
 

 .  

BIURO PROJEKTOWE Mirosław Piórkowski 
 78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14 

 tel./fax. 94 36 18 185; kom. 662 172 440 
  www.piorkowski-projekty.com.pl  
 e-mail:  piorkowski_m@poczta.fm 

 
PROJEKT BUDOWLANY - REMONTU ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU 

BUDYNKU WIELORODZINNEGO 
Kat. bud XIII 

ZAMIERZENIA 
BUDOWLANE / TYTUŁ 

 

Remont ścian zewnętrznych 

Remont dachu. 

Remont obróbek blacharskich i orynnowania 

Wymiana stolarki otworowej 

ADRES INWESTYCJI 
NR DZIAŁKI 

Budynek Mieszkalny Wielorodzinny ul. Wojska 
Polskiego 24 

dz.nr 349obr.0003 Połczyn zdr. 

INWESTOR 
      ADRES INWESTORA 

 

 
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy. ul. 
Wojska Polskiego 24 w Połczynie zdr. 

 

BRANŻA IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

Wykonawca Biuro Projektowe 

Mirosław Piórkowski 

  

Projektant  

 

Mirosław Piórkowski 

 

UAN/N7210/1039/88  

Sprawdzający Inż. Piotr Antończak                                   UAN/N/7210/1039/88  

                                                 Grudzień. 2021.r 

Oświadcza się, że dokumentacja projektowa została sporządzona zgodnie z 
obowiązującymi przepisami techniczno  budowlanymi, zasadami wiedzy 
technicznej i jest kompletna w swoim zakresie do celów, którym ma służyć. 
PROJEKT PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO I JAKIEKOLWIEK 
WYKORZYSTYWANIE TEGO OPRACOWANIA BEZ ZGODY AUTORÓW JEST 
ZABRONIONE 

http://www.piorkowski-projekty.com.pl/


             

                    BIURO  PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWLANEGO   Mirosław Piórkowski 78-530  Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14 
                           Tel/fax-943618185-kom 662172440- 783687671 e-mail:piorkowski_m@poczta.fm    www.piorkowski-projekty.com.pl   

 

 

str. 1 
 

PROJEKT  BUDOWLANY REMONTU   BUDYNKU   MIESZKALNEGO 

WIELORODZINNEGO  

 

 

 

   

  

1.ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

1. Opis techniczny                                        2-7.  str. 

2. Plan bioz                                                  8 –10 str. 

3. Zaświadczenia                                        11-11a str. 

4. Mapka sytuacyjna wysokościowa            12.str                                                  

5. Rysunki – inwentaryzacje                         13- 19.str                                                  

6. Rysunki – projektowe  elewacje                20- 25 str.                                                                   

7. Detale                                                        26-27 str.                                                                           

  

 



             

                    BIURO  PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWLANEGO   Mirosław Piórkowski 78-530  Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14 
                           Tel/fax-943618185-kom 662172440- 783687671 e-mail:piorkowski_m@poczta.fm    www.piorkowski-projekty.com.pl   

 

 

str. 2 
 

2. Część  opisowa  do  projektu  remontu budynku  mieszkalnego wielorodzinnego  

1. Przedmiot opracowania wg audytu energetycznego oraz zaleceń Inwestora 

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.7.1994.r z  aktualnymi zmianami 

2. Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej Wielorodzinny 
Celem opracowania jest projekt remontowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z 

przyległą oficyną.  

Szczegółowy zakres prac zawarty jest w kosztorysie inwestorskim. Wszelkie zalecenia zawarte 

w projekcie zostały uzgodnione z  Inwestorem  

2.2. Opis budynku. 

Nazwa elementu 

budynku 
Materiał i wymiary 

Fundamenty Fundamenty ceglane kamienne 

Ściany nośne Ściany nośne piwnic z cegły pełnej i kamienia gr. 60cm. Ściany nośne 

kondygnacji naziemnych gr. 38, 25cm z cegły pełnej. Ściany wewnętrzne 

poszczególnych kondygnacji gr. 12 cm z cegły pełnej. 

Ściany 

zewnętrzne 

osłonowe 

Ściany zewnętrzne i szczytowe i wykonane jak wyżej z cegły pełnej  

Ściany działowe Ściany działowe piwnic murowane z cegły grubości 12 i 25 cm. Ściany 

działowe kondygnacji nadziemnych gr. 25. cm z cegły 

Stropy Stropy między kondygnacyjne – drewniane, belkowe  

Schody Konstrukcja schodów wewnętrznych – schody drewniane 

Konstrukcja dachu Więźba dachowa drewniana 

Pokrycie dachu Pokrycie dachu papa termozgrzewalna 

Podłogi i posadzki Na parterze klatki schodowej posadzka betonowa. W pozostałej części 

budynku podłogi drewniane pokryte indywidualnie przez lokatorów 

Stolarka okienna i 

drzwiowa 

Stolarka okienna i PCV. Drzwi drewniane do budynku głównego i oficyny 

Wykończenie 

ścian 

wewnętrznych 

Ściany wewnętrzne lokali mieszkalnych oraz ściany klatek schodowych 

otynkowane tynkiem kat. III. Wykończenia w poszczególnych lokalach 

mieszkalnych wykonane indywidualnie przez lokatorów.  

Wykończenie 

ścian 

zewnętrznych 

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonano z blachy ocynkowanej.  

Trzony 

wentylacyjne  

Budynek wyposażony w wentylacje grawitacyjną. 

 

2.3 Charakterystyczne parametry techniczne budynku: 

powierzchnia zabudowy. 

 

 kubatura. 

209 m2 

 

1254 m3 
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Wysokość budynku: 6,5 m 

Termin realizacji 2022. 

Działka nr. 349 obręb 0003 Połczyn zdr 

    2.3.1. Zakres projektowanych robót. 

A. Ustawienie rusztowania zewnętrznego. 

B. Renowacja cokołu na ścianie frontowej 

C. Renowacja pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi  

D. Wymiana drzwi w częściach wspólnych 

E. Wymiana i wzmocnienie  uszkodzonych elementów więźby dachowej 

F. Remont ścian zewnętrznych ( likwidacja pęknięć)  

G. Ocieplenie ścian zewnętrznych  

H. Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacja wełną mineralna. 

I. Ocieplenie stropu piwnic od spodu w technologii pneumatycznej. 

J. Remont klatki schodowej. 

K. Wykonanie opaski betonowej wokół budynku 

 

  2.4.Opis robót ujętych przy remoncie budynku. 

 

 1. Ustawienie rusztowania zewnętrznego. 

Prace na wysokości będą prowadzone z rusztowania przyściennych ramowych do wys.10 m. 

Nad wejściem do budynku zamontowane maja być daszki ochronne. Rusztowanie osłonięte 

siatkami. Wykonawca robót wystąpi do zarządcy drogi o zajęcie pasa chodnika. 

 

 2. Remont schodów i i posadzki na klatce schodowej. 

Uszkodzone stopnice drewniane, biegi, tralki i poręcze w schodach wewnętrznych wymienić na 

nowe o takich samym wyglądzie i parametrach technicznych. Poręcze i schody pomalować 

farbą chlorokauczukową 2x w kolorze brązowym.  

 

3. Wymiana uszkodzonej i zniszczonej stolarki okiennej i drzwi w częściach wspólnych 

Zniszczone okna  wpiwnicy należy wymienić na nowe PCW. Okna w częściach wspólnych bez 

wymagań w zakresie ochrony cieplnej. Zalecane okna z U = 1,4 W/m2K lub niższym. Okna 

wykonać jednoramowe w kolorze brązowym.  

Zniszczone drzwi drewniane w korytarzu należy wymienić na nowe. Drzwi z naświetlem i 

panelem dolnym sztywnym w kolorze brązowym - wyposażone w szybę bezpieczną. U dla drzwi 

1.3 Wm/K. Podział pól i naświetla zachować jak w drzwiach pierwotnych. Drzwi wyposażone w 

samozamykacz dostosowane do domofonu. . 

 

   4. Wymiana i wzmocnienie elementów więźby dachowej 

Przegnite końcówki krokwi należy wymienić na nowe o takich samych parametrach jak istniejce. 

Dopuszcza się wzmocnienie obustronne końcówek krokwi deskami gr 32.mm na dł 1,5 m krokwi.  

W projekcie przewidziano wymianę – renowacje podbitki drewnianej wraz z  odnowieniem desek 

i belek czołowych w ścianie szczytowej. 
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Wymianie podlegają także przegnite i zawilgocone deski podłogowe na poddaszu , w miejsce 

desek należy zastosować płytę OSB gr.2,5 cm. Przy kominach dokonać sprawdzenia i 

wymienny przegnitych opierzeni drewnianych i blaszanych. Uszkodzone i przegnite wyłazy 

dachowe należy wymienić na nowe o takich samych parametrach jak istniejące. 

Uwaga 

Wykaz - obmiar uszkodzonych elementów więźby dachowej należy pobrać z natury 

na budynku 

 

5. Wymiana obróbkami blacharskimi i orynnowaniem. 

Obróbki blacharskie podbitki pasy usztywniające i nadrynnowe wymienić na nowe z blachy 

tytanowo cynkowej gr.0.65 mm. Wymianie podlega także orynnowanie ,przyjęto nowe rynny 

dachowe z blachy tytanowo cynkowej gr.0,65. mm Ø120 mm i rury spustowe z blachy jak wyżej 

o średnicy 100. mm. Parapety blaszane wykonać z blachy tytanowo cynkowej gr 0,65. mm 

mocować klejem montażowym do podłoża. 

 

 6. Remont- ocieplenie ścian zewnętrznych  

Całą elewacje należy oczyścić z mchów ,porostów i zabrudzeń z zastosowaniem środka 

chemicznego. Czyszczenie elewacji należy wykonać za pomocą myjki ciśnieniowej z użyciem 

środka chemicznego. Zarysowania tynku i pęknięcia naprawić wg technologii systemowych z 

użyciem prętów Hali Bar ewentualnie przemówać. 

 Przed ociepleniem ścian należy  uzupełnić tynki wraz z odnowieniem cokołu na ścianie 

frontowej ( cokół nie podlega ociepleniu). Przewiduje się ocieplenie ścian styropianem 

grafitowym grubości 14 cm (o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,032 W/(m K) lub 

niższym). Styropian wpuścić 30 cm poniżej terenu. Do wykończenia ścian należy zastosować 

tynk strukturalny akrylowy baranek o uziarnieniu 1,5- 2.00 mm. Tynk malowany farbami 

akrylowymi ODPORNYMI NA WILGOĆ I POROSTY. Ościeża okienne  drzwiowe należy ocieplić 

styropianem gr. 3cm. Styropian wpuścić 30 cm poniżej gruntu. Wokół budynku wykonać opaskę 

betonowa na podsypce cem- piaskowej. Roboty dodatkowe uzgodnić z inwestorem na etapie 

podpisania umowy. 

Kolorystyka ścian 

ściany  - kolor nr. ETNA - ET2  

pilastry - kolor nr.  ETNA - ET1. 

cokół    - kolor nr.  ETNA – ET4 

podbitka drzwi drewniane kolor RAL-8017 

obróbki blacharskie orynnowanie -blacha cynkowo tytanowa gr 0,65 mm. 

 w kolorze naturalnym. 

 

7. Wymiana podłogi drewnianej na poddaszu. 

Spróchniałe i zawilgoconą podłogę na poddaszu z desek należy wymienić na nową 

Zaprojektowano płytę OSB gr 25 mm. alternatywnie deski. 
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9. Remont klatki schodowej. 

Na klatce schodowej głównej należy skuć luźne i odparzone tynki, oraz zeskrobać łuszczącą 

farbę z  ścian i sufitów. Do naprawy tynków na ścianach i sufitach użyć zaprawy cem wap. 

Wyremontowane ściany i sufity pomalować farbą emulsyjną 2x. Do wys. 1,5 m od podłogi na 

ścianach wykonać lamperia z farby chlorokauczukowej. Kolorystykę ścian na klatce schodowej 

należy uzgodnić z inwestorem. Schody drewniane wraz z poręczami i tralkami wyremontować i 

pomalować farbą olejną chlorokauczukową.  Uzupełnić ubytki desek w podestach i pomalować 

farbą chloro utwardzalną. Zabezpieczyć odsłoniętą instalacje elektryczna na poddaszu  ( 

gniazdka, przełączniki i puszki).Prace prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi z 

zachowaniem BHP. Zakres prac elektrycznych ustalić na etapie wykonywanych robót przy 

remoncie tynków na ścianach i sufitach 

 

10. Ocieplenie poddasza – strop II p.nad mieszkaniami) 

Zaprojektowano ułożenie warstwy wełny mineralnej luzem na poddaszu o gr. 20.cm ƛ= 0,34 

W/mK .W miejscach komunikacji przy wyłazach dachowych wykonać podłogę z płyt OSB gr.2,5 

cm. Płyty mocować do dystansów zamocowanych w legarach. 

  

11. Ocieplenie stropu piwnic od spodu 

Izolacje cieplną wykonać w technologii pneumatycznej natryskowej z wełny skalnej gr. 11 cm.Po 

skończonych robotach zamontować  zdemontowany osprzęt elektryczny i oświetlenie.  

 

12. Renowacja pokrycia papowego. 

Dach pokryć papa termozgrzewalna SBS gr.5.5 mm. Kominy ,wyłazy i wywiewki dachowe 

obrobić papą z wywinięciem i zaciśnięciem krawędzi opaskami. 

 

13. Orynnowanie obróbki blacharski 

Wymienić rynny na nowe z blachy cynkowo tytanowej gr.0.65. mm o Ø 120mm.Rury spustowe 

o Ø 100 mm z blachy jak rynny. Opierzenia - pasy nadrynnowe krawędzie dachu, daszki 

wieżyczek itd. wykonać z blachy jak wyżej .Obróbki blacharski w kolorze naturalnym. Rury 

spustowe wyposażyć w wyczystki żeliwne, rury podłączyć do istniejącej deszczówki i udrożnić 

kanalizacje na odcinku budynek- studzienki. 

 

14. Opaska wokół budynku 

Opaskę wykonać z betonu B-10 na podbudowie cem-piaskowej. Opaska o wym. 80x szer. gr 15 

cm zdylatowana co 3 m. 

 

 Uwagi końcowe. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe i zgodne z przeznaczeniem użycie materiałów. 

Wszelkie zmiany materiałowe  należy konsultować z autorem projektu. 

Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót, 

sztuką budowlaną i z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Remont budynku prowadzony będzie na czynnym obiekcie, z tego względu teren powinien być 

ogrodzony, nad wejściem do budynku wykonać daszki. 
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Z uwagi na przewidziane rusztowanie do wykonywania prac należy przeszkolić pracowników i 

sprawdzić aktualność ich badań lekarskich-praca na wysokości. 

Prace budowlano-montażowe prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadające uprawnienia 

do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. 

Szczegółowy zakres robót budowlanych  określony jest w przedmiarze robót. 

Wszelkie różnice wnikające z ilości w przedmiarze a faktycznym wykonaniem, rozliczyć należy 

kosztorysem różnicowym. 

 

 15. Materiały rozbiórkowe 

Materiały rozbiórkowe takie jak gruz, papa, należy wywieźć z terenu budowy i poddać utylizacji. 

Elementy stalowe – złom, uzgodnić z Inwestorem sposób zagospodarowania.Elementy – 

wyposażenie budynku tj. tabliczki, uchwyty do flag oraz wszystkie nośniki telewizji kablowej i 

sanitarnej po skończonych robotach zamontować ponownie do ścian. 

 

16. Opinia techniczna 

Planowany remont budynku wraz z robotami towarzyszącymi nie pogorszy stanów granicznych 

obiektu w sąsiedztwie. Przyjęty w projekcie system ocieplenia i wykończenia ścian 

zewnętrznych budynku spełnia warunki techniczne pod względem bezpieczeństwa ppoż. a 

materiały użyte przy ociepleniu posiadają odpowiednie atesty ogniowe i certyfikaty. Planowany 

remont budynku nie będzie oddziałowywać szkodliwie na stan techniczny budynków 

przyległych. 

 

17. Ochrona przeciwpożarowa 

Planowany remont budynku nie naruszy obowiązujących przepisów pożarowych.  

 

18. Wymagania ochrony środowiska 

Remont budynku nie będzie oddziaływać szkodliwie na środowisko. 

19. Wytyczne BIOZ 

Całość prac powinna odbywać się pod  nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z wymogami BHP 

i sztuką budowlaną. Zastosowane materiały powinny  posiadać wymagane świadectwa i 

certyfikaty. 

20. Dodatkowe informacje dotyczące wykonania prac 

Do wykonania robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczalne do obrotu i stosowane 

w budownictwie. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z instrukcją producentów 

materiałów budowlanych oraz instrukcją wykonywania dociepleń systemowych dotyczących 

ścian. Prace winny być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej z  zachowaniem zasad 

sztuki budowlanej i przepisów BHP. Warunkiem uzyskania dużej trwałości ocieplenia ścian jest 

dobre wykonanie i wzajemna zgodność poszczególnych materiałów składowych pod względem 

mechanicznym i chemicznym. Nie dopuszczalne jest stosowanie nie jakościowych materiałów, 

często zastępczych a tym samym nie sprawdzonych w danym zestawie komponentów. 

Bezwzględnie należy przestrzegać reżimów technologicznych zalecanych przez producenta. Do 

wykonywania robót budowlanych należy stosować tylko takie materiały, które posiadają atest 
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budowlany i PZH. Muszą to być wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

ze znakiem  ”B”. Wykonawca robót wystąpi do odpowiednich instytucji urzędowych o zajęcie 

pasa drogowego i chodnika na czas prowadzenia prac. 

 

21. Klauzula publikacji i wykorzystania  

Autor zezwala na korzystanie z niniejszego opracowania jedynie do celów określonych w 

umowie. Projekt  został opracowany wg audytu energetycznego i zgodnie z  zaleceiami 

inwestora. Opracowujący projekt, kosztorys i informację  BIOZ  nie  ponosi  odpowiedzialności  

za  informacje nieprawdziwe lub zatajone, które uzyskał od właściciela obiektu. Autor 

opracowania nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności w obmiarach projektowanych a 

pobranych po odkryciu z natury na obiekcie         

                              

                                              

Sprawdzający  

Inż. Piotr Antończak 

Upr.UAN/U/7342/9/92 
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                                                   Informacja BIOZ 

 

PROJEKT  BUDOWLANY 

   Remontu budynku wielorodzinnego  

                                                       w   Połczynie przy ul Grunwaldzkiej13 

   

   

PODSTAWA OPRACOWANIA INFORMACJI BIOZ 

 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120/2003 poz.1126). 

▪ Prawo budowlane i obowiązujące PN 

 

 

INWESTOR Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości 

 

 

 

ADRES OBIEKTU Wojska Polskiego 24 Połczyn zdr 

 

 

 

 

 

 

OPRACOWAŁ: 

 

 

Inż. Piotr Antończak 

UPR. UAN/U/7342/9/92 
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a) PODSTAWA  OPRACOWANIA  INFORMACJI  BIOZ 

▪ Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  

informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  

bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia(Dz.  U.  Nr  120/2003  poz.1126). 

▪ Prawo  budowlane  i  obowiązujące  PN 

 

2.     ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH I REMONTOWYCH 

 Na podstawie  dokumentacji budowlanej  oraz w uzgodnieniu z upoważnionym 

przedstawicielem Inwestora ustalono następujący zakres prac remontowych: 

a) Ustawienie rusztowania zewnętrznego. 

b) Renowacja cokołu na ścianie frontowej 

c) Renowacja pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi  

d) Wymiana drzwi w częściach wspólnych 

e) Wymiana i wzmocnienie  uszkodzonych elementów więźby dachowej 

f) Remont ścian zewnętrznych ( likwidacja pęknięć)  

g) Ocieplenie ścian zewnętrznych  

h) Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacja wełną mineralna. 

i) Ocieplenie stropu piwnic od spodu w technologii pneumatycznej. 

j) Remont klatki schodowej. 

k) Wykonanie opaski betonowej wokół budynku 

l)  

3 . WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Zgodnie z załączoną mapą na działce znajduje się obiekt  budowlany, na którym będą 

prowadzone roboty termo modernizacyjne. 

 

 4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 

Ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m występuje podczas wykonywania  następujących 
robót budowlanych: 
 - demontaż rur spustowych  i obróbek blacharskich 
 - ocieplenie ścian zewnętrznych  
            - montaż i rozbiórka rusztowań  
            - remont  dachu    
Złożone procesy technologiczne, zmienne stanowiska robocze powodują poważne zagrożenia 

wypadkowe przy pracach na wysokości, a szczególnie: 

- przy wznoszeniu i przemieszczaniu konstrukcji  

- przy wykonywaniu robót elewacyjnych budynków z rusztowań i pomostów   roboczych,  

montażu i demontażu rusztowań 

-  podczas pracy w miejscach, gdzie istnieje możliwość spadania z góry różnych przedmiotów , 

narzędzi i materiałów budowlanych 

Prowadzenie robót na wysokościach może być wykonywane jedynie przez ekipę przeszkoloną 

w tym zakresie (odpowiednie badania) i wyposażoną (między innymi w kaski i odpowiednią 

odzież ochronną). 
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5.  BEZPIECZEŃSTWO PRZY PROWADZENIU ROBÓT 

Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktażu ekipy w 

sprawie sposobu oraz technologii wykonywania robót budowlanych, a także środków 

bezpieczeństwa jakie należy zachować podczas prowadzenia prac. W czasie szkolenia, które 

powinno przebiegać w formie teoretycznego i praktycznego instruktażu należy szczególnie 

zwrócić uwagę na: 

- podstawowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

- zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące na danym stanowisku pracy 

- podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy  

Sprzęt, maszyny i urządzenia powinny być sprawne technicznie. Każdorazowo przed 

przystąpieniem do wykonywania prac, Kierownik budowy winien sprawdzić ich stan techniczny. 

Kierownik zobowiązany jest wyznaczyć teren do składowania narzędzi i materiałów 

budowlanych oraz zapewnić komplet zapleczy dla robotników budowlanych. 

Dla kierowania i bezpiecznego prowadzenia robót zaleca się stały pobyt kierownika na budowie. 

W tym celu należy na placu budowy zamontować kontener socjalny i biuro kierownika budowy. 

 

6.  INFORMACJE DODATKOWE 

   Strefa szczególnego zagrożenia – brak 

   Komunikacja na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń – sprawna i bezpieczna 

   Miejsce przechowywania dokumentacji budowy – teren budowy lub upoważniony 

przedstawiciel wykonawcy 

   Dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych –   

zapewnia wykonawca prac 

  Wykonawca prac jest obowiązany wykonać roboty nie objęte umową, jeżeli są one niezbędne 

ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie remontowanego obiektu przed awarią lub 

katastrofą.     Podstawę do pojęcia tych robót stanowi wpis do dziennika budowy dokonywany 

przez upoważnione osoby i instytucje.  

 

7.  KLAUZULA PUBLIKACJI I WYKORZYSTANIA 

➢ Autor zezwala na korzystanie z niniejszego opracowania zgodnie z umową. 

➢ Projekt został  opracowany w oparciu o audyt energetyczny. 

➢ Opracowujący projekt, kosztorys i informację BIOZ nie ponosi odpowiedzialności za 

informacje nieprawdziwe lub zatajone, które uzyskał od właściciela obiektu. 

➢ Całość robót musi być prowadzona pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem 

sztuki budowlanej i przepisów BHP. 

➢ Do wykonywania robót budowlanych należy stosować tylko takie materiały, które posiadają 

atest budowlany i PZH. Muszą to być wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 

budownictwie ze znakiem  ”B” 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz.U.120 poz.1126 

kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ i umieszczenia go w 

widocznym miejscu na terenie budowy.                

Opracował  : inż. Piotr Antończak 
upr. UAN/U/7342/9/9 
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Obiekt:

Temat:

Adres:

Inwestor:

 Data:
          1/2022
 Rys. nr:1

 Skala: 1/50

Budynek mieszkalny
Plan sytuacyjny

Połczyn zdr.ul Woj Polskiego 24
WM NIERUCHOMOŚCI Woj Polskiego 24Połczyn

BIURO PROJEKTOWE Mirosław Piórkowski
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14

tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl

Sprawdzający

Jedn.Projektowa Biuro Projektowe Mirosław Piórkowski
 inż. P.Antończaki upr. UAN/U/7342/9/92

Budynek remontowany

Plan sytuacyjny działka nr 349.Budynek mieszkalny wspólnoty mieszkaniowej
 przy ul Woj Polskiego 24 w Połczynie zdr.



Obiekt:
Temat:

Adres:

Inwestor:

 Data:
          12/2021
 Rys. nr:2

 Skala: 1/7

Budynek mieszkalny
Inwentaryzacja ścian.

Połczyn zdr.ul Woj Polskiego 24
WM NIERUCHOMOŚCI Woj Polskiego 24Połczyn

BIURO PROJEKTOWE Mirosław Piórkowski
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14

tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl

Sprawdzający

Jedn.Projektowa Biuro Projektowe Mirosław Piórkowski

Budynek mieszkalny wielorodzinny W.M Woj.Polskiego 24 Połczyn.zdr.
Elewacja wsch. oficyna-inwentaryzacja

Pokrycie dachu do renowacji 4

Ściany przeznaczone do ocieplenia3.

2

Ściana pęknięta do naprawy. 1

Legenda.

Drzwi i okna zewnętrzne przeznaczone do wymiany
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Obiekt:
Temat:

Adres:

Inwestor:

 Data:
          12/2021
 Rys. nr:3

 Skala: 1/7

Budynek mieszkalny
Inwentaryzacja- ściana szczytowa

Połczyn zdr.ul Woj Polskiego 24
WM NIERUCHOMOŚCI Woj Polskiego 24Połczyn

BIURO PROJEKTOWE Mirosław Piórkowski
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14

tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl

Sprawdzający

Jedn.Projektowa Biuro Projektowe Mirosław Piórkowski

Budynek mieszkalny wielorodzinny W.M Woj.Polskiego 24 Połczyn.zdr.
Elewacja PN. oficyna-inwentaryzacja

Pokrycie dachu do renowacji 4

Ściany przeznaczone do ocieplenia3.

2

Ściana pęknięta do naprawy. 1

Legenda.

Drzwi i okna zewnętrzne przeznaczone do wymiany
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Obiekt:
Temat:

Adres:

Inwestor:

 Data:
          12/2021
 Rys. nr:4

 Skala: 1/7

Budynek mieszkalny
Inwentaryzacja ścian

Połczyn zdr.ul Woj Polskiego 24
WM NIERUCHOMOŚCI Woj Polskiego 24Połczyn

BIURO PROJEKTOWE Mirosław Piórkowski
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14

tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl

Sprawdzający

Jedn.Projektowa Biuro Projektowe Mirosław Piórkowski

Budynek mieszkalny wielorodzinny W.M Woj.Polskiego 24 Połczyn.zdr.
Elewacja Wsch. frontowa-inwentaryzacja

Pokrycie dachu do renowacji 4

Ściany przeznaczone do ocieplenia3.

2

Ściana pęknięta do naprawy. 1

Legenda.

Drzwi i okna zewnętrzne  do wymiany
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Obiekt:
Temat:

Adres:

Inwestor:

 Data:
          12/2021
 Rys. nr:5

 Skala:

Budynek mieszkalny
Inwentaryzacja dach

Połczyn zdr.ul Woj Polskiego 24
WM NIERUCHOMOŚCI Woj Polskiego 24Połczyn

BIURO PROJEKTOWE Mirosław Piórkowski
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tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl

Sprawdzający

Jedn.Projektowa Biuro Projektowe Mirosław Piórkowski
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Dach-inwentaryzacja
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Legenda.
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Obiekt:
Temat:

Adres:

Inwestor:

 Data:
          12/2021
 Rys. nr:6

 Skala:

Budynek mieszkalny
Inwentaryzacja rzut przyziemia

Połczyn zdr.ul Woj Polskiego 24
WM NIERUCHOMOŚCI Woj Polskiego 24Połczyn

BIURO PROJEKTOWE Mirosław Piórkowski
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14

tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl

Sprawdzający

Jedn.Projektowa Biuro Projektowe Mirosław Piórkowski
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Budynek mieszkalny wielorodzinny W.M Woj.Polskiego 24
Połczyn.zdr.
Dach-inwentaryzacja
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Temat:

Adres:

Inwestor:

 Data:
          12/2021
 Rys. nr:7

 Skala: 1/7

Budynek mieszkalny
Inwentaryzacja Przekrój

Połczyn zdr.ul Woj Polskiego 24
WM NIERUCHOMOŚCI Woj Polskiego 24Połczyn

BIURO PROJEKTOWE Mirosław Piórkowski
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14

tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl

Sprawdzający

Jedn.Projektowa Biuro Projektowe Mirosław Piórkowski



Szczegół nr.1
Naprawa uszkodzonych nadproży w murach z cegły
pełnej.

Zakres robót:
1.Wyciąc szczeliny w poziomych spoinach na głębokośc
od 45 do 55 mm ( plus gr.tynku) i dł. poza otwór min 50
cm po każdej stronie co trzy warstwy w odstępach
pionowych.
2.Wyczyścić spoiny i spłukac wodą.
3.Wprowadzić warstwę zaprawy HeliBond o gr.15.mm w
głąb.
4.Wepchnąc pręt HeliBar Ø 6 mm.w zaprawę.
5.Nałożyc 2 warstwę zaprawy HeliBand ok.10 mm gr.na
poprzednią.
6.Wepchnąc drugi pręt fi 6 mm.w zaprawę.
7.Wprowadzic kolejna warstwę zaprawy dopychając w
głąb spoiny.
8.Zwilżyć wodą ewentualnie uni gruntem.
9.Uzupełnic wypełnione spoiny niekurczliwa zaprawą

Uwaga.
a.jeśli odcinki pręta mają byc połączone w jeden długi
stosować łączenie na zakładkę 50  cm.
g\b.maksymalnie rozstaw poziomów 90 cm( 12 warstw)

Drzwi

OknoOkno

Drzwi

Szczegół nr.2
Naprawa pęknięć w murach  z cegły w narożnikach

Zakres robót:
1.Wykuć lub wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na gł.35 mm i
dł.50cm po obu stronach pęknięcia w odstępach pionowych co 4
warstwy cegieł ( max. co 45 cm).
2.Wyczyścić spoiny i spłukac wodą.
3.Wprowadzić warstwę zaprawy HeliBond  w głąb szczeliny.
4.Wepchnąc pręt HeliBar Ø 6 mm.w zaprawę.
5.Nałożyc  warstwę zaprawy i wepchnąć ją w głąb spoiny
pokrywając okryta powierzchnie pręta
6.Zwilżyć wodą ewentualnie uni gruntem.
7.Uzupełnić wypełnione spoiny niekurczliwa zaprawą

Uwaga.
a.pręty mają byc zamocowane w murze na odcinkach min.50 cm po
obu stronach pęknięcia
b.pręty zamocować na odcinkach co najmniej 50 cm w przyległej
ścianie.

Szczegół nr.3
Naprawa pęknięć  w murach pełnych.

Zakres robót:
1.Wyciąc szczeliny w poziomych spoinach na
głębokośc  od 35-45  mm ( plus gr.tynku) i dł. 50 mm
po obu stronach pęknięcia  w odstępach pionowych
co 4 warstwy cegieł( max.co 45 cm.).
2.Wyczyścić spoiny i spłukac wodą.
3.Wprowadzić warstwę zaprawy HeliBond o
gr.15.mm w głąb.
4.Wepchnąc pręt HeliBar Ø 6 mm.w zaprawę.
5.Wprowadzic kolejna warstwę zaprawy dopychając
w głąb spoiny.
6.Zwilżyć wodą ewentualnie uni gruntem.
7.Uzupełnic wypełnione spoiny niekurczliwa
zaprawą

Szczegół nr.4
Naprawa pęknięć  naroży wewnętrznych ścian za pomocą kotew
CEMTIE

Zakres robót:
1.Ustalić i zaznaczyć położenie otworów na ścianie od wewnątrz
budynku.
2.Wywiercić na jednym poziomie dwa otwory pilotażowe o średnicy 14
mm każdy i długość domierzyć tak,aby w ścianie zewnętrznej
głębokość wyniosła min.50 cm.
3.Wyczyścić otwory i dokładnie wypłukać wodą.
4.Wymieszać zaprawę Heli Bond inapełnic pistolet.
5.Wpompować zaprawę aż wypełni końcówkę.
6.Wkręcić odpowiedniej dł kotwę CemTie fi 8 mm w końcówkę pistoletu.
7.Włożyc końcówkę na pełną głębokość do otworu i pompować
zaprawę.ciśnienie ma spowodować wypchnięcie zaprawy wraz z kotwą.
8.Wykończyć końcówki otworu.

Uwaga:
a.Kotwy CemTie instalować co trzy warstwy cegiel w maksymalnie
rozstawie pionowym 45 cm.
b.kotwy zamocowaćw ścianie na odcinku min.50 cm poza pęknięciem.
c.kotwy stosować jednocześnie z użyciem prętów HeliBar dookoła
narożnika.
Widok boczny Przekrój pionowy przez ścianę

Naprawa pęknięć w ścianach-projekt.

Obiekt:
Temat:

Adres:

Inwestor:

 Data:
          12/2021
 Rys. nr: 8

 Skala:

Budynek mieszkalny
Inwentaryzacja-pęknięć

Połczyn zdr.ul Woj Polskiego 24
WM NIERUCHOMOŚCI Woj Polskiego 24Połczyn

BIURO PROJEKTOWE Mirosław Piórkowski
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14

tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl

Sprawdzający

Jedn.Projektowa Biuro Projektowe Mirosław Piórkowski

Pęknięcia murów przeznaczone do
naprawy

Wykonawca robót zobowiązany jest do oceny stanu technicznego
murów pod kontem klamrowania i przemurowania po skuciu tynków na
etapie wykonywania prac.Sposób naprawy należy uzgodnić z
projektantem



Wymiary w
świetle muru
 Ilość sztuk

Sz
Hz

Schemat
zestawczy

160
270

1

ZESTAWIENIE STOLARKI

Wykonawca  robót zobowiązanjest przed wstawieniem drzwi i okien
dokonać obmiaru z natury.

Wymiary w
świetle muru
 Ilość sztuk

Sz
Hz

Schemat
zestawczy

90
210

1

35
80
2

40
60
1

Przewiduje się wymianę okien na nową stolarkę okienną, energooszczędną,
Maksymalny współczynnik przenikania dla okien zewnętrznych.
od 1.01.2021r  1,40 W/m2K

Przewiduje się wymianę drzwi na nową stolarkę drzwiową,
energooszczędną,
Maksymalny współczynnik przenikania dla drzwi
zewnętrznych.
od 1.01.2021r. 1,30 W/m2K

Wymiana w częściach wspólnych okien w piwnicach i
korytarzu bez wymagań w zakresie ochrony cieplnej.
Zalecane okna z U = 1,4 W/m2K lub niższym.Okna  w
kolorze brązowym s szybą podwójną

Piwnica  Pom .gosp..

 Oficyna
 Front

Drzwi z PCV dwudzielne i pojedynvcze z panelem sztywnym
dostosowane do domofonu z samozamykaczami.Kolor RAL
8017.Układ szyb jak w pierwotnych skrzydłach.

Obiekt:

Temat:

Adres:

Inwestor:

 Data:
          12/2021
 Rys. nr:9

 Skala:

Budynek mieszkalny
Wykaz stolarki

Połczyn zdr.ul Woj Polskiego 24
WM NIERUCHOMOŚCI Woj Polskiego 24Połczyn

BIURO PROJEKTOWE Mirosław Piórkowski
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14

tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl

Sprawdzający

Jedn.Projektowa Biuro Projektowe Mirosław Piórkowski
 inż. P.Antończaki upr. UAN/U/7342/9/92



SYSTEM  BSO
Z  WARSTWĄ  ZBROJĄCĄ  STANDARDOWĄ

łącznik izolaji termicznej

istniejąca ściana zewnętrzna, otynkowana

zaprawa klejowa  na zgruntowanej
powierzchni

płyta termoizolacyjna ze styropianu
grafitowego W/mK 0,032  gr.14cm

Przekrój  przez  system  BSO z  wykorzystaniem płyt  styropianowych.

podkładowa masa tynkarska

Tynk akrylowy malowany farbami akrylowymi Ceresit

siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie

warstwa zaprawy

Obiekt:
Temat:

Adres:

Inwestor:

 Data:
          12/2021
 Rys. nr: 9.a

 Skala:
             1/20

Budynek mieszkalny
Przekrój

Połczyn zdr.ul Woj Polskiego 24
WM NIERUCHOMOŚCI Woj Polskiego 24Połczyn

BIURO PROJEKTOWE Mirosław Piórkowski
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14

tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl

Sprawdzający

Jedn.Projektowa Biuro Projektowe Mirosław Piórkowski
 inż. P.Antończaki upr. UAN/U/7342/9/92



Obiekt:

Temat:

Adres:

Inwestor:

Budynek mieszkalny
Projekt- ściana szczytowa

Połczyn zdr.ul Woj Polskiego 24
WM NIERUCHOMOŚCI Woj Polskiego 24Połczyn

BIURO PROJEKTOWE Mirosław Piórkowski
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14

tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl

Sprawdzający

Jedn.Projektowa Biuro Projektowe Mirosław Piórkowski

Budynek mieszkalny wielorodzinny W.M Woj.Polskiego 24 Połczyn.zdr.
Elewacja tylna oficyna-inwentaryzacja

okna drzwi 

cokół -  ETNA-ET4

ściany - kolor nr  ETNA-ET2 

portal,pilastry- kolor nr ETNA-ET1 

Kolorystyka elewacji wg wzornika Ceresit

Rynny, rury spustowe, parapety i obróbki
blacharskie - z blachy cynkowo tytanowej gr. 0,65 mm w kolorze
naturalnym siwym. Opaska betonowa na podsypce cem-piaskowej

Kolorystyka ścian na wydruku może różnić
się barwą od kolorów na wzorniku.
Kolorystykę ścian należy dobierać w oparciu o
numerację ze wzornika  Ceresit

Rodzaj robót
Naprawa spękań, nadproży i docieplenie ścian zewnętrznych poprzez
montaż 14 cm warstwy styropianu (o współczynniku przewodzenia ciepła λ=
0,033 W/(m K) lub niższym).Tynk akrylowy baranek gr.1,5 mm ściany
docieplane.

RAL 8017

podbitka RAL 8017

 Data:
          12/2021
 Rys. nr:  11

 Skala:

Obaska betonowa

 inż. P.Antończaki upr. UAN/U/7342/9/92



Obiekt:

Temat:

Adres:

Inwestor:

Budynek mieszkalny
Projekt- ściana szczytowa

Połczyn zdr.ul Woj Polskiego 24
WM NIERUCHOMOŚCI Woj Polskiego 24Połczyn

BIURO PROJEKTOWE Mirosław Piórkowski
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14

tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl

Sprawdzający

Jedn.Projektowa Biuro Projektowe Mirosław Piórkowski

Budynek mieszkalny wielorodzinny W.M Woj.Polskiego 24 Połczyn.zdr.
Elewacja tylna oficyna-inwentaryzacja

okna drzwi 

cokół -  ETNA-ET4

ściany - kolor nr  ETNA-ET2 

portal,pilastry- kolor nr ETNA-ET1 

Kolorystyka elewacji wg wzornika Ceresit

Rynny, rury spustowe, parapety i obróbki
blacharskie - z blachy cynkowo tytanowej gr. 0,65 mm w kolorze
naturalnym siwym. Opaska betonowa na podsypce cem-piaskowej

Kolorystyka ścian na wydruku może różnić
się barwą od kolorów na wzorniku.
Kolorystykę ścian należy dobierać w oparciu o
numerację ze wzornika  Ceresit

Rodzaj robót
Naprawa spękań, nadproży i docieplenie ścian zewnętrznych poprzez
montaż 14 cm warstwy styropianu (o współczynniku przewodzenia ciepła λ=
0,033 W/(m K) lub niższym).Tynk akrylowy baranek gr.1,5 mm ściany
docieplane.

RAL 8017

podbitka RAL 8017

 Data:
          12/2021
 Rys. nr:  11

 Skala:

Obaska betonowa

 inż. P.Antończaki upr. UAN/U/7342/9/92



Obiekt:

Temat:

Adres:

Inwestor:

 Data:
          12/2021
 Rys. nr:12

 Skala:1/7

Budynek mieszkalny
Projekt remontu ścian

Połczyn zdr.ul Woj Polskiego 24
WM NIERUCHOMOŚCI Woj Polskiego 24Połczyn

BIURO PROJEKTOWE Mirosław Piórkowski
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14

tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl

Sprawdzający

Jedn.Projektowa Biuro Projektowe Mirosław Piórkowski

Budynek mieszkalny wielorodzinny W.M Woj.Polskiego 24 Połczyn.zdr.
Elewacja wsch-Projekt

Budynek sąsiedni.

okna drzwi 

cokół -  ETNA-ET4

ściany - kolor nr  ETNA-ET2 

portal,pilastry- kolor nr ETNA-ET1 

Kolorystyka elewacji wg wzornika Ceresit

Rynny, rury spustowe, parapety i obróbki
blacharskie - z blachy cynkowo tytanowej gr. 0,65 mm w kolorze
naturalnym siwym. Opaska betonowa na podsypce cem-piaskowej

Kolorystyka ścian na wydruku może różnić
się barwą od kolorów na wzorniku.
Kolorystykę ścian należy dobierać w oparciu o
numerację ze wzornika  Ceresit

Rodzaj robót
Naprawa spękań, nadproży i docieplenie ścian zewnętrznych poprzez
montaż 14 cm warstwy styropianu (o współczynniku przewodzenia ciepła λ=
0,033 W/(m K) lub niższym).Tynk akrylowy baranek gr.1,5 mm ściany
docieplane.Cokół kamienny i ceglany nie podlega ociepleniu należy
odrestaurować -odnowić kamień,fugi i cegłę..

RAL 8017

podbitka RAL 8017

Cokół nieocieplany cegła i kamien odrestaurowane i
zaimpregnowane.Odwzorowanie pierwotnego wyglądu

Cokół nieocieplany cegła i kamien odrestaurowane i
zaimpregnowane.Odwzorowanie pierwotnego wyglądu

Listwa startowa

 inż. P.Antończaki upr. UAN/U/7342/9/92

kolor nr  ETNA-ET2 kolor nr  ETNA-ET2



Obiekt:

Temat:

Adres:

Inwestor:

 Data:
          12/2021
 Rys. nr:13

 Skala: 1/7

Budynek mieszkalny
Projekt remont  dach

Połczyn zdr.ul Woj Polskiego 24
WM NIERUCHOMOŚCI Woj Polskiego 24Połczyn

BIURO PROJEKTOWE Mirosław Piórkowski
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14

tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl

Sprawdzający

Jedn.Projektowa Biuro Projektowe Mirosław Piórkowski

Budynek mieszkalny wielorodzinny W.M Woj.Polskiego 24 Połczyn.zdr.
Dach-projekt wymiany pokrycia

Pokrycie dachu papą 1x termo2.

Nowe  pokrycie dachowe1..

Legenda.

Orynnowanie  z opierzeniem 

2.

3.

Orynnowanie wraz z opierzeniem dachu 

dachu z blachy
cynk-tytan gr.0,65mm

KK

K

K

4.

5.

Wyłaz dachowy szt.2 z szybą PCV

Wierzyczki dachowe odnowione

60

80

z blachy cynkowo tytanowej
gr.0,65mm

 inż. P.Antończaki upr. UAN/U/7342/9/92



Budynek mieszkalny wielorodzinny W.M Woj.Polskiego 24
Połczyn.zdr.
Przekrój-projekt ocieplenia

Strych

I piętro

Parter

Piwnica

Więżba dachowa drewniana (deskowanie)

2

Wełna mineralna gr. 20 cm  L= 0,034
Strop drewniany z polepą glonianą

Mansard pokrycie papowe
Pokrycie papowe termo( 2.X)

Strop klaina
Wełna skalna gr.11 cm ( pneumatycznie)

Posadzka lastryco korytarz

1

Styropian gr 14 cmlambda ʎ 0,32 W/mK
Mur z cegły pełnej czerwonej gr 38.cm
Tynk wewnętrzny

40

Obiekt:

Temat:

Adres:

Inwestor:

 Data:
          12/2021
 Rys. nr: 14

 Skala: 1/7

Budynek mieszkalny
Przekrój

Połczyn zdr.ul Woj Polskiego 24
WM NIERUCHOMOŚCI Woj Polskiego 24Połczyn

BIURO PROJEKTOWE Mirosław Piórkowski
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14

tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl

Sprawdzający

Jedn.Projektowa Biuro Projektowe Mirosław Piórkowski

Tynk akrylowybaranek gr.1,5-2 mm

Listwa startowa

Odnowiony cokół kamienny

Styropian gr 14 cmlambda ʎ 0,32
Mur z cegły pełnej czerwonej
Tynk wewnętrzny

Tynk akrylowybaranek gr.1,5-2 mm

okna drzwi 

cokół -  ETNA-ET4

ściany - kolor nr  ETNA-ET2 

portal,pilastry- kolor nr ETNA-ET1 

Kolorystyka elewacji wg wzornika Ceresit

Rynny, rury spustowe, parapety i obróbki
blacharskie - z blachy cynkowo tytanowej gr. 0,65 mm w kolorze
naturalnym siwym. Opaska betonowa na podsypce cem-piaskowej

Kolorystyka ścian na wydruku może różnić
się barwą od kolorów na wzorniku.
Kolorystykę ścian należy dobierać w oparciu o
numerację ze wzornika  Ceresit

Rodzaj robót
Naprawa spękań, nadproży i docieplenie ścian zewnętrznych poprzez
montaż 14 cm warstwy styropianu (o współczynniku przewodzenia ciepła λ=
0,033 W/(m K) lub niższym).Tynk akrylowy baranek gr.1,5 mm ściany
docieplane.Cokół kamienny i ceglany nie podlega ociepleniu należy
odrestaurować -odnowić kamień,fugi i cegłę..

RAL 8017

podbitka RAL 8017

Opaska
betonowa

 inż. P.Antończaki upr. UAN/U/7342/9/92




