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1. Podstawa opracowania 
 Zlecenie Inwestora z dnia 17.08.2015 L.dz.5585/15 
 Inwentaryzacja budynku w zakresie opracowania 
 Mapa sytuacyjna zasadnicza 1:500 
 Wytyczne ocieplanie budynków metodą lekką mokrą systemem Ceresit (VWS) 
 Dokumentacja fotograficzna 
 Program Inwestora 

2. Podstawa prawna. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.414 z  późniejszymi 

zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z dnia 10  lipca 2003r poz.1133) z późniejszymi 
zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690) z 
późniejszymi zmianami. 

 Obowiązujące normy i przepisy. 

3. Zakres opracowania: 
 ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, 
 ocieplenie stropodachu, 
 częściowa wymiana okien,  
 wykonanie opaski wokół budynku 
 wykonanie chodników i renowacja terenów zielonych 
 częściowa wymiana okien,  
 roboty elektryczne według odrębnego opracowania 
 roboty sanitarne włączenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej 

4. Opis stanu istniejącego. 
Powierzchnia zabudowy -   509,49m2 

Kubatura budynku -  3308,46 m3 

Wysokość budynku -  7,65m 
Ściany zewnętrzne murowane na ławach fundamentowych, otynkowane. 
Elewacja – tynk drobnoziarnisty o strukturze kamyczkowej malowany. 
Stropodach- płyty korytkowe oparte na wiązarach stalowych. Stropodach w części niskiej Biura 
obsługi klienta PSZOK i nad częścią socjalną ocieplony. 
Dach- pokryty papą. 
Wentylacja grawitacyjna. Kominy murowane. 
Stolarka okienna i drzwiowa - drewniana i PCV. Stolarka okienna - przewidziana częściowo do 
wymiany. 
Obróbki blacharskie, rury spustowe i rynny  z blachy ocynkowanej przeznaczone do wymiany. 
Ocieplenie  - Budynek nieocieplony. 
Opaska wokół budynku z płyt chodnikowych i betonowa. Przewidziana do wymiany. 
Chodniki - zniszczone do wymiany. 
Tereny zielone – do renowacji. 

5. Wymagania izolacyjności cieplnej przegród budowlanych 
Budynek usytuowany jest w III strefie klimatycznej. Budynek powinien spełniać wymagania 
izolacyjności cieplnej zgodnie ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 
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12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 
 
Stan istniejący 
Stan istniejący przegród nie spełnia wymagań powyższego rozporządzenia. Współczynnik 
przenikania ciepła Uistn.   kształtuje się następująco: 

 Ściany zewnętrzne przy ti ≥ 16oC   Uistn.= 1,43[W/(m2 K)] 
 Stropodachy przy ti ≥ 16oC   Uistn.= 0,83[W/(m2 K)] 
 Okna przy ti ≥ 16oC    Uistn.= 2,5 [W/(m2 K)] 

gdzie ti  - temperatura wewnętrzna w pomieszczeniu 
 

Wymagania: 
 
Zgodnie z „Załącznikiem 2 - Izolacyjność cieplna przegród do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie” - wartości współczynnika przenikania ciepła U c ścian, dachów, stropów 
i stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków, nie mogą być większe niż wartości 
U c(max) określone w załączniku: 

 Ściany zewnętrzne przy ti ≥ 16 o C  U c(max) = 0,25 [W/(m 2 K)] 
 Stropodachy przy ti ≥ 16 o C   U c(max) = 0,25 [W/(m 2 K)] 
 Okna przy ti ≥ 16 o C    U c(max) = 0,25 [W/(m 2 K)] 

Stan projektowany spełnia wymagania rozporządzenia jw. 
Uzyskane współczynniki przenikania ciepła wynoszą odpowiednio: 

 Ściany zewnętrzne przy ti ≥ 16 o C  U proj. = 0,24 [W/(m 2 K)] 
 Stropodachy przy ti ≥ 16 o C   U proj. = 0,19 [W/(m 2 K)] 
 Okna przy ti ≥ 16 o C    U proj. = 1,3 [W/(m 2 K)] 

 
Wykonawca zobowiązany jest w ramach dokumentów odbiorowych dostarczyć Świadectwo 
Energetyczne. 

6. Dokumentacja fotograficzna 
 

 
 
1.ELEWACJA FRONTOWA - WSCHODNIA 
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ELEWACJA POŁUDNIOWA 

7. Docieplenie ścian zewnętrznych 
7.1. Rodzaj zastosowanych materiałów 
Ściany -  Płyty styropianowe FASADA o max. λ=0,040W/mK o wymiarach 50x100 cm i grubości 14cm 
Cokół  - Polistyren ekstrudowany XPS 300 grub. 8 cm. 
Ościeża -  Styropian FASADA grub.2,0cm. 
Zaprawa - klejowa typu Ceresit ZS do przyklejania styropianu do ścian. 
Klej do styropianu -  poliuretanowy CT 84. 
Warstwa zbrojona - na styropianie z zaprawy Ceresit ZU. 
Siatka - z włókna szklanego na powierzchni płyt styropianowych o gramaturze minimum 145g/m2 
Tynk - mineralny CERESIT CT 137 o uziarnieniu 2 mm na podkładzie gruntującym CT 16. 
Malowanie - farba silikonowa CT 48. Kolorystyka do uzgodnienia w trakcie realizacji. Kolorystyka 
zawarta w projekcie – przykładowa. 
Cokół - tynk Visage CT 710. 

8. Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką mokrą 
 Zdemontować istniejące daszki nad drzwiami wejściowymi do budynku. 
 Zdemontować urządzenia z elewacji: kamery, przekaźniki, lampy, skrzynki, szafki itp. 
 Zdemontować rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie podokienników oraz ogniomurów. 

 
S p r a w d z e n i e  n o ś n o ś c i  p o d ł o ż a .  
Nośność podłoża należy sprawdzić przeprowadzając próbę przyklejenia styropianu. W tym celu 
powierzchnię ściany oczyścić z kurzu, pyłu, farby i innych warstw luźno związanych z podłożem. 
Następnie zmyć ścianę wodą pod ciśnieniem i poczekać, aż wyschnie i zagruntować preparatem 
głęboko penetrującym CT 17. 
Przygotować ok.10 próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm i nanieść na nie zaprawę klejową Ceresit 
ZS. Przykleić próbki w miejscach ściany, które zostaną ocenione jako najsłabsze.  
Po 4 dniach próbki oderwać siłą skierowaną prostopadle do podłoża używając samych rąk bez 
podważania jakimkolwiek narzędziem. Jeżeli przy tej próbie styropian ulegnie rozerwaniu to znaczy, że 
nośność podłoża i przyczepność zaprawy są wystarczające. Jeżeli natomiast próbka oderwie się wraz z 
warstwą zaprawy, należy powierzchnię przygotować po raz kolejny i powtórzyć próbę. 
Tynki mocno zabrudzone należy oczyścić szczotką drucianą. Starą powłokę i luźne fragmenty tynku 
należy skuć i oczyścić tak, aby nie pozostawić luźnych fragmentów starej powłoki. 
 
8.1. Klejenie płyt styropianowych 
Na płytę styropianową nałożyć zaprawę klejową Ceresit ZS paskiem wzdłuż boków w odległości 
ok.2 cm od krawędzi. Dodatkowo w środku uformować 4 placki średnicy ok.10 cm.  
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Przyklejanie płyt styropianowych rozpocząć od dołu ściany do góry zachowując mijankowy układ spoin. 
Szerokość spoin pionowych i poziomych nie może przekraczać 2 mm.  
Do przyklejania styropianu w miejscach gdzie występuje podłoże ocieplone (na powierzchni elewacji są 
miejsca wypełnione styropianem – po zamurowanych otworach) należy zastosować kleje poliuretanowe 
CT 84; tzw system renowacyjny ocieplania ścian. 
Po przyklejeniu styropianu należy wyrównać nierówności na jej powierzchni poprzez zeszlifowanie pacą 
tynkarską obłożoną papierem ściernym lub za pomocą specjalnych tarek. 
Płyty styropianowe dodatkowo mocować łącznikami plastikowymi z trzpieniem w ilości 4 szt./m2 
powierzchni ściany. 
Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonać na całej powierzchni łącznie z ościeżami okiennymi 
i drzwiowymi. 
Płyty styropianowe na ościeżach przyciąć o szerokości ok.5 mm mniejszą niż szerokość ościeża. 
Styropian na ościeżach przyklejać klejem poliuretanowym CT 84. Szczeliny powstałe między ramiakiem 
okiennym a styropianem wypełnić kitem akrylowym Ceresit C 11 
8.2. Klejenie warstwy zbrojonej płyt styropianowych 
Warstwą zbrojoną jest siatka z włókna szklanego zatopiona w warstwie zaprawy klejowej Ceresit ZU 
Warstwę kleju należy nanosić dwoma warstwami, pierwszą o grubości 1-2 mm, w którą wtapia się siatkę 
z włókna szklanego, drugą grubości 1-1,5 mm.  
Nanoszenie drugiej warstwy zaprawy klejowej wykonać gdy pierwsza warstwa pod siatką jest świeża. 
Zaprawę nanosi się dwoma warstwami aby siatka znalazła się w środku zaprawy. Siatkę układać 
pasami z góry na dół stosując zakład 10 cm. Zapas siatki pozostawić przy ościeżach i na załamaniach. 
W poziomie parteru do wysokości 1,5m  wykonać podwójną warstwę zbrojeniową.  
Drugą warstwę nakładać po stwardnieniu pierwszej. Łączna ich grubość powinna wynosić 6-9 mm. 
Wszystkie wypukłe naroża pionowe, poziome i przy ościeżach wszystkich okien i drzwi należy przed 
przyklejeniem tkaniny wzmocnić kątownikiem aluminiowym z siatką 25x25x0,5 mm wtapiając go w 
świeżo nałożoną zaprawę i tą samą zaprawą zaszpachlować. 
Połączenie ościeżnic okiennych z ościeżami zakończyć listwą przyokienną z uszczelką. 
Przed nałożeniem zasadniczej warstwy tkaniny, naroża wszystkich otworów należy wzmocnić przez 
naklejenie kawałków tkaniny o wymiarach 20x35 cm pod kątem 45º. 
Gotową stwardniałą warstwę zaprawy z siatką zagruntować farbą podkładową Ceresit CT 16 wg 
instrukcji na opakowaniu. Na tak zagruntowane podłoże nakładać tynk mineralny cienkowarstwowy 
Ceresit CT 137/2,0mm Po 4 dniach pomalować. 
  
8.3. Malowanie 
Projektuję pomalowanie elewacji farbą silikonową CT 48. Kolorystykę wykonawca uzgodni 
z Zamawiającym i inspektorem nadzoru. 
Faktury, kolory i docelowy wygląd materiałów podlega wcześniejszej akceptacji na podstawie próbek lub 
elementów wzorcowych. 
Kolorystykę powłok malarskich należy sprawdzić w naturze na małych próbkach wykonanych na 
wykończonej powierzchni w docelowej lokalizacji. Próbki przedstawić do akceptacji Inwestora przed 
zakupem docelowej ilości farb. 
 

9. Cokół budynku. 
Wykonać jak docieplenie ścian budynku stosując polistyren ekstrudowany XPS  gr.8 cm. o zmniejszonej 
nasiąkliwości. Płyty styropianowe należy ułożyć minimum 0,3m poniżej terenu.  
W tym celu należy rozebrać istniejącą opaskę i odkopać ściany fundamentowe na głębokość ok.0,5m. 
Ściany w gruncie oraz na całej wysokości cokołu  zaizolować preparatem bitumicznym CP 43 a 
następnie przyklejać styropian za pomocą CP 43.  
Po przyklejeniu styropianu należy zabezpieczyć go poprzez wklejenie siatki na zaprawę ZU 
i pomalować gruntem CT 16. Po ułożeniu opaski wykończyć cokół tynkiem Ceresit VISAGE CT 710 
FINLNAND SILVER. 
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10.  Kominy wentylacyjne. 
Istniejące tynki należy oczyścić, miejsca głuche należy odbić i otynkować zaprawą tynkarską 
cementowo- wapienną.  
Czapki kominowe betonowe zabezpieczyć emulsją asfaltową. Dokonać niezbędnych napraw i 
uzupełnień. Nad otwartymi kanałami wentylacyjnymi należy zamontować daszki z blachy nierdzewnej. 
Obróbki blacharskie na połączeniu komina z dachem wykonać po dociepleniu stropodachu.  
Przed pokryciem dachu, wokół kominów i przy attyce należy zastosować kliny styropianowe ułatwiające 
odprowadzenie wody od kominów i attyk. 

11. Ocieplenie stropodachu. 
Ocieplenie stropodachu wykonać styropąpą jednostronnie laminowaną grubości 15 cm o λ= 0,038 
W/mK i wytrzymałości na ściskanie 100kPa. 
Podłoże dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności.. Stare warstwy papy mogą 
pozostać pod warunkiem, że nie są luźno związane z podłożem. Należy zatem przed przystąpienie do 
ocieplania styropapą dokładnie sprawdzić stan podłoża.  
Podłoże oczyścić mechanicznie, luźne i osypliwe fragmenty usunąć. Na tak przygotowanym podłożu 
przystąpić do montażu styropapy. Płyty układać szczelnie dokładnie dopasowując ich krawędzie 
boczne. Zakłady z papy powinny przykrywać sąsiadujące płyty. Płyty mocować do podłoża za pomocą 
kleju poliuretanowego CT 84, a następnie mocować mechanicznie stosując łączniki Koelner typu GOK 
135 i wkręty do betonu WBT-61 075. 
Mocowanie wykonać zgodnie z wyznaczonymi strefami obciążenia wiatrem. 

 I strefa wewnętrzna, 
 II strefa brzegowa (krawędziowa), 
 III strefa narożna. 

a)  II Strefą brzegową  jest obszar zewnętrzny o szerokości 1/8 krótszego boku dachu 1,5m od 
krawędzi dachu należy zastosować 6 łączników na m2 dachu 
b) III Strefa narożna została wyznaczona w obrębie strefy brzegowej o wymiarach 2,5mx 2,5m należy 
zastosować 9 łączników na m2 dachu 
c)   I Strefa wewnętrzna -pozostała część dachu poza strefą brzegową należy zastosować 3 łączniki na 
m2 dachu 
Zasady określania stref na dachu precyzuje norma PN-EN 1991-1-4:2008. 
 
11.1. Pokrycie dachu. 
P r z y g o t o w a n i e  p o d ł o ż a .  
Podłoże pod pokrycie stanowić będzie warstwa ocieplająca ze styropapy. 
Podłoże powinno być równe bez ostrych elementów, a jego wilgotność nie może być większa niż 6%. 
Podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 

 mieć równą powierzchnię w celu zapewnienia wymaganej przyczepności i prawidłowego spływu 
wody. 

 powinno być odpowiednio zdylatowane i zagruntowane. 
 podłoże musi zapewnić odpowiednią sztywność i wytrzymałość celem przeniesienia 

przewidywanych obciążeń w czasie eksploatacji dachu i w czasie robót dekarskich, 
 przy elementach dachu wystających ponad ich powierzchnię należy zastosować kliny ze 

styropianu. Dotyczy to wszystkich obiektów wystających ponad dach: kominów, attyk na 
szczytach budynku i innych. 

 W celu przewentylowania spodnich warstw dachu (znajdujących się pod styropianem), należy 
przed ułożyć luźno warstwę z papy perforowanej, np. Izobit PP 50/70, po czym zamontować 
kominki wentylacyjne 8 szt. (1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu 
odprowadzenie pary wodnej migrującej z wnętrza budynku, jak również umożliwienie 
odparowania wilgoci zalegającej w starych pokładach dachu 
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 Na tak przygotowane podłoże należy przykleić papę nawierzchniową o giętkości w niskich 
temperaturach nie mniejszej niż -25oC i grubości 5,2 mm: np. Izobit Super W-PYE250 S52 SBS 
S. Nie stosować pap o mniejszej giętkości i cieńszych. 

12. Stolarka okienna. 
Istniejąca stolarka okienna przeznaczona jest częściowo jest do wymiany. 
Zaprojektowano stolarkę okienną z profili PCV w kolorze białym. Okna należy wyposażyć w nawiewniki 
higrosterowalne o przepustowości do 30m3/h 
Do wymiany przewidziana jest część okien nie wymienianych w latach wcześniejszych. Okna 
podlegające wymianie są wyszczególnione w części rysunkowej projektu. 
Okna muszą spełniać wymagania co do wartości współczynnika przenikania ciepła Umax= 1,3 [W/(m2 K)] 
O b r ó b k i  b l a c h a r s k i e  
Podokienniki zewnętrzne, odróbki kominów i ogniomurów – do demontażu i wymiany na nowe z blachy 
stalowej powlekanej grubości 0,7mm, w kolorze RAL 7011. 
Pochylenie podokiennika powinno wynosić min.10º,wysięg podokiennika poza lico ściany ok.5 cm. 
Połączenie blachy ze styropianem należy uszczelnić poliuretanową masą uszczelniającą Sikaflex pro 3. 
Rury i rynny spustowe. 
Istniejące rynny, rury spustowe, fartuchy podrynnowe należy zdemontować i wymienić na nowe z blachy 
ocynkowanej 0,55mm, w kolorze RAL 7011. 

13. Kominy i wywietrzniki dachowe. 
Kominy murowane należy naprawić przed montażem ocieplenia. Skuć głuche odpadające tynki 
i wykonać nowe cementowo wapienne. 
Wszystkie kanały wentylacyjne osłonić mocując do czapek kominowych daszki z blachy nierdzewnej. 
Rys .nr 8. 

14. Ogniomury. 
Odkuć uszkodzone fragmenty tynków i wykonać nowe cementowo-wapienne. Istniejące obróbki należy 
zdemontować. 
Po wykonaniu naprawy tynków i ociepleniu ścian wykonać nowe obróbki blacharskie ogniomurów. 
Obróbki ogniomurów wykonać z blachy powlekanej grub.0,7mm. 

15. Opaski. 
Po wykonaniu docieplenia cokołów należy wykonać opaskę przy budynku przy budynku szerokości 40 
cm. 
Opaskę wykonać z betonowej kostki brukowej bez fazy, koloru szaro-cementowego układanych na 
podsypce cementowo-piaskowej grub.10cm. 
Ograniczenie opaski wykonać obrzeżem betonowym 6 x 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 

16. Chodniki. 
P o d ł o ż e  i  k o r y t o .   
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię wyprofilować ze spadkami 2% od budynku w kierunku drogi i 
terenów zielonych.. 

K o n s t r u k c j a  n a w i e r z c h n i  
Nawierzchnię wykonać z z kostki brukowej prostokątnej grub. 8 cm. w kolorze szarym na podsypce 
cementowo-piaskowej grub 3 cm oraz podbudowie cementowo piaskowej grub. 12 cm. Spoiny zasypać 
piaskiem drobnoziarnistym.  
Wykonanie obramowania nawierzchni wykonać z obrzeży 8x30x100. 
Podsypkę należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 
Kostkę układać się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety. Ubicie nawierzchni z kostek należy 
przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do 
ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi 
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powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne 
nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Nawierzchnię układać ze spadkiem min.2% od budynku w kierunku terenów zielonych i drogi 
dojazdowej. 
Od strony drogi dojazdowej do budynku należy wymienić wszystkie krawężniki uliczne na nowe 
100x30x15.Zakres robót w części rysunkowej projektu. 

17. Renowacja terenów zielonych. 
Do zakresu robót drogowych- wymiana chodników, włączony jest projekt renowacji terenów zielonych. 
Obszar terenów zielonych do renowacji zaznaczony jest w części rysunkowej opracowania.  
W ramach tych robót rekultywacyjnych gruntu należy: 

 usunąć istniejąca darń 
 odtworzyć istniejącą ziemię urodzajną  
 uzupełnić warstwę żyznej gleby  
 rozplantować, wyrównać i uwałować ziemię urodzajną,  
 zasiać trawę  

Tereny zielone muszą nawiązywać do wykonanych robót drogowych. Należy uwzględnić wysokość 
obrzeży i krawężników. Ziemia po uwałowaniu powinna być ok.3 cm poniżej wierzchu obrzeża, 
krawężnika. 

18. Roboty sanitarne – przebudowa przykanalików i włączenie rur spustowych 
 

Rury spustowe należy włączyć do przykanalików i odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
Odprowadzenie wody z dachu budynku wykonać zgodnie z rysunkami. 
Rynnę do rury spustowej oznaczonej w części graficznej Rs5 ułożyć ze spadkiem w stronę frontu 
budynku.  
Przebudowa przykanalików odprowadzających wody opadowe z rur spustowych realizowana będzie 
łącznie z wykonaniem nowych nawierzchni chodników i renowacją zieleni. 
 
18.1. Podstawowe dane charakteryzujące zadanie 

 
 Przykanaliki Ø 160 PVC-U SDR 34 SN8   107,0 m 
 Studnia TEGRA 600 osadnikowa z wpustem ulicznym żeliwnym D400 – szt1. 
 Studnia TEGRA 425 osadnikowa z wpustem ulicznym żeliwnym D400 – szt1. 
 Studnia TEGRA 600 inspekcyjna z włazem B125 – szt1.(Studnię należy wykonać na 

istniejącym kanale kanalizacji deszczowej) 
 Studnia TEGRA 400 z pokrywą A15 – szt1. 

 
18.2. Wykonanie robót 

 
Projektuję wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej z rur PVC-U klasy S Ø160mm, SN8, 
SDR34 o połączeniach kielichowych (z wydłużonym kielichem) łączonych na uszczelki.  
Spadki kanałów wg graficznej części opracowania – profile podłużne.  
Kanały należy układać na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniając minimalną warstwę 15 
cm od spodu rury i 30 cm ponad wierzch rury. Zasypkę wykonywać warstwami 20-30 cm dobrze 
zagęszczając mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury. Stopień zagęszczenia osypki 
powinien wynosić ID=0,7 lub wskaźnik zagęszczenia Is≥0,97.  

 

19. Pozostałe elementy budynku. 
Wszystkie pozostałe elementy budynku nie są objęte zmianami. 
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20. Uwagi końcowe. 
Wszystkie materiały budowlane użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie atesty techniczne oraz 
odpowiadać obowiązującym normom i przepisom prawa. Roboty budowlane powinny zostać wykonane 
zgodnie z projektem, przepisami, wymaganiami ochrony środowiska i Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  
DO WYKONANIA PRAC OBJĘTYCH NINIEJSZYM PROJEKTEM  WYMAGANE JEST 
OPRACOWANIE PLANU BIOZ. 
 
Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujące opisywane materiały, urządzenia, 
technologie lub rozwiązania techniczne, w szczególności: znaki towarowe, patenty, nazwy 
producentów, oznaczenia modeli produktów lub urządzeń, zawarte zarówno w opisach jak i na 
rysunkach, mają charakter przykładowy i niewiążący. W każdym przypadku występowania 
w tekście projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizującego przyjąć należy 
w sposób dorozumiany, że występuje ono każdorazowo wraz ze zwrotem „lub równoważny”.  
Rozumieć przez to należy, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, urządzeń lub materiałów 
równoważnych, o nie gorszych niż opisane w projekcie parametrach technicznych, 
spełniających obowiązujące przepisy prawa oraz normy, a także atesty i certyfikaty 
dopuszczające do stosowania na obszarze Unii Europejskiej.  
W przypadku zastosowania rozwiązań, materiałów lub urządzeń równoważnych Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać, że proponowane przez niego rozwiązania, materiały lub urządzenia 
równoważne spełniają wskazane wyżej wymagania. Wykonawca ma obowiązek uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru przed zastosowaniem materiałów równoważnych do 
zaprojektowanych. 
 
 
 
Projektant: 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Zakres i kolejność robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego 
Zakres robót przy realizacji projektowanego przedsięwzięcia obejmuje zadania w następującej 
kolejności: 

Dla wszystkich  branż 

 Roboty przygotowawcze i porządkowe 
 Roboty ziemne montażowe i instalacyjne 
 Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi  
 Roboty rozbiórkowe  
 Dostawa materiałów 
 Prace budowlane 
 Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót 

budowlanych) związanych z inwestycją 
Branża budowlana 

 Roboty demontażowe 
 Wymiana stolarki 
 Roboty ociepleniowe i malarskie 
 Roboty murarskie 
 Roboty dekarskie 

Branża sanitarna 
 Kolejność realizacji robot: 
 Zapoznanie pracowników z projektem budowlanym. 
 Przygotowanie placu budowy. 
 Wytycznie trasy kolektora i określenie położenia instalacji i urządzeń podziemnych, 

mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
 Wykonanie robot ziemnych. 
 Układanie rur. 
 Montaż studni rewizyjnych 
 Próby szczelności. 
 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 
 Zasypanie wykopu i uporządkowanie placu budowy 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

 ostre wystające elementy: przy montażu przewodów 
 przemieszczające się maszyny: przy robotach ziemnych 
 podchwycenie przez przemieszczające się maszyny lub jej elementy: 
 wykonywanie wykopów koparką, 
 przygotowanie mieszanki betonowej betoniarką, 
 przygotowanie deskowania piłami tarczowymi. 
 hałas: w czasie pracy maszyn i narzędzi mechanicznych 
 powierzchnie gorące: przy zgrzewaniu przewodów polietylenowych 
 porażenie prądem: przy pracach z uszyciem elektronarzędzi 
 wysiłek fizyczny: występuje podczas wykonywania większości prac 

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do 
rodzaju zagrożenia: 

 na czas budowy wykopy oznaczyć barierkami lub taśmą ostrzegawczą, 
 w godzinach nocnych wykopy oświetlić lampami ostrzegawczymi 

Wymienione roboty należy wykonywać przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem osób 
posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.  
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2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych : 
Budynek socjalno- biurowy, budynek administracyjny z halą warsztatu, magazyny, garaże, stanowiska 
postojowe samochodów, myjnia samochodowa, kontener stacji tankowania pojazdów. 

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi 

Na terenie placu budowy nie znajdują się elementy stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia. 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
1. zagrożenie upadkiem z wysokości, 
2. możliwość przygniecenia ciężkimi elementami  
3. zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi, 
4. zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z 

projektem lub obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, 
5. zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, 
6. zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz 

nieprzestrzegania wymogów technologicznych, 
7. zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów 

budowlanych, 
8. wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie wyżej 

wymienionych. 
 

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie 
oraz w jej pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy.  

Czas zagrożenia katastrofą budowlaną – nie dający się przewidzieć trwający przez cały okres 
budowy.  Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, 
skomplikowania procesów technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, 
a odwrotnie proporcjonalna do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników. 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 
Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach 
okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi.  

Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych przedmiotową 
inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na:  

 określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac. 
 szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas 

realizacji robót. 
 przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub 

zdrowia. 
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru.  

 

6.1. Techniczno-organizacyjne środki zapobiegawcze 

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom  należy przedsięwziąć następujące środki: 
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 oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych 
 stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy 
 zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia  pracowników, 

dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do wykopów oraz 
uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych). 
 

6.2. Roboty na wysokościach 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od poziomu 
podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości. Przepis stosuje się do 
przejść i dojść do tych stanowisk. 

Pomosty robocze, wykonywane z desek lub bali, powinny być dostosowane do zaprojektowanego 
obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą położenia. 

Otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, których dolna krawędź 
znajduje się powyżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny być zabezpieczone balustradą. 

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki 
bezpieczeństwa do pomocniczej linki ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości 
ok. 1,5 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Wytrzymałość i sposób zamocowania 
prowadnicy powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby. 

6.3. Rusztowania robocze 

Rusztowania systemowe powinny być montowane z elementów poddanych przez producenta badaniom 
na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów 
pod względem bezpieczeństwa. 

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją 
producenta albo projektem indywidualnym. 
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań powinny posiadać wymagane uprawnienia. 
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub 
uprawnioną osobę.  

Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca: 

 wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia 
i nazwiska albo nazwy oraz numer telefonu,  

 dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania. 
Rusztowania powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 

Rusztowania powinny: 

 posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty                    
oraz składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, 

 posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń, 
 zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy, 
 zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku, 
 posiadać poręcz ochronną. 

Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. 
Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem 
umożliwiającym odpływ wód opadowych. 

W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady od strony tej 
ściany. 
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Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania 
nie może przekraczać 1,5 kN. 
Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. 
 

Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań są zabronione: 

 jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność, 
 w czasie gęstej mgły, opadów deszczu , śniegu oraz gołoledzi, 
 w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s. 

Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań po zakończeniu pracy jest zabronione. 

Zrzucanie elementów demontowanych z  rusztowań jest zabronione. 

6.4. Roboty dociepleniowe, malarskie, murarskie i tynkarskie 

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokości powyżej 1 m należy prowadzić z pomostów rusztowań. 
Pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się poniżej wznoszonego muru, na 
poziomie co najmniej 0,5 m od jego górnej krawędzi, wszystkie drogi komunikacyjne osłonięte 
daszkami. 
Rusztowania powinny być zabezpieczone siatkami ochronnymi. 
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. 
 

6.5. Roboty stolarskie 

Stolarze powinni być wyposażeni w zasobniki na narzędzia ręczne, uniemożliwiające wypadanie 
narzędzi oraz utrudnianie swobody ruchu. 
Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek lub bali, jest dozwolone 
wyłącznie do wysokości 3 m. 
Roboty stolarskie montażowe wykonuje zespół liczący co najmniej 2 osoby. 
 

6.6. Maszyny i inne urządzenia techniczne 

Wykonawca zapozna pracowników z dokumentacją techniczno-ruchową przed dopuszczeniem ich do 
wykonywania robót. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne eksploatuje się, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcją 
producenta, w sposób zapewniający ich sprawne funkcjonowanie. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 

 utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, 
 stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone, 
 obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego 
należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi 
są zabronione.  
Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 

 uszkodzonych zakończeń roboczych, 
 pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu, 
 rękojeści krótszych niż 0,15 m. 

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją producenta. 
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6.7. Procedury i zagrożenia 

Każdy wykonawca, podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się 
z przedstawionymi przez kierownika budowy następującymi instrukcjami: 

1. na wypadek zagrożenia, awarii i pożaru 
2. przeciwpożarową dla zaplecza budowy 
3. organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 
4. wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, tzn z właściwościami pożarowymi 

i wybuchowymi materiałów, surowców i substancji, używanych przy budowie, transporcie 
i magazynowaniu i ich właściwościami żrącymi i toksycznymi 

5. praca mechanicznych środków transportu 
6. praca na wysokości 
7. sposobu postępowania w sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia mediów: 

elektryczności i wody. 
Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz 
wymogów regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie 
bhp przy tych pracach z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie.  

Bezpośredni nadzór nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, który udzieli pracownikom 
instruktażu i ustali imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań oraz przypomni wymagania 
bhp przy poszczególnych czynnościach. 

6.8. Komunikacja i współpraca 

W biurze kierownika budowy znajduje się aparat telefoniczny  nr ........................ 

Ponadto kierownik budowy posiada telefon komórkowy o nr .............................., 

 

Opracował: 

 

 
 


