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DOKUMENTA CJA DO ZGŁOSZENIA ROBÓT 

 

RODZAJ ROBÓT :  Ocieplenie ścian zewnętrznych i renowacja dachu budynku  

                                     świetlicy wiejskiej w Starych Świerczynach.  

  

LOKALIZACJA :   dz. nr 133/1, Świerczyny,  Gmina Bartniczka 

 

INWESTOR  :    Gmina Bartniczka  

 

ADRES :        ul. Brodnicka 8,  87-321 Bartniczka  

 

Spis zawartości  : 

1. Formularz zgłoszenia. 

2. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością. 

3. Kopia mapy 1:1000 z oznaczeniem lokalizacji budynku.  

4. Opis stanu istniejącego – inwentaryzacja 

5. Rysunki architektoniczno-budowlane do inwentaryzacji elewacji. 

Rys. I-1 - Elewacje cz. I 

Rys. I-2 -  Elewacje cz. II 

6. Opis robót planowanych do wykonania. 

7. Rysunki architektoniczne –budowlane  dla stanu projektowanego.  

Rys.  1 -  Elewacje cz. I +kolorystyka 

Rys.  2 - Elewacje cz. II + kolorystyka 
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I. Opis stanu istniejącego – budynek świetlicy wiejskiej w Starych Świerczynach Gmina Bartniczka 

 

1. Opis ogólny.   

Budynek świetlicy w Starych Świerczynach stanowi własność Gminy Bartniczka, jest to obiekt 

murowany parterowy, częściowo podpiwniczony z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej w 

postaci dźwigarów drewnianych o rozstawie osiowym ok. 1m odeskowanych i pokryty papą asfaltową. 

Budynek w wieku ok. 50 lat..    

Świetlica wiejska wykorzystywana jest jako obiekt do organizowania imprez kulturalno- 

rozrywkowych o charakterze społecznym oraz publicznym takie jak akademie, zabawy taneczne, 

występy grup młodzieżowych, bale sylwestrowe, bale karnawałowe oraz inne imprezy sołeckie i 

gminne. 

 

2. Podstawowe parametry budynku.  

 - powierzchnia zabudowy   -          271,00  m
2 

- kubatura brutto    -        1460,00 m
3 

 

3. Opis stanu elementów budynku podlegających termomodernizacji i renowacji . 

3.1. Fundamenty. 

   Betonowe i żelbetowe. Ściany betonowe i ceglane. Brak oznak nierównomiernego osiadania oraz 

wilgoci od fundamentów wewnątrz budynku i na zewnątrz. 

3.2. Ściany nadziemia . 

Ściany zewnętrzne z cegły pełnej lub silikatowej gr. 45 cm z warstwą tynku cementowo-

wapiennego w stanie dobrym.  

3.3. Dach. 

  Dach o konstrukcji drewnianej z dźwigarów deskowych w rozstawie co ok. 100 cm opartych na 

ścianach zewnętrznej Dach dwuspadowy o nachyleniu 12 
0 

 pokryty papą na deskowaniu w stanie 

dostatecznym. 

3.4.  Kominy i przewody wentylacyjne. 

Przewody spalinowe i wentylacyjne z cegły pełnej, kanały 14x14 cm. Nad salą wywietrzaki z 

blachy stalowej.    

3.5. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna. 

Stolarka okienna PCV nowa z szybami zespolonymi oraz parapetami zewnętrznymi z blachy 

powlekanej w stanie dobrym.  

Stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana w stanie technicznym dobrym. 

3.6. Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie. 

 Rynny i rury spustowe z PCV – częściowo odbarwione i uszkodzone  Obróbki z blachy stalowej 

murów szczytowych i kominów w stanie dobrym   

3.7. Zadaszenie nad wejściem. 

 Zadaszenie o konstrukcji stalowej w postaci wsporników kratowych częściowo skorodowanych 

pokryte płytami falistymi z ubytkami.  

3.8.Schody zewnętrzne. 

 Do wejścia głównego prowadzą schody o konstrukcji i nawierzchni betonowej w stanie dobrym.  

3.9.Instalacja oświetleniowa zewnętrzna. 

 Do ścian szczytowych umocowane są wsporniki opraw oświetleniowych z rur stalowych częściowo 

skorodowanych.  

 

   

 
 
 
 
 



 

 

II. Opis stanu projektowanego – budynek świetlicy wiejskiej w Starych Świerczynach  Gmina 

Bartniczka 

   

1. Opis ogólny projektowanego remontu i termomodernizacji.  

Planuje się : 

- ocieplenie cokołu budynku płytami styropianu z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z mas żywiczno-

mineralnych  

 - ocieplenie ścian nadziemia płytami styropianu z wykonaniem wyprawy elewacyjnej akrylowej   

 - wymianę okien piwnic i poddasza na stolarkę PCV. 

 - konserwację metalowych elementów konstrukcji zadaszenia nad wejściem do budynku z wymianą 

pokrycia na blachę trapezowa powlekaną.   

- obłożenie płytkami gresu schodów wejściowych. 

- renowację pokrycia dachu przez wykonanie powłoki z papy termozgrzewalnej, 

- wymianę rynien i rur spustowych. 

- drobne prace naprawcze oraz porządkowe.  

 

2. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe planowanych robót. 

2.1. Ocieplenie cokołu budynku. 

Zaprojektowano izolację cieplną ścian cokołu z płyt styropianu EPS 70 040 alternatywnie z płyt  

polistyrenu ekstradowanego  Styrodur C 3035 CS grubości 10 cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej 

z masy żywiczno-mineralnej np. Ceresit CT 77 na dwóch warstwach siatki nylonowej. 

Po oczyszczeniu i uzupełnieniu ubytków, tynk ściany należy zagruntować oraz wykonać próbę 

przyczepności kleju – przyklejone fragmenty styropianu odrywa się po 3 dniach sprawdzając, czy do 

rozerwania doszło w warstwie styropianu, czy fragmenty oderwały się wraz z podłożem.  

Mieszankę suchej zaprawy klejowej i wody należy wymieszać do uzyskania jednolitej, pozbawionej 

grudek konsystencji. Klej nakłada się na płyty, nigdy na podłoże, i w taki sposób, by nie dostał się 

między boczne krawędzie sąsiednich płyt. 

Rozprowadzania zaprawy na płycie należy wykonać przez jest nanoszenie metodą „ramka+placki”: 

 na obrzeżach płyty nałożyć ramkę – pasy o szer. 3-6 cm, oddalone od krawędzi płyty o ok. 3 cm. 

 na pozostałej powierzchni nałożyć „placki” o średnicy ok. 8-10 cm (przy standardowym wymiarze 

płyty 50×100 cm należy nałożyć ok. 10 punktów. 

 prawidłowo nałożona zaprawa powinna pokrywać min. 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy 

kleju nie powinna przekraczać 10 mm. 

Po wstępnym stwardnieniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty należy przeszlifować papierem 

ściernym i przymocować dodatkowo plastikowymi dyblami w liczbie maximum 2 szt./m
2
 ze względu na 

fakt iż jest to budynek niski.  

Brak „ramki” z zaprawy klejącej powoduje, że przewieszony poza „placek” fragment płyty ugina 

się nawet pod małym naciskiem, co utrudnia poprawne ułożenie warstwy zbrojonej i osłabia 

skuteczność mocowania klejącego. Może to doprowadzić również do powstania pęknięć na styku płyt 

materiału termoizolacyjnego. 

Niedopuszczalne jest również wypełnianie szczelin w płytach styropianowych zaprawą klejącą, w 

miejscach tych bowiem powstaną mostki termiczne, wywołane dużą przewodnością cieplną zaprawy. W 

miejscach tych wilgoć przenika intensywniej, przyspieszając korozję warstwy elewacyjnej i powodując 

wystąpienie smug i wykwitów na powierzchni elewacji.  

Jeśli szczeliny są większe niż 2 mm należy je wypełnić styropianem na całej grubości warstwy 

termoizolacyjnej.    
Po przymocowaniu dodatkowym płyt należy przystąpić do naciągania siatki nylonowej, siatka 

wzmacniająca powinna być podwinięta pod płyty styropianowe tworzące pierwszą warstwę od dołu 

i powinna być pomiędzy listwą startową a płytą styropianową, łączenie siatki powinno być 

przeprowadzane z 10 cm zakładem.  

Przyklejanie siatki powinno być prowadzone na uprzednio rozprowadzoną warstwę kleju. Grubość 

warstwy zbrojącej powinna wynosić 3 - 4 mm. Siatka powinna być zatopiona w połowie grubości, 

dodatkowe warstwy siatki przy narożach okien i drzwi. Przy wszystkich narożach otworów oraz 

krawędziach wypukłych należy zastosować kątowniki ochronne aluminiowe z dodatkową warstwą 



 

 

siatki, który powinien być zatopiony w warstwie kleju. Ze względu na narażenie na uszkodzenia na 

wysokości parteru zaprojektowano dwie warstwy siatki ochronnej.  

Jako warstwę wykończenia tynkarskiego zaprojektowano wyprawę z masy żywiczno-mineralnej np. 

CERESIT CT 77 grubości 2 mm.  

Prace dociepleniowe powinny być prowadzone w temperaturze od 5 do 20
0
 Celsjusza. Nie należy 

także przeprowadzać prac na ścianach nie osłoniętych, narażonych na nadmierne nasłonecznienie lub 

opady deszczu.  

2.2. Ściany nadziemia . 

 Zaprojektowano ocieplone płytami styropianu EPS 70 040 Fasada grubości 12 cm z wykonaniem 

wyprawy elewacyjnej akrylowej kolorowej np. Ceresit CT 64 na dwu warstwach siatki nylonowej.  

Technologia przygotowania podłoża i mocowania płyt styropianu, siatki i wyprawy analogiczna jak 

opisana w punkcie 2. 

2.3. Opaska betonowa. 

  W celu ograniczenia podciągania wilgoci z gruntu przez ściany i ocieplenie, zaprojektowano 

wykonanie wzdłuż ścian szczytowych oraz tylnej opaskę betonową z betonu C12/15 o szerokości 50 

cm oraz grubości 15 cm na posypce z pospólki grubości 15 cm.  Należy usunąć ziemię rodzimą wzdłuż 

ścian przy których będzie wykonywana opaska na głębokość 30 cm i szerokość 70 cm.  

2.4. Stolarka okienna. 
Przewidziano do wymiany zniszczone okna piwnic i poddasza, których łączna powierzchnia wynosi 

3m
2
, a nie została wymieniona podczas wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych wcześniej. 

Zaprojektowano  stolarkę okienną z profili PCV o głębokości minimum 73mm koloru białego z szybą 

antywłamaniową o współczynniku U ≤ 1,1 oraz z okuciami obwiedniowymi antywyważeniowymi.  

 Szczegółowe wymiary i stolarki ustalić w naturze. Stolarkę należy wymienić przed robotami 

ociepleniowymi. 

2.5. Parapety. 

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej gr. 0,75 mm w kolorze brązowym.  

2.6. Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie. 

 Rynny średnicy 150 mm i rury spustowe średnicy 100 mm  z blachy stalowej ocynkowanej 

zaprojektowano w miejsce odbarwionych rynien i rur spustowych z PCV w kolorze brązowym. Obróbki 

ścian szczytowych  z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym.  

2.7. Zadaszenie nad wejściem. 

 Zaprojektowano wymianę pokrycia zadaszenia nad wejściem o powierzchni 7m
2
 z płyt falistych na 

blachę trapezową powlekaną  T18 gr.0,5 mm 

2.8. Okładziny schodów wejściowych. 

 Zaprojektowano obłożenie okładziną z płytek gresu antypoślizgowego nieszkliwionego o 

nasiąkliwości poniżej 0,5% schodów wejściowych  o konstrukcji i nawierzchni betonowej.   

2.9. Renowacja pokrycia dachu. 

 Pokrycie istniejące dachu z papy asfaltowej należy w miejscach pęknięć naprawić, zlikwidować 

pęcherze oraz całość zagruntować asfaltowym preparatem gruntującym modyfikowanym. Nowe pokrycie 

należy wykonać jednowarstwowo z  papy modyfikowanej SBS gr. 5,2 mm z warstwą wentylacyjną .   

2.10. Drobne naprawy. 

 Przed wykonaniem prac należy przełożyć zapadnięte miejsca placu z kostki betonowej brukowej.  

 

Uwaga: 
- wszystkie roboty budowlane wykonać należy zgodnie z warunkami technicznymi BHP i 

sztuką budowlaną,        
- w  przypadku stwierdzenia innych warunków od przyjętych należy powiadomić   

projektanta. 

 

 
 
 


