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OPIS TECHNICZNY 
Do projektu architektoniczno – budowlanego 

 
 

1.0 Podstawa opracowania 
 
-    zlecenie inwestora - Gmina Bartniczka 
 
- pomiary inwentaryzacyjno – sprawdzające 
 
- mapy sytuacyjno – wysokościowa,  skala 1:1000 
 
- audyt energetyczny obiektu 
 
 
2.0 Cel opracowania 
 
 Projekt opracowano w celu podniesienia estetyki budynku i właściwości 
izolacyjnych istniejących przegród (termicznych i przeciwwilgociowych). 
 
 
3.0 Dane ogólne 

 
3.1. Zakres opracowania 
 

Opracowanie obejmuje: 
 - budynek "A" - wykonanie elewacji, docieplenia dachu, wymiany pokrycia 

 dachu wraz z obróbkami dekarskimi i orynnowaniem, wymianę częściowo 
 stolarki okiennej i drzwiowej, zamontowanie zadaszenia nad wejściem 

- budynek "B" - termomodernizację ścian zewnętrznych i stropodachu, 
 wykonanie elewacji, wykonanie pokrycia dachu polegającym na ułożeniu 
 papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami dekarskimi i orynnowaniem, 
 wymianę częściowo stolarki drzwiowej, wymianę balustrad, zamontowanie 
 zadaszenia nad wejściem 

 
3.2. Przeznaczenie i program użytkowy 
 

Funkcja budynku i program użytkowy pozostaje bez zmian. 
 

3.3. Wykaz powierzchni i kubatura   (bez zmian) 
 

 Powierzchnia zabudowy        699,00 m²  
 Kubatura                              5150,00 m³ 
 Powierzchnia netto budynku 1109,30 m² 
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3.4. Wprowadzone rozwiązania architektoniczno – budowlane 
 
BUDYNEK "A" 
 
Konstrukcja dachu - wstępne oględziny nie wykazały nadmiernego zniszczenia 
konstrukcji. Zdecydowano o wymianie pokrycia bez wymiany konstrukcji dachu. Ze 
względu na wieloletność konstrukcji i jej widoczne zawilgocenia zaprojektowano 
wymianę elementów najbardziej zniszczonych. Ponadto całą konstrukcję należy 
zaimpregnować trzykrotnie farbami ognioochronnymi do stopnia NRO. 
  
Pokrycie dachu – zaprojektowano demontaż istniejącego pokrycia z eternitu 
falistego i wymianę wraz z ołaceniem na blachodachówkę powlekaną we wzorze i 
kolorystyce wskazanej przez zamawiającego. Parametry blachy nie mogą być gorsze 
od wskazanych: 
- 275 g/m2 - minimalna masa powłoki cynkowej dla blach powlekanych 
- 25 μm - minimalna grubość powłoki lakierniczej 
- 0,5 mm zalecana grubość blachy 
Eternit z demontażu należy zabezpieczyć na paletach i ofoliować 
 
Docieplenie konstrukcji dachu – zaprojektowano docieplenie wełną mineralną 
grubości 15 cm zamontowaną na konstrukcji dachu. Wełnę należy zamocować na 
odrutowaniu konstrukcji od spodu. Jako wełnę należy zastosować skalną wełnę 
mineralną o klasie reakcji na ogień A1. 
 
Izolacja  poddasza - na krokwiach zamontować folię wiatroizolacyjną (membrana) o 
wysokiej paroprzepuszczalności (powyżej 600–800 g/m2/dobę lub Sd<0,03 m), 
 
Kominy  – z uwagi na niedostateczny stan techniczny należy przemurować 
istniejące ponad dachem kominy z cegły ceramicznej klinkierowej pełnej na zaprawie 
cementowo-wapiennej M.5, przewody kominowe należy ponadto odgruzować i 
oczyścić.  
 
Mury zewnętrzne – z uwagi na widoczne rozwarstwienia i ubytki fragmentów murów 
zaprojektowano przemurowanie ścian w miejscach rozwarstwień z cegły ceramicznej 
pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej M.5 a także uzupełnienie w miejscach 
ubytków.  
 
Obróbki dekarskie – wymiana wszystkich elementów (rynny i rury spustowe, 
parapety zewnętrzne itp.). Zaprojektowano wymianę obróbek i orynnowania na 
elementy z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze wskazanym przez 
Zamawiającego. 
 



Elewacja budynku – wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z akrylowych tynków 
dekoracyjnych o fakturze nakrapianej (np. kornik) wg barwy i wzoru wskazanego 
przez zamawiającego. 
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Malowanie elewacji - zaprojektowano malowanie elewacji farbami fasadowymi 
silikonowymi odpornymi na czynniki atmosferyczne oraz umożliwiającymi 
"oddychanie" elewacji. 
 
Stolarka okienna PCV - zespolona o wymiarach znormalizowanych. Szklenie okien 
zewnętrznych 2-krotnie, K max=2,0 W/m2K. Izolacyjność termiczna elementu okna 
współczynnik U ≤ 1.70 W/m2K (z uwzględnieniem zestawów szklanych, profili oraz 
zaburzeń brzegowych). Izolacyjność termiczna części nieprzeźroczystej U≤0,25 
W/m2K. Izolacyjność akustyczna okien RA2 ≥ 32 dB  
 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna – zaprojektowano stolarkę z profili aluminiowych z 
podziałem i przeszkleniem wyposażoną w zamki na klucz patentowy oraz 
samozamykacze, kolor biały lub brąz RAL 8011.  
Szerokość skrzydła części nieryglowanej min. 90 cm w świetle. 
Drzwi zewnętrzne zaprojektowano z profili z przegrodą termiczną o bardzo dobrej  
izolacyjności cieplnej. Podstawowe parametry stolarki: 
- zastosowanie jako wypełnienia szkła zespolonego o współczynniku U=1.0 W/m2K. 
- profile trzykomorowe o grubości 60 [mm] z wewnętrzną komorą izolacyjną (z 
przekładek termicznych z poliamidu) które powinny zapobiec przedostawaniu 
się ciepła na zewnątrz i znacznie ograniczyć zjawisko kondensacji pary wodnej po 
wewnętrznej stronie drzwi.  
- zastosować zabezpieczenia w postaci zamka z trzypunktową zasuwnicą siekierową 
klasy C, bolce antywyważeniowe.  
- drzwi w 2 klasie odporności na włamanie.  
- wysoka odporność na wilgoć i działanie promieni UV,  
- podwyższona wytrzymałość na zarysowania  
- oraz 10 lat gwarancji na powłokę malarską.  
- zawiasy z trzystopniową regulacją: boczną, wysokości i siły docisku – umożliwiają 
idealne dopasowanie skrzydła do ościeżnicy, dzięki czemu drzwi są dobrze 
uszczelnione, zamykają się łatwo i bezpiecznie. 
 
Zadaszenia nad wejściami - Zaprojektowano wykonanie nad wejściami zadaszeń o 
pokryciu lekkim szkłem akrylowym z konstrukcji nośnej ze stali nierdzewnej. 
Zadaszenia nad wejściami o szerokości co najmniej 200 cm i długości co najmniej 150 
cm 
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BUDYNEK "B" 
 
Docieplenie ścian zewnętrznych budynku – płyty styropianowe frezowane EPS 
40 gr. 14 cm mocowane do ściany zewnętrznej metodą „lekką” z kołkowaniem 
 
Izolacja stropodachu – zerwanie istniejących warstw papy w zależności od stanu 
technicznego po odkrywkach, następnie należy ułożyć warstwę styropapy o 
grubości15 cm. Zaprojektowano styropapę wykonaną przez jednostronne oklejenie 
płyt styropianowych samogasnących odmiany EPS-100 papą asfaltową podkładową 
na welonie z włókien szklanych o gramaturze 100g/m2 za pomocą kleju 
poliuretanowego. Papa wystaje poza krawędzie płyty styropianowej tworząc zakłady 
wzdłuż jednego boku na długości i szerokości. 
 
Pokrycie stropodachu - zaprojektowano dwukrotnie papą termozgrzewalną 
podkładową grubości powyżej 4,0 mm i nawierzchniową jako asfaltową papę 
zgrzewalna modyfikowaną SBS; osnowa: włóknina poliestrowa 200g/m2; grubość 5,2 
mm. 
 
 Kominy  – z uwagi na niedostateczny stan techniczny należy przemurować 
istniejące ponad dachem kominy z cegły ceramicznej klinkierowej pełnej na zaprawie 
cementowo-wapiennej M.5, przewody kominowe należy ponadto odgruzować i 
oczyścić. 
 
Ogniomury  – zaprojektowano nadbudowę istniejących ogniomurów cegłą 
ceramiczną pełna na zaprawie cementowo-wapiennej M.5. o wysokości około 30 cm 
i szerokości 25 cm. Nadbudowane fragmenty murów należy otynkować zaprawą 
cementową oraz zamknąć obróbką dakarską. Obróbka dekarska powinna być 
wykonana  ze spadkiem do wewnątrz. Połączenie ogniomuru i pokrycia stropodachu 
należy wykonać wywinięciem papy termozgrzewalnej o wysokości około 20 cm z 
listwą zamykającą stalową z płaskownika . 
 
Obróbki dekarskie – wymiana wszystkich elementów (rynny i rury spustowe, 
parapety zewnętrzne itp.). Zaprojektowano wymianę obróbek i orynnowania na 



elementy z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze wskazanym przez 
Zamawiającego. 
 
Elewacja budynku – wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z akrylowych tynków 
dekoracyjnych o fakturze nakrapianej (np. kornik) wg barwy i wzoru wskazanego 
przez zamawiającego. 
 
Malowanie elewacji - zaprojektowano malowanie elewacji farbami fasadowymi 
silikonowymi odpornymi na czynniki atmosferyczne oraz umożliwiającymi 
"oddychanie" elewacji. 
 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna – zaprojektowano stolarkę z profili aluminiowych z 
podziałem i przeszkleniem wyposażoną w zamki na klucz patentowy oraz 
samozamykacze, kolor biały lub brąz RAL 8011.  
Szerokość skrzydła części nieryglowanej min. 90 cm w świetle. 
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Drzwi zewnętrzne zaprojektowano z profili z przegrodą termiczną o bardzo dobrej  
izolacyjności cieplnej. Podstawowe parametry stolarki: 
- zastosowanie jako wypełnienia szkła zespolonego o współczynniku U=1.0 W/m2K. 
- profile trzykomorowe o grubości 60 [mm] z wewnętrzną komorą izolacyjną (z 
przekładek termicznych z poliamidu) które powinny zapobiec przedostawaniu 
się ciepła na zewnątrz i znacznie ograniczyć zjawisko kondensacji pary wodnej po 
wewnętrznej stronie drzwi.  
- zastosować zabezpieczenia w postaci zamka z trzypunktową zasuwnicą siekierową 
klasy C, bolce antywyważeniowe.  
- drzwi w 2 klasie odporności na włamanie.  
- wysoka odporność na wilgoć i działanie promieni UV,  
- podwyższona wytrzymałość na zarysowania  
- oraz 10 lat gwarancji na powłokę malarską.  
- zawiasy z trzystopniową regulacją: boczną, wysokości i siły docisku – umożliwiają 
idealne dopasowanie skrzydła do ościeżnicy, dzięki czemu drzwi są dobrze 
uszczelnione, zamykają się łatwo i bezpiecznie. 
 
Zadaszenia nad wejściami - Zaprojektowano wykonanie nad wejściami zadaszeń o 
pokryciu lekkim szkłem akrylowym z konstrukcji nośnej ze stali nierdzewnej. 
Zadaszenia nad wejściami o szerokości co najmniej 200 cm i długości co najmniej 150 
cm 
 

 



 

 
 
Balustrady zewnętrzne - Zaprojektowano istniejących balustrad na stalowe ze stali 
nierdzewnej. Balustrady należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami oraz wskazaniem zamawiającego. 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

 Zakres zamierzenia inwestycyjnego: 
 
Termomodernizacja i remont budynku 

 

 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

 

W związku z wykonywanymi robotami przewiduje się następujące zagrożenia występujące 

podczas  realizacji robót: 

 

- zagrożenia podczas robót ogólnobudowlanych, 

- roboty na wysokości, 

- spadanie materiałów z wysokości, 

 

Uwaga: Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

 



 Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót: 

 

W stosunku do zakresu robót objętych przedmiotowym projektem nie przewiduje się 

stosowania specjalnych wymagań innych niż te, które są zawarte w aktualnie obowiązujących 

instrukcjach i przepisach. 

W związku z powyższym instruktaż pracowników powinien być przeprowadzony stosownie do 

w/w przepisów w zależności od branży robót. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia 

zagrożenia powinny być określone w trakcie przeszkolenia przeprowadzonego wśród 

wszystkich zatrudnionych pracowników (generalnego wykonawcy i podwykonawców) z 

wpisem listy imiennej do księgi BHP i złożeniem podpisów. Każdy pracownik niezależnie od 

odpowiedniego przeszkolenia BHP powinien zostać  
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przeszkolony stanowiskowo na poszczególnych stanowiskach pracy. Powyższe nadzoruje 

koordynator będący jednocześnie kierownikiem budowy. 

Zachodzi konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej  

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń tj. kaski, odzież i buty ochronne, aparaty 

bezpieczeństwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczeństwa i inne niezbędne dla bezpiecznego 

wykonywania robót. Nadzorują to kierownicy poszczególnych zakresów robót i  kierownik 

budowy. 

 

 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym  z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 

Wszelkie środki zapobiegające podczas prowadzenia robót branży budowlanej muszą być 

zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie. 

Nie przewiduje się odstępstwa od tych przepisów ani nie ustala się niniejszym specjalnych 

wymagań nie objętych przepisami. Ewakuacja w razie pożaru lub innych zagrożeń odbywa się 



poza teren budowy na tereny niezagospodarowane. Przebywanie lub przechodzenie osób 

postronnych przez wydzielone i oznakowane strefy bezpieczeństwa jest zabronione. 

 

 Uwaga generalna: 

 

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane kierownik budowy jest obowiązany sporządzić 

lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia zwanego planem „BIOZ”. 

 

 
 

PROJEKTANT: 
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Brodnica, maj 2014 roku 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Projektant posiadający stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z 

przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 20 ust. 4 jako autor 

projektu budowlanego TERMOMODERNIZACJI I REMONTU BUDYNKU 



oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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