświetlone 
oznaczenie drogi ewakuacyjnej. 
 
6. Wyposa żenie w ga śnice: 
Istniejące - poza zakresem opracowania. 
Projektowaną kotłownię należy wyposażyć w gaśnicę typu ABC o pojemności 6 kg, w miejscu łatwo 
dostępnym i widocznym, przy wyjściu z kotłowni na zewnątrz budynku. Do gaśnicy powinien być 
zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Zwiększenie efektywności energetycznej w Domu Dziecka w Głogówku – PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY    str. 27 

 

PRACOWNIA PROJEKTOWA  „4D WOJCIECH ŚNIEŻEK”,  44-100 Gliwice, ul. Gorzołki 17/9,  tel./fax (032) 74 74 826,  tel. 793 382 109  
e-mail: architekci4d@poczta.fm, NIP: 748-111-62-91, Regon: 241083338,  Nr konta: BRE Bank SA  33 1140 2017 0000 4102 0930 3084 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

TEMAT:                                      ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU   

 
NAZWA I ADRES OBIEKTU 
BUDOWLANEGO:                            

Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 
48-250 Głogówek 
ul. 3 Maja 21,  dz. nr 303 

INWESTOR, ADRES: 
  

Powiat Prudnicki 
48-200 Prudnik  
ul. Kościuszki 76 

PROJEKTANT:             mgr inż. arch. Anna Śnieżek 
Pracownia Projektowa  
„4D WOJCIECH ŚNIEŻEK” 
ul. Gorzołki 17/9                                                          
44-100 Gliwice 
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1. ZAKRES ROBÓT; 

Zakres robót obejmuje wykonanie ocieplenia ścian budynku Domu Dziecka metodą lekką mokrą oraz 
ocieplenia stropodachów. 
 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; 
Na placu budowy nie ma obiektów budowlanych podlegających rozbiórce.  
 

3. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT; 
3.1. zagospodarowanie placu budowy 
3.2. roboty ziemne 
3.3. roboty budowlano-montażowe 
3.4. roboty wykończeniowe 
3.5. maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
 
 3.1. Zagospodarowanie placu budowy 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w 
zakresie: 
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
g) zapewnienia właściwej wentylacji, 
h) zapewnienia łączności telefonicznej, 
i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed 
osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz 
pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a 
dwukierunkowego 1,20 m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca 
postojowe na terenie budowy. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych 
środków transportowych. 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. 
Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 
przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub 
znakami zakazu. 
Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w 
odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone 
co najmniej z jednej strony balustradą. 
Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na 
wysokości 1,10 m. 
Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający 
pracowników przed upadkiem. 
Strefa niebezpieczna w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być 
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 
Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości , z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej 
niż 6,0 m. 
Przejścia , przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami 
ochronnymi. 
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w 
najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45 w kierunku źródła zagrożenia. 
Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów 
jest zabronione. 
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Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane 
oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub 
wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 
elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i 
urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w 
odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
a)3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 KV, 
b)5,0 m - dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV, 
c)10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV, 
d)15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV, 
e)30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 
Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną 
odległość do w/w napowietrznych  lub  kablowych  linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone 
w sygnalizatory napięcia. 
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć 
przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. 
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa 
powinny być przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności 
izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:  
a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i 
mechanicznych, 
b)przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad  miesiąc, 
c)  przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy 
sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce 
konserwacji urządzeń. 
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz 
do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 
Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie 
zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 
a) 120 l - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo 
powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków, 
b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagających 
zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w przypadku korzystania z 
natrysków, 
c) 30 l - przy pracach nie wymienionych w pkt. „a" i „b". 
Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a" , „b", „c" należy zapewnić co najmniej 2,5 l na dobę na 
każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania (tereny zielone, 
utwardzone ulice, place itp.) 
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: 
posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, napoje, których rodzaj i temperatura powinny być 
dostosowane do warunków wykonywania pracy. 
 
Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace: 
związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek 
energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na 
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 
31 marca. 
 
Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10 C  lub powyżej 25 C. 
Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od 
pracodawcy. 
Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. 
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Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne i 
socjalne - szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. 
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno - 
sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 
Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie 
budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 - pracujących. 
W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość 
przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. 
W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca  siedzące, jeżeli 
są one trwale przytwierdzone do podłoża. 
Jadalnia powinna składać się z dwóch części: 
b) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m powierzchni na każdego z 
pracowników jednocześnie spożywających posiłek, 
 
c) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych. 
 
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą 
wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do składania 
materiałów i wyrobów. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający 
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy 
materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 - warstw. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest 
zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 
dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być 
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów 
przeciwpożarowych. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 
przeciwpożarowych. 
W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb 
bezpieczeństwa pracy. 
Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. 
Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 
 
3.2. Roboty ziemne 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu  balustradami; brak 
przykrycia wykopu),  
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 
obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu  gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 
− potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu   

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 
 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i 
urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
- elektroenergetyczne, 
- gazowe, 
- telekomunikacyjne, 
- ciepłownicze, 
- wodociągowe i kanalizacyjne, 
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą 
być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 
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W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 
Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m od krawędzi wykopu. 
 
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane 
tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony 
w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 
Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, 
jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno - inżynierska. 
 
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, 
gdy: 
- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 
- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 
- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 
- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 
- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 
(wejście) do wykopu. 
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w 
celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla 
zdrowia lub życia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
− w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są  obudowane oraz 

jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 
− w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu. 
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 
głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub 
obudową prefabrykowaną. 
 
3.3. Roboty budowlano - monta żowe 
 
NIE DOTYCZY 
 
3.4. Roboty wyko ńczeniowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowania; 
brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych 
z montażem lub demontażem rusztowania), 
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego 
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych 
podestów roboczych oraz rusztowań np. „MOSTOSTAL -BAUMANN", „BOSTA- 70", „STALKOL", „RR - 
1/30", „PLETTAC", „ROCO - 1". 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta 
lub projektem indywidualnym. 
Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien 
posiadać wymagane uprawnienia. 
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania  urządzeń 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 
Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę  niebezpieczną. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
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Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru technicznego. 
W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 
1,00 m. 
Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla 
pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. 
Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu „Warszawa" 
(roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. 
Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby 
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu. 
Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
 
 
Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości 
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. 
Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. 
W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy 
wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagrożenia 
prądem elektrycznym. 
 
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków 
ochrony indywidualnej, takich jak: 
- gogle lub przyłbice ochronne, 
- hełmy ochronne, 
- rękawice wzmocnione skórą, 
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 
Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania 
pracy. 
 
3.5. Maszyny i urz ądzenia techniczne u żytkowane na placu budowy 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 
technicznych; 
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
-porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, 
powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych 
maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni 
posiadać wymagane kwalifikacje. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, 
powinny być: 
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
- osłonięte w okresie zimowym. 
  
 

4. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT  
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH; 
 

o szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
o zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
o zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 
 celu osoby 
o zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży obuwia 
 roboczego 
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy   nowo zatrudniani pracownicy 
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, 
w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie 
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników z 
zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, 
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym 
z pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku 
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie 
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym 
niż 6 - miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 
powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż niż raz na 3 - lata, a na stanowiskach 
pracy na których występują szczególnie dla zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe - nie 
rzadziej niż raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o 
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami 
trójfazowymi o mocy do 1 KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami  zdrowia pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
-postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i 
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz 
zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy - do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji 
lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z  przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 
środowiska pracy, 
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
 
Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
Kierownik budowy powinien podj ąć stosowne środki profilaktyczne maj ące na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
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-  zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez   stosowanie technologii, 
materiałów   i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 
tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 
i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z 
wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
 

5. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY; 
 

Dokumentacja budowy powinna znajdować się w biurze kierownika budowy, 
Dotyczy to n/w dokumentów: 
− projekt budowlano-architektoniczny 
− Projekt ten powinien być uzgodniony pod względem zgodności z przepisami   bezpieczeństwa i 
 higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii przez rzeczoznawcę ds. bhp w przypadku, gdy w 
 obiekcie przewiduje się pomieszczenia pracy; 
− projekty techniczne na wykonanie przyłączy na instalacje elektryczne, wód. - kanalizacyjne,    
 telefoniczne, gazowe, c.o.; 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
− odpis pozwolenia na budowę; 
− odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczających do użytkowania maszyny  i urządzenia 
 techniczne podlegające dozorowi technicznemu; 
− dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obsługi na maszyny i urządzenia techniczne 
 użytkowane na placu budowy; 
− protokół z badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej oraz  
 odbiorników użytkowanych na placu budowy; 
− protokóły odbioru technicznego rusztowań rurowych lub ramowych na placu budowy; 
− odpisy orzeczeń lekarskich dopuszczających pracowników do pracy na wysokości; 
− odpisy zaświadczeń o odbytych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 
 szkoleń wstępnych na stanowisku pracy w zakresie bhp; 
− atesty na używane środki ochrony indywidualnej. 
Powyższe dokumenty kierownik budowy obowiązany jest udostępnić właściwym organom kontrolnym. 
 
Podstawa prawna opracowania:  
-   ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j jedn.Dz.U. z 1998 r. Nr 21 póz.94 z późn.zm.) 
-   art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U.Nr.89, poz.414 z późn.zm.) 
-   ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 póz.1321 z póź.zm.) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 póz.1256) 
-  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 póz.285) 
-  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej 
sprawności psychofizycznej (Dz.U. N r 62 póz. 287) 
 - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być 
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 póz.288) 
-  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców   do spraw 
bezpieczeństwa i higieny   pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz 
trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 póz. 290) 
-   rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 póz. 278) 
-  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U.Nr 129 póz. 844 z póź.zm.) 
-  rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 póz. 1263) 
-  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi 
technicznemu (Dz.U.Nr 120 póz. 1021) 
 -  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 póz. 401) z uwagi  na utratę mocy prawnej rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i 
rozbiórkowych (Dz.U.Nr 13 póz. 93) z dniem 19 września  2003 r. 
 


