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I.          Dane ogólne.

1. Inwestor:

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu 
ul. Garbarska 1; 32-600 Oświęcim

2. Biuro projektowe.

Firma Projektowa KONSPRO  Dariusz Obstarczyk
ul. Ceglana 3; 32-600 Oświęcim

3. Podstawa formalno-prawna.

Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem i Biurem Projektowym.

4. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  dokumentacja  projektowa  ocieplenia
elewacji  budynku  Przychodni  Rejonowej  nr  2  mieszczącej  się  przy ul.  Czecha 2 w
Oświęcimiu,  w zakresie niezbędnym dla uzyskania dokumentów formalno prawnych
dla  realizacji  zamierzenia.  Zakres  opracowania  obejmuje  prace termorenowacyjne
związane  z ociepleniem  ścian  zewnętrznych  budynku  oraz  roboty  malarskie  na
elewacjach.

5. Materiały wyjściowe.

- Mapa zasadnicza terenu w skali 1:500
- Informacje i wytyczne uzyskane od Inwestora
- Wizja lokalna i pomiary przeprowadzone na obiekcie
- Aktualnie obowiązujące normy i przepisy budowlane
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II.          Opis techniczny.

1.  Opis stanu istniejącego.

Objęty projektem ocieplenia ścian zewnętrznych budynek Rejonowej Przychodni nr 2 przy ul.
Czecha  2  jest  budynkiem  wolnostojącym,  całkowicie  podpiwniczonym,
dwukondygnacyjnym. Obiekt wybudowany został w drugiej połowie XX stulecia w formie
zwartej  bryły  w  kształcie  litery  C.  Budynek  został  przykryty  dachem  wielospadowym  o
konstrukcji drewnianej, pokrytym blachodachówką (kolor czerwony ). 
Budynek wykonany został w konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej pełnej.

1.1. Funkcja budynku

Budynek pełni funkcję Przychodni Rejonowej z lokalem aptecznym.

 1.2   Dane techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy budynku: Pz =     514,02 m2

- powierzchnia użytkowa budynku: Pu =     628,00 m2

- kubatura budynku:            V  =  4 112,00 m3

- Wysokość budynku H  =       11,30 m

1.3.  Konstrukcja budynku – stan istniejący.

- Fundamenty: Fundamenty budynku wykonane są z betonu żwirowego. Brak pęknięć i
porysowań  na  ścianach  fundamentowych  wskazuje  na  prawidłową  pracę  fundamentów.
Ściany fundamentowe są ocieplone. Stan techniczny fundamentów oraz ścian piwnic można
uznać za dobry. 
- Ściany: Na ścianach  zewnętrznych  i  wewnętrznych  nadziemia brak jest  widocznych
śladów pęknięć świadczących o ich nieprawidłowej pracy. Grubość ścian zewnętrznych - 55
cm Generalnie konstrukcja nośna ścian w budynku jest w dobrym stanie technicznym.
- Stropy : W budynku nad piwnicami występują  stropy gęstożebrowe. Nie stwierdzono
na stropach pęknięć wykazujących na przeciążenie konstrukcji. Stropy są w dobrym stanie
technicznym. Strop nad ostatnią kondygnacją jest nieocieplony.
- Dach: Dach  budynku  wykonany  jest  jako  wielospadowy o  konstrukcji  drewnianej
płatwiowo - kleszczowej. Jako przykrycie dachu zastosowano blachodachówkę. Dach wraz z
pokryciem został wyremontowany w 2018 r. i jest w dobrym stanie.
- Schody: Schody  wewnętrzne  wykonane  są  jako  żelbetowe.  Ich  stan  techniczny  jest
dobry. 

1.4.  Elementy wykończenia.

- Obróbki blacharskie – Obróbki blacharskie w budynku wykonane są z blachy stalowej grub.
min.  0,55  mm  ocynkowanej  i  malowanej  proszkowo  w  kolorze  blachodachówki.  Stan
techniczny obróbek blacharskich jest dobry.
- Odwodnienie dachu: Instalacja odwodnienia dachu wykonana jest z rynien PCV.  Rynny są
w dobrym stanie technicznym.
-  Instalacja odgromowa – Na dachu budynku wykonana jest sprawnie działająca instalacja
odgromowa z prętów stalowych  ocynowanych  Ø8,  podłączonych  do istniejących  zwodów
pionowych instalacji uziemiającej.
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2.    Zagospodarowanie terenu, dane ewidencyjne.

Budynek  zlokalizowany jest  na  terenie  działki  nr  2006/491  obr.  0001 Oświęcim,  j.  ew.
121301_1  Oświęcim  miasto.  Działka  jest  własnością  Gminy  Miasta  Oświęcim,  32-600
Oświęcim,  ul.  Zaborska  2,  w  użytkowaniu  Zakładu  Lecznictwa  Ambulatoryjnego  w
Oświęcimiu.  
Wykonanie  robót  termorenowacyjnych  będzie  wymagało  czasowego  zajęcia  działki  nr
2006/1164, które są własnością Gminy Miasta Oświęcim. 
Przewidywany zakres robót związanych z wykonaniem ocieplenia ścian budynku nie wpływa
na zmianę sposobu zagospodarowania terenu.
Działka  położona  jest  w  terenie  objętym  planem  miejscowym  zagospodarowania
przestrzennego Miasta Oświęcim,  Uchwała nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29
czerwca 2011 r., w jednostce strukturalnej oznaczonej symbolem 2B 6MW – teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej.
Planowany  zakres  robót  nie  narusza  ustaleń  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego Miasta Oświęcim. 

Działka nie znajduje się w strefie oddziaływania szkód górniczych.

Działka położona jest poza zasięgiem oddziaływania obszaru Natura 2000.

3. Opis zamierzenia projektowego.

Zgodnie  z  ustaleniami  z  Inwestorem,  projekt  obejmuje  wykonanie  ocieplenia  ścian
zewnętrznych budynku przy ul. Czecha 2 w Oświęcimiu płytami styropianowymi z wyprawą
elewacyjną z tynku cienkowarstwowego. Projektem objęta jest całość obiektu. 

3.1.  Opinia stanu technicznego przegród zewnętrznych obiektu.

Elewacje budynku tworzą ściany z otworami okiennymi i drzwiowymi. Ściany te wykonane
są w technologii tradycyjnej, murowane z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie cementowo –
wapiennej.  Obróbki  blacharskie  dachu  oraz  elementy odwodnienia (rynny,  rury spustowe)
zostały wymienione w 2018r. 
Na ścianach fundamentowych oraz ścianach nadziemia budynku brak widocznych pęknięć,
wskazujących  na  nieprawidłową  pracę  konstrukcji  ścian.  Ściany  fundamentowe  zostały
ocieplone styropianem gr. 8cm.
Stan techniczny ścian zewnętrznych obiektu należy uznać za zadowalający.
Prawidłowe ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian) obiektu wpłynie na poprawę  bilansu
energetycznego w obiekcie oraz spowoduje wyeliminowanie efektu przemarzania ścian.

3.2. Przewidywany zakres robót. 

Przed przystąpieniem do prac termorenowacyjnych należy zdemontować istniejące parapety
okienne,  rury spustowe,  zadaszenia nad wejściami oraz reklamy wizualne.  Rury spustowe
należy  rozbierać  ostrożnie,  unikając  ich  zniszczenia.  Projekt  przewiduje  ich   ponowne
zamontowanie na wykonanej elewacji.
Po  wykonaniu  robót  przygotowawczych,  można  przystąpić  do  wykonania  właściwego
zakresu robót, który obejmuje:

• Szczegółową kontrolę stanu wyprawy tynkarskiej na elewacja. W przypadku stwierdzenia
tynków odspojonych, należy je skuć, a ubytki uzupełnić zaprawą klejową. 

• ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi  EPS – 14cm na całej  wysokości  do
istniejącego ocieplenia ścian fundamentowych

• wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ocieplonych ścianach

• wykonanie tynku mozaikowego na cokołach budynku, 

• montaż rynien i rur spustowych
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• montaż parapetów

• montaż zadaszeń nad wejściami

• odwiezienie materiału z rozbiórki na miejsce składowania.

3.3. Wykonanie ocieplenia.

Przystępując do robót, po wykonaniu prac wstępnych i demontaży,  należy skuć  w całości
tynki odparzone i odspojone od podłoża. Ubytki tynku należy uzupełnić masą klejową.
Ściany zewnętrzne ponad cokołem ocieplić  warstwą  płyt  styropianowych EPS λ=0,031 gr.
14cm na zaprawie klejowej.
Prace  związane  z  wykonaniem  warstwy  ocieplającej  należy  rozpocząć  od  montażu  nad
cokołem listwy startowej z kształtownika stalowego, o profilu dobranym do grubości warstwy
styropianu. 
Na  tak  przygotowanej  listwie  startowej  należy  nałożyć  warstwę  styropianu  grubości  14
cm z płyt styropianowych EPS układanych na zakład, montowanych na kleju oraz łącznikach
mechanicznych.  Istniejący gzyms należy odtworzyć.  Przy wykonywaniu ocieplenia, należy
pamiętać  o  przestrzeganiu  szczegółowych  wymagań  dotyczących  podłoża,  warunków
atmosferycznych, materiałów oraz technologii wykonania. 
Przyklejanie  płyt  styropianowych  można  rozpocząć  po  wyschnięciu  całej  powierzchni
naprawianego  tynku.  Prace  należy  prowadzić  przy  pogodzie  bezdeszczowej  oraz

w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. Płyty styropianowe przyklejać
za pomocą masy klejącej nakładanej na obrzeżu płyty oraz w kilku punktach w środku. Po
nałożeniu kleju płyty starannie przyklejać tak, aby spoiny się mijały, zwracając uwagę na to,
aby klej nie dostał się w spoiny między płytami. Mocowanie płyt styropianowych wzmocnić
kołkami z tworzywa sztucznego, stosując 6 kołków/m2. Płyty styropianowe należy układać na
zakład.  Szczeliny  większe  niż  3  mm  uzupełnić  należy  klinami  wyciętymi  z  materiału
izolacyjnego. Szczeliny mniejsze niż 3mm można wypełnić pianką poliuretanową o małym
stopniu rozprężania (tylko dla płyt  styropianowych).  Przy wykończeniu warstw ocieplenia,
należy  zabezpieczyć  naroża  budynku  oraz  otwory  drzwiowe  kształtkami  stalowymi
zalecanymi przez producenta systemu. 
Na tak wykonanej warstwie styropianu nałożyć należy pasami pionowymi klej szpachlowy o
grubości nakładanej warstwy 3mm. W świeży klej należy wtopić tkaninę zbrojącą z włókna
szklanego, wygładzając powierzchnię przy pomocy nadmiaru wyciśniętego kleju. Pasy siatki
zbrojącej muszą zachodzić na siebie przynajmniej 10cm. Powierzchnia warstwy szpachlowej
powinna być równa i nie może być widoczna siatka z włókna szklanego. Gdy klej dokładnie
zwiąże (ok.2-3dni), nanosić można masę tynkarską.
Na  cokole  budynku  oraz  w dolnej  części  ścian  do  wysokości  3  m,  należy  zabezpieczyć
warstwy  styropianu  co  najmniej  2  warstwami  siatki  zbrojącej,  zatopionej  niezależnie  w
dodatkowej warstwie kleju.
Projektant przewiduje, że roboty wykonywane będą z rusztowań stojących, wykonanych na
powierzchni całej ściany.

3.4. Wyprawa elewacyjna - tynk.

Jako  warstwę  wykończeniową  ocieplanych  ścian  proponuje  się  zastosowanie  tynku
silikonowego,  cienkowarstwowego.  Jest  to  tynk  cienkowarstwowy  na  bazie  żywic
silikonowych,  cechujący  się  bardzo  dobrą  trwałością,  przyczepnością  i podwyższoną
elastycznością.  Ponadto  tynk  ten  jest  zmywalny,  jak  również  odporny  na  spaliny  i
zanieczyszczenia alkaiczne. W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podłoża nie

może  być  niższa  niż  +5°C,  ani  wyższa  niż  +25°C.  Należy  unikać  bezpośredniego
nasłonecznienia  i  bardzo  wysokiej  wilgotności  względnej  powietrza  oraz  chronić  przed
bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych.  Przy pomocy tego typu tynków można
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wykonywać  kolorowe  wstawki  i  ozdobienia.  Wyprawę  elewacyjną  wykonać  o  fakturze
gładkiej. 
Tynk  cienkowarstwowy  należy  nakładać  na  warstwie  gruntującej,  regulującej  chłonność
podłoża, i poprawiającej przyczepność gotowej masy tynkarskiej. 
Na  ścianach  fundamentowych  powyżej  poziomu  terenu  oraz  na  murku  oporowym  przy
schodach  zewnętrznych  prowadzących  do piwnic  należy wykonać  tynk  mozaikowy.  Tyk
mozaikowy zaprojektowano również na portalach wokół drzwi wejściowych do budynku.
Kolorystykę  elewacji  należy  odtworzyć  na  podstawie  istniejącej  kolorystyki  ścian  na
budynku.  Rozmieszczenie  kolorów  na  elewacji  oraz  wskazano  na  rysunku  kolorystyki
elewacji.  Gzyms  podokapowy  na  budynku  należy  odtworzyć  stosując  dodatkowe  pasy
styropianu.

3.5. Obróbki blacharskie.

Wszystkie  istniejące  obróbki  blacharskie  parapetów  zewnętrznych  przewiduje  się  do
wymiany.  Nowe  obróbki  blacharskie  należy  wykonać  z  blachy  stalowej  grub.  0,55  mm
ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi. 
Parapety należy montować wypuszczając min. 3 cm poza obrys warstwy ocieplającej. 
Pod parapetami należy zastosować warstwę ocieplającą z pianki poliuretanowej grub min. 5
cm.

3.6. Rury spustowe.

Istniejące rury spustowe PCV po demontażu, należy zamontować ponownie.

3.7. Rynny dachowe

Nie przewiduje się demontażu istniejących rynien dachowych.

3.8. Stolarka okienna

W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się wymiany okien ani drzwi.

3.9.  Ochrona środowiska – gospodarka odpadami.

Inwestycja nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko.
Odpady materiałów wykorzystywanych do budowy będą odwiezione na miejskie wysypisko
śmieci. W trakcie wykonywanych robót nie przewiduje się użycia materiałów szkodliwych
dla  środowiska.  W  budynku  nie  występują  miejsca  siedliskowe  ani  lęgowe  ptaków  i
nietoperzy.      

3.10. Zadaszenia nad wejściami.

Nad  wejściami  należy  zamontować  zadaszenia  z  profili  stalowych  zamknie  tych
ocynkowanych  i  powlekanych  farbami  poliestrowymi,  z  wypełnieniem  płytami
poliwęglanowymi wielokomorowymi, według dostępnej na rynku oferty handlowej. 

UWAGA:

Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych w budynku spowoduje „doszczelnienie” ścian

i  uniemożliwi  infiltrację  powietrza  przez  przegrody  zewnętrzne.  Skutkiem  tego  w

połączeniu z montażem szczelnych okien z PCV, nastąpi znaczne ograniczenie dopływu

świeżego powietrza do pomieszczeń. W trakcie wykonywania ocieplenia zalecam montaż
w ramach okiennych nawietrzaków, które umożliwią dopływ powietrza do pomieszczeń.

W  przypadku  braku  możliwości  nawiewu  powietrza  do  pomieszczeń,  oraz  przy

zaniechaniu  przez  użytkowników  wietrzenia  pomieszczeń  mogą  nastąpić  zakłócenia

pracy wentylacji grawitacyjnej.

Wszystkie prace należy wykonywać  zgodnie z obowiązującymi  normami  i przepisami

BHP,  pod nadzorem osoby posiadającej  uprawnienia budowlane,  zachowując  zasadę
starannego wykonania robót.
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Zastosowane  materiały  muszą  posiadać  świadectwa  i  atesty  dopuszczające  je  do

stosowania w budownictwie.

4. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

4.1. Inwestor:

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu 
ul. Garbarska 1; 32-600 Oświęcim

4.2. Autor informacji BIOZ.

Dariusz Obstarczyk, 32-600 Oświęcim, ul. Obozowa 13/3

4.3. Zakres robót obejmujący przedsięwzięcie:

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego został opisany w punkcie 3. projektu.

4.4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

        Budynek  Przychodni Rejonowej nr 2 

4.5. Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i

zdrowia ludzi: - Nie występują

4.6. Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych

Podczas realizacji robót budowlanych mogą występować następujące zagrożenia:
-     Roboty na wysokości związane z wykonaniem robót na rusztowaniach. 

4.7.   Sposób prowadzenia instruktażu.

Przed  rozpoczęciem  robót  budowlano-montażowych  należy  z  pracownikami
wyznaczonymi do realizacji inwestycji przeprowadzić szkolenie instruktażowe z zakresu
bhp i bioz na każdym stanowisku pracy.
Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP należy powierzyć osobie posiadającej 
niezbędne uprawnienia. Potwierdzenie wykonanego szkolenia wraz z podpisami osób 
uczestniczących należy odnotować w dzienniku szkoleń BHP oraz w dzienniku budowy.
W  celu  zapobiegania  niebezpieczeństw  występujących  w  trakcie  wykonywania  robót
budowlano-montażowych  każdego  dnia  należy  dokonać  dokładnego  przeglądu  stanu
technicznego  sprzętu  oraz  wszelkich  urządzeń  pomocniczych,  składowania  materiałów
i mas  ziemnych,  zachowania  właściwej  komunikacji  umożliwiającej  ewakuację
na wypadek pożaru, awarii i innych potencjalnych zagrożeń.
Uwagi do kwalifikacji pracowników:
przy pracach montażowych może być zatrudniony tylko pracownik, który posiada kwalifi-
kacje do wykonywania tego rodzaju prac.  pracownik obsługujący dźwig musi posiadać
wymagane uprawnienia. Każdy pracownik musi posiadać świadectwo lekarskie uprawnia-
jące do pracy przy montażu w szczególności do pracy na wysokościach. Montażyści kon-
strukcji i elementów szalunkowych podlegają majstrowi kierującymi pracami montażowy-
mi oraz kierownikowi robót. Przy montażu należy posługiwać się wyłącznie sprzętem bez-
piecznym  i  wypróbowanym  z  odpowiednimi  atestami.  Pracownicy  winni  przestrzegać
szczegółowych instrukcji opracowanych przez kierownika robót.

4.8.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy
dostosować do używanych środków transportowych. Na drogach i ciągach nie wolno skła-
dować materiałów, sprzętów lub innych przedmiotów. W pomieszczeniach i miejscach, w
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których znajdują  się  maszyny i urządzenia, należy umieścić  w sposób widoczny tablice
ostrzegawcze oraz  instrukcje  obsługi  maszyn  i  urządzeń,  w szczególności  o  udzielaniu
pierwszej pomocy w razie wypadku i o ochronie przeciwpożarowej.
W czasie  prowadzenia  robót  budowlanych  dla  zbiornika  wody  napowietrzonej  należy
uwzględnić wykonanie zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości. 
Wszystkie zabezpieczenia należy wykonać w oparciu o aktualne przepisy BHP i przeciw
pożarowe.  Dla  zapobieżenia  występowania  zagrożeń  i  niebezpieczeństw  należy
przedsięwziąć następujące środki:

− oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych,

− wyznaczyć  miejsca składowania poszczególnych  materiałów oraz  drogi  dowozu
do strefy montażowej,

− zadbać  o dobrą komunikację na terenie budowy, dotyczącą: dojścia pracowników
do  stanowiska  pracy,  dostawy  materiałów  budowlanych,  zejścia  do  wykopów  oraz
uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych
na wypadek pożaru, awarii innych zagrożeń,

− wykonać  umocnienie ścian wykopów. Typ konstrukcji dostosować do głębokości,
rodzaju  gruntu,  czasu  utrzymania  wykopu,  obciążeń  transportem,  składowaniem
materiałów i innych obciążeń w sąsiedztwie wykopów,

− zachować bezpieczną odległość wykopów od innych budowli i obiektów (np. istn.
ogrodzenia, drzewa, itp.),

− przed  każdorazowym  rozpoczęciem  robót  w  wykopie  sprawdzić  stan  skarp  i
umocnień, w miejscach schodzenia do wykopów należy stosować drabiny lub inne
zejścia,

− prace w pobliżu słupów energetycznych i telekomunikacyjnych należy prowadzić
bez użycia sprzętu mechanicznego o wysokim zasięgu,

− prace  przy skrzyżowaniu  z innymi  instalacjami należy prowadzić  pod nadzorem
osób odpowiadających za dany rodzaj instalacji,

− w  razie  ujawnienia  podczas  wykonywania  robót  ziemnych  niewypałów  lub
przedmiotów trudnych do identyfikacji należy przerwać wszelkie roboty, a miejsce
niebezpieczne  ogrodzić  i  oznakować  napisami  ostrzegawczymi;  należy  także
niezwłocznie  o  tym  znalezisku  powiadomić  stosowne  organy:  urząd  gminy,
policję.

− przy  robotach  szczególnie  niebezpiecznych  tj.  przy  użyciu  maszyn  i innych
urządzeń  technicznych  mogą  pracować  osoby  wyłącznie  do tego  uprawnione  i
odpowiednio przeszkolone w zakresie BHP,
W przypadku powstania pożaru należy:

− ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia,

− zaalarmować straż pożarną,
− powiadomić przełożonych o pożarze,

− podjąć decyzję o ewakuacji ludzi,

− przystąpić  do  prowadzenia  akcji  gaśniczej  za  pomocą  podręcznego  sprzętu
gaśniczego.
Podczas  akcji  gaśniczej  obowiązuje  zasada  podporządkowania  się  poleceniom
kierującego akcją ratowniczo - gaśniczą.

W przypadku zaistnienia wypadku:

− udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy,

− wezwać pomoc lekarską,
− powiadomić przełożonych.
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Wykonawca  jest  zobowiązany  wykluczyć  pracę  personelu  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych. 
Wykonawca  powinien  wyznaczyć  miejsce  ustawienia  prowizorycznych  pomieszczeń
socjalnych, magazynowych i biurowych dla osób biorących udział w realizacji zadania.
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla
zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz
odzież  wymaganą  dla  personelu  zatrudnionego  na  placu  budowy.  Pomieszczenia
socjalne powinny odpowiadać  ogólnym warunkom BHP, a w szczególności  powinny
one przewidywać: ustępy, sanitariaty, wyodrębnione pomieszczenie na szatnię.
-   Zgodnie  z  przepisami  ustawy  Prawo  budowlane  07.07.1994  z  późn.  zmianami
Kierownik  budowy  jest  zobowiązany  sporządzić  lub  zapewnić  sporządzenie  przed
rozpoczęciem budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, opracowanego zgodnie z
Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).
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5. Obliczenia izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych. 

Wg PN-ISO 6946 „Ochrona cieplna budynków” –oraz załącznika do rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

5.1. Ściana zewnętrzna  – stan istniejący.

d λ R
Cegła ceramiczna         0,55 0,77 0,714

Rsi = 0,13 Rse = 0,04 R = 0,714

Uo = 1/0,884= 1,13W/m²K

U= 1,13 W/m2 xK

Umax = 0,20 ⇒ U < Umax Warunek nie jest spełniony
   

               5.2. Ściana zewnętrzna  – stan projektowany.

d λ R
Cegła ceramiczna         0,55 0,77 0,714
Styropian EPS,  λ=0,031                0,14 0,031 4,51

Rsi = 0,13 Rse = 0,04 R = 5,224

Uo = 1/5,39 = 0,18 W/m²K

∆Uf – dodatek do współczynnika, wyrażający wpływ mostków termicznych
Poprawka ze względu na łączniki mechaniczne - maksymalną punktową przenikalność
cieplną łącznika dobrano 0,002 W/K - 5 łączników/m2 ∆Uo = 0,01

Uc  = Uo + Uf  = 0,19 W/m2xK

U= 0,19 W/m2 xK

Umax = 0,20 ⇒ U < Umax Warunek jest spełniony
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III.       Część rysunkowa.

   Mapa zasadnicza skala 1:500
   Orientacja skala 1:10000

Rys. Nr  1 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. Nr  2 Elewacje  – inwentaryzacja                                               skala 1:200
Rys. Nr  3 Elewacje – kolorystyka                                                     skala 1:200
DETALE

Rys. nr 1-D Warstwy systemu docieplenia naroże budynku
Rys. nr 2-D Szczegół wzmocnienia siatką otworów okiennych
Rys. nr 3-D Szczegół ocieplenia nadproża i podokiennika
Rys. nr 4-D    Szczegół ocieplenia węgarków
Rys. nr 5-D    Szczegół ocieplenia w strefie cokołu
Rys. nr 6-D    Rozmieszczenie kołków w paśmie krawędziowym - widok elewacji
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