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1. Przedmiot opracowania – przepisy Prawo Budowlane 

A. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury po zmianie z dnia 6.11.2008 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, 

poz. 1238) . 

B. Budynek wpisany do  Gminnej Ewidencji Zabytków podlega zgłoszeniu o wykonaniu 
planowanych robót do Starostwa. 
 
C. W stosunku do budynków nie wpisanych do rejestru zabytków a ujętych w Gminnej 
Ewidencji Zabytków pozwolenie na budowę – (zgłoszenie ) wydaje właściwy organ tj 
Starostwo Powiatowe w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Prawo 
Budowlane Art.39.pkt.3. 
 
D. Projektant na podst. powyższego art. Prawa Budowlanego nie jest zobowiązany do 
zgłoszenia robót i uzyskania akceptacji konserwatorskiej na prowadzenie robót. 
 
Celem opracowania jest projekt remontowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z 

wymianą pokrycia dachowego. Ociepleniu podlega ściana oficyny  w podwórzu  

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

w projekcie zostały uzgodnione z  Inwestorem  

2. Opis budynku. 

Nazwa elementu 

budynku 
Materiał i wymiary 

Fundamenty Fundamenty ceglane kamienne 

Ściany nośne Ściany nośne piwnic z cegły pełnej i kamienia gr. 50cm. 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  

Ściana oficyny – portal ocieplony supremą  

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 z dachówki ceramicznej karpiówki 

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 drewniana i PCV. Drzwi drewniane do budynku głównego 

Wykończenie 

ścian 

wewnętrznych 

Ściany wewnętrzne lokali mieszkalnych oraz ściany klatek schodowych 

otynkowane tynkiem kat. III. Wykończenia w poszczególnych lokalach 

mieszkalnych wykonane indywidualnie przez lokatorów.  
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Wykończenie 

ścian 

zewnętrznych 

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

Trzony 

wentylacyjne  

Budynek wyposażony w wentylacje grawitacyjną. instalacje gazową, 

elektryczną i deszczówkę ogólnospławną 

 

.3 Charakterystyczne parametry techniczne budynku: 

 powierzchnia zabudowy . 180 m2 

 

 

  

kubatura budynku 1910   

Wysokość budynku: 12 m 

Termin realizacji 2022-2023r. 

Działka nr. 26/1 0003 Połczyn zdr 

 
Rys historyczny bud .przy ul Szpitalnej 1 w Polczynie zdr. 

Dom mieszkalny w typie podmiejskiej, skromnej  kamienicy, usytuowany kalenicowo na 

działce narożnej.Budynek o konstrukcji murowanej, założony na rzucie prostokąta. 

Obiekt 2,5-kondygnacyjny, nakryty wysokim dachem łamanym. Elewacja frontowa 

pięcioosiowa, z wejściem głównym w szczycie. Otwory okienne zamknięte prosto; 

stolarka okienna drewniana  z krzyżem okiennym oraz współczesna z PCV nawiązująca 

podziałem do krzyża okiennego. Elewacje tynkowane tynkiem gładkim cementowo-

wapiennym, fasada z skromnym detalem architektonicznym w postaci płaskich 

gzymsów międzykondygnacyjnych. Dach kryty dachówka ceramiczna karpiówka 

podwójnie. 

4. Zakres projektowanych robót. 

A. Ustawienie rusztowania zewnętrznego. 

B. Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem poszycia dachu 

C. Remont- ściany frontowej i facjatek wraz z odnowieniem podbitki drewnianej  

D. Remont ściany szczytowej - malowanie 

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

F. Wymiana i wzmocnienie  uszkodzonych elementów więźby dachowej 

G. Zerwanie supremy z ryzalitu ściany oficyny 

H. Ocieplenie ściany zewnętrznych oficyn wraz z ryzalitem 

I. Wymiana podłogi drewnianej na poddaszu wraz z ociepleniem wełna mineralną. 

J. Remont klatki schodowej. 

K. Wymiana orynnowania i obróbek blacharskich 

L. Wykonanie opaski z kostki betonowej  

M. Renowacja drzwi drewnianych w ścianie szczytowej 
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5.Opis robót ujętych przy remoncie budynku. 

 

A. Ustawienie rusztowania zewnętrznego. 

Prace na wysokości będą prowadzone z rusztowania przyściennych ramowych do wys.15 m. 

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

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

 

 B. 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. Zlikwidować pęknięcie w posadzce 

lastrykowej na parterze. 

 

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

Zniszczone okna  w piwnicach i klatce schodowej 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 w piwnicach wykonać jednoramowe w kolorze brązowym.  

Zniszczone drzwi drewniane w budynku oficyny należy wymienić na nowe PCV. Drzwi 

drewniane w ścianie szczytowej odnowić zachowując wygląd historyczny. 

 

D. Wymiana i wzmocnienie elementów więźby dachowej 

Przegnite końcówki krokwi i całe krokwie 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 gzymsów podrynnowych 

Wymianie podlegają także przegnite i zawilgocone deski podłogowe na poddaszu , w miejsce 

desek należy zastosować płytę OSB gr.2,5 cm. Podłogę na poddaszu ocieplić wełną mineralną 

gr 15 cm układaną wzdłuż nowoprojektowanych legarów. Przy kominach dokonać sprawdzenia 

i wymienny przegnitych opierzen. Przy wymianie dachówki na karpiówkę ceramiczną krytą 

podwójnie należy wymienić poszycie z łat wraz z zastosowaniem paroizolacji z foli. Materiały 

stosować zgodnie z Warunkami Technicznymi i kartami  produktu. 

 

Uwaga 

Legary nowoprojektowane należy ułożyć krzyżowo do istniejących belek 

stropowych. Legary , elementy wymieniane więźby i łaty z drewna iglastego 

impregnowane. Legary o przekroju 16/8 cm 

 

E. 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. Wewnętrzne parapety PCV przyklejane na klej. 
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Boczne ściany facjat w dachu oficyny należy obić płytą OSB gr. 19.mm i ocieplić. Przed obitką 

usunąć zmurszały tynk i wyremontować ściany licowe i boczne lukarn.  

 

 F. Remont- ściany frontowej i szczytowej  

Ścianę frontową i szczytową wraz z facjatkami należy odnowić z zachowaniem historycznego 

wyglądu. Ściany nie podlegają ociepleniu Elementy architektoniczne w postaci ozdobnych 

gzymsów kordonowych mają natynkowy detal architektoniczny. Stolarka drewniana i  PCV 

wtórna. 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. Skuć odparzone tynki, zarysowania i pęknięcia naprawić z 

zastosowaniem zaprawy renowacyjnej WTA. Dokonać przecierki całości tynków 

cienkowarstwowa zaprawą szpachlową na gładko. Wyszpachlowane ściany, lizyny i gzymsy   

pomalować farbą akrylową. 

 Elewacja szczytowa i frontowa pokryta licznymi farbami i tynkami wtórnymi uniemożliwia 

wykonanie odkrywek w celu ustalenia pierwotnego koloru. W związku z tym przyjęto kolor 

elewacji budynku w kolorach jasnych stonowanych z wzornika Ceresit w nawiązaniu do 

kolorystyki budynków odrestaurowanych na obszarze zabytkowym. 

➢ ściany - kolor nr  ARCTIC AT1  

➢ ryzalit gzymsy  - kolor nr GOBI GB1  

➢ cokół  - kolor ARCTICA AL5  

➢ drzwi drewniane RAL-8017 farba renowacyjna 

➢ podbitka gzymsów i facjat kolor RAL 8017 impregnat 

Uwaga: 

Przy malowaniu ściany frontowej i szczytowej należy zachować istniejącą stylistykę 

budynku. Całość prac powinna odbywać się pod  nadzorem osoby uprawnionej zgodnie 

z wymogami bhp i sztuką budowlaną. Zastosowane materiały powinny  posiadać 

wymagane świadectwa karty techniczne i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie 

RP. Fragment ściany szczytowej ponad dachem od str. przyległego budynku należy 

ocieplić i wykończyć tak jak elewacje oficyny w podwórzu.. 

 

G. Ocieplenie facjat, ścian zewnętrznych oficyny i ryzalitu 

 Przed ociepleniem ścian należy zerwać istniejące ocieplenie z supremy uzupełnić tynki w 

cokole i miejscach po zlikwidowanej supremie. Naprawić pęknięcia ,uzupełnić ubytki cegieł w 

murach ceglanych. Wymienić uszkodzone belki i deski w facjatach. Przewiduje się ocieplenie 

elewacji oficyn i facjat styropianem grafitowym grubości 14 cm (o współczynniku przewodzenia 

ciepła λ= 0,032 W/(m K) lub niższym). Do wykończenia ścian należy zastosować tynk 

strukturalny akrylowy baranek o uziarnieniu 1,5mm. Tynk malowany farbami akrylowymi 

ODPORNYMI NA WILGOĆ I POROSTY. Ościeża okienne  drzwiowe należy ocieplić 

styropianem gr. 3cm.Styropian wpuścić 30 cm poniżej gruntu. Rozważyć możliwość wykonania 

opaski z kostki betonowej przy ścianie szczytowej i w podwórzu W projekcie przewidziano 

remont fos piwnicznych w ścianie szczytowej. Roboty dodatkowe uzgodnić z inwestorem na 

etapie podpisania umowy. 
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Uwaga: 

Ściana frontowa i szczytowa budynku nie podlega ociepleniu-ściany 

przeznaczona do renowacji – z zachowaniem historycznego wyglądu. 

 

H. 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. Podłoga mocowana do legarów – 

krawędziaki 16/8 z drewna iglastego . Pustka wypełniona wełną mineralna gr 15 cm. 

 

I. Remont klatki schodowej. 

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

farbę z  ścian i sufitów. Uwidocznione po likwidacji tynków pęknięcia przemurować lub założyć 

klamry w systemie COMTIE. 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. Odnowić dwudzielne drzwi  na korytarzu 

w części parterowej. Pomalować ścianę z desek przy schodach piwnicznych. Schody drewniane 

wraz z poręczami i tralkami wyremontować i pomalować farbą olejną chlorokauczukową. 

Remontowi nie podlegaj schody i spocznik ostatniej kondygnacji( schody obite wykładziną) 

Parapety wewnętrzne na klatce schodowej przy wymienianych oknach wykonać z PCV w 

kolorze drewnopodobnym. Zniszczone podczas demontażu ościeża okienne i ściany należy 

wyszpachlować gładzią gipsową i pomalować. Kolorystykę ścian na klatce schodowej należy 

uzgodnić z inwestorem Zabezpieczyć odsłoniętą instalacje elektryczna na poddaszu  ( gniazdka, 

przełączniki i puszki).Prace prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi z zachowaniem BHP. 

 

 J. Remont dachu 

Zdemontować rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie. Rozebrać pokrycie dachu z dachówki 

karpiówki ceramicznej układanej w koronkę podwójnie oraz łacenie dachu. Wymienić wyłazy 

dachowe na nowe typowe 85x85cm. Zawilgocone i spróchniałe elementy więźby dachowej 

(słupy, krokwie, podwaliny i łaty ) należy wzmocnić lub wymienić na nowe. Na krokwiach ułożyć 

i zamocować folię dachową, kontr łaty i łaty 6x4cm (rozstaw łat pod dachówkę karpiówkę 

ceramiczną). Na łatach ułożyć nowe pokrycie z dachówki karpiówki ceramicznej układanej w 

koronkę podwójnie w kolorze ceglastym, zastosować dachówki wentylacyjne wg norm. Na 

kalenicy i krawędziach zewnętrznych zamontować gąsiory w kolorze ceglastym wraz z 

uszczelkami (taśmami kalenicowymi). Na dachu zamontować typowe ławy kominiarskie i płotki 

przeciwśniegowe stalowe ocynkowane .Opierzenia blacharskie na dachu wykonać z blachy 

tytanowo cynkowej. Rynny Ø120mm i rury spustowe Ø100mm z blachy z blachy jak wyżej. 

Podejścia do rur spustowych wymienić na nowe żeliwne z rewizjami i wpiąć do kanalizacji 

deszczowej ogólnospławnej. W projekcie przewidziano remont kominów tynkowanych  ponad 

dachem tj uzupełnienie fug i malowanie pow. tynkowanych.Zadaszenie nad wejściem do piwnicy 

od str. podwórza wymienić na nowe z papy termo 2x.Wymianie podlega także deskowanie na 

nowe z płyty OSB gr. 25 mm.  
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K. Remont facjat 

Projektuje się ocieplenie facjat. W tym celu należy skuć tynki  z bocznych ścian,  następnie 

zamocować do ścian płyty OSB gr. 25mm, na płyty zamocować styropian EPS 032 gr. 14cm za 

pomocą kleju i łączników mechanicznych.  

Ocieplenie wykończyć za pomocą siatki zatopionej w kleju i tynku cienkowarstwowego 

akrylowego. Zadaszenie facjat pokryć dachówką tak jak połacie dachowe Obróbki zadaszeń 

zakrywające ocieplenie ze styropianu i facjat wykonać z blachy cynkowo tytanowej gr 0.65 mm 

 

6. Materiały rozbiórkowe 

Materiały rozbiórkowe takie jak gruz, papa, dachówka suprema należy wywieźć z terenu budowy 

i poddać utylizacji. Elementy stalowe – złom, uzgodnić z Inwestorem sposób zagospodarowania. 

 

7. Opinia techniczna 

Planowany remont budynku wraz z robotami towarzyszącymi nie pogorszy stanów granicznych 

obiektu przyległego 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. 

 

8. Ochrona przeciwpożarowa 

Planowany remont budynku nie naruszy obowiązujących przepisów pożarowych.  

 

9. Wymagania ochrony środowiska 

Remont budynku nie będzie oddziaływać szkodliwie na środowisko. 

10. 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. 

11. 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 

budowlany i PZH. Muszą to być wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
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ze znakiem  ”B”. Wykonawca robót wystąpi do odpowiednich instytucji urzędowych o zajęcie 

pasa drogowego i chodnika na czas prowadzenia prac. 

 

12. Klauzula publikacji i wykorzystania  

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

umowie. Projekt  został opracowany wg  zaleceń 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. 

 

13.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. 

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. 

 

  

                                              

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 Szpitalna 1 

   

   

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 ul. Szpitalna 1 Połczyn zdr 

 

 

 

 

 

 

OPRACOWAŁ: 

 

 

Inż. Piotr Antończak 

UPR. UAN/U/7342/9/92 
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➢ 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: 

➢ Ustawienie rusztowania zewnętrznego. 

➢ Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem poszycia dachu 

➢ Remont- ściany frontowej i facjatek wraz z odnowieniem podbitki drewnianej  

➢ Remont ściany szczytowej - malowanie 

➢ Wymiana uszkodzonej i zniszczonej stolarki okiennej i drzwi w częściach wspólnych 

➢ Wymiana i wzmocnienie  uszkodzonych elementów więźby dachowej 

➢ Zerwanie supremy z ryzalitu ściany oficyny 

➢ Ocieplenie ściany zewnętrznych oficyn wraz z ryzalitem 

➢ Wymiana podłogi drewnianej na poddaszu wraz z ociepleniem wełna mineralną. 

➢ Remont klatki schodowej. 

➢ Wymiana orynnowania i obróbek blacharskich 

➢ Wykonanie opaski z kostki betonowej  

➢ Renowacja drzwi drewnianych w ścianie szczytowej 

 
 

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 
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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). 

 

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 i kosztorys został  opracowany w oparciu o uzgodnienia zaproponowane przez 

Inwestora. 

➢ 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” 
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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 



Obiekt:

Temat:

Adres:

Inwestor:

 Data:
          2/2022
 Rys. nr:1

 Skala: 1/500

Budynek mieszkalny
Mapa Zasadnicza

Połczyn zdr.ul Szpitalna 1
WM NIERUCHOMOŚCI

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 przeznaczony
 do remontu



Obiekt:

Temat:

Adres:

Inwestor:

 Data:
          2/2022
 Rys. nr:1a

 Skala: 1/100

Budynek mieszkalny
Inwentaryzacja

Połczyn zdr.ul Szpitalna 1
WM NIERUCHOMOŚCI Szpitalna 1.

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

Okna i drzwi  do wymiany5

Ściany przeznaczone remontu- renowacja malowanie.4.
Ściana facjatki pęknięta do naprawy. 1

Legenda.

Obróbki i orynnowanie blacharskie do wymiany

Pokrycie dachu  do wymiany
.

Ocieplenie z supremy do likwidacji7.

INWENTARYZACJA -ELEWACJA ŚCIAN OFICYNY

Ściany przeznaczone remontu- ocieplenia



Obiekt:

Temat:

Adres:

Inwestor:

 Data:
          2/2022
 Rys. nr:2

 Skala: 1/100

Budynek mieszkalny

Inwentaryzacja.
Połczyn zdr.ul Szpitalna 1

WM NIERUCHOMOŚCI Szpitalna 1.

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
Okna piwniczne do wymiany5

Ściany przeznaczone remontu- renowacja malowanie.4.
2.

Ściana facjatki pęknięta do naprawy. 1
Legenda.

Obróbki i orynnowanie blacharskie do wymiany

Pokrycie dachu z dachówki do wymiany3.
.
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INWENTARYZACJA -ELEWACJA FRONTOWA
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Obiekt:

Temat:

Adres:

Inwestor:

 Data:
          2/2022
 Rys. nr:3

 Skala: 1/100

Budynek mieszkalny
Inwentaryzacja

Połczyn zdr.ul Szpitalna 1
WM NIERUCHOMOŚCI Szpitalna 1.

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

2.

Ściana facjatki pęknięta do naprawy. 1

Legenda.

Obróbki i orynnowanie blacharskie do wymiany

Pokrycie dachu z dachówki do wymiany3.
.

Okna piwniczne do wymiany5

Ściany przeznaczone remontu- renowacja malowanie.4.

Drzwi drewniane do renowacji
6

1065

73
0

390

60

70

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH:

- wymiana pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki wraz z
remontem więżby
- montaż typowych ław kominiarskich i płotków przeciwśniegowych
-wymiana rynny Ø120mm i rury spustowej Ø100mm na   tytanowo
cynkowe.
-montaż podejścia do rur spustowych żeliwne z rewizją
-wymiana obróbki blacharskiej dachu na tytanowo cynkową
-remont podbitki drewnianej z desek gr. 19mm,  impregnacja w
kolorze brązowym  RAL 8017
-remont  ściany klatek schodowych i facjaty
-ocieplone styropianem EPS 0,032 gr. 14cm ściany oficyny i facjat
-ocieplenie podłogi na strychu nad mieszkaniami  wełną mineralną gr.
15cm wraz z wykonaniem nowej  podłogi z płyt OSB gr. 22mm.
- wymiana okien piwnicznych i na klatce schodowej
-renowacja drzwi drewnianych w ścianie szczytowej.
-wymiana drzw drewnianych do piwnicy.

INWENTARYZACJA -ELEWACJA FRONTOWA



Obiekt:

Temat:

Adres:

Inwestor:

 Data:
          2/2022
 Rys. nr:4

 Skala: 1/100

Budynek mieszkalny
Inwentaryzacja

Połczyn zdr.ul Szpitalna 1
WM NIERUCHOMOŚCI Szpitalna 1.

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

Ściana facjatki pęknięta do naprawy. 

Legenda.

Obróbki i orynnowanie blacharskie do wymiany

Pokrycie dachu z dachówki do wymiany

Okna  do wymiany

Ściany i facjaty do ocieplenie styropianem

Drzwi drewniane do wymiany

Ocieplenie z supremy do likwidacji

Pokrycie daszka nad wejściem do piwnicy do wymiany

2.

1

3.
.

5

4.

6

7.

INWENTARYZACJA -ELEWACJA ŚCIANY OFICYNY
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Ściany komina do odnowienia



Obiekt:

Temat:

Adres:

Inwestor:

 Data:
          2/2022
 Rys. nr:5

 Skala: 1/100

Budynek mieszkalny
IProjekt remontu elewacji frontowej.

Połczyn zdr.ul Szpitalna 1
WM NIERUCHOMOŚCI Szpitalna 1.

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

Rynny, rury spustowe, parapety i obróbki
blacharskie - z blachy cynkowo tytanowej gr. 0,65 mm w kolorze
naturalnym siwym. Opaska z kostki betonowej 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.Ściany elewacji frontowej nie podlegaja
ociepleniu

Budynek mieszkalny wielorodzinny W.M Szpitalna 1 Połczyn.zdr.
Elewacja frontowa projekt renowacji.

okna drzwi 

cokół -  ARKTICA  AL5

ściany - kolor nr  ARCTIK AL1

gzymsy,lizyny- kolor nr GOBI GB1

Kolorystyka elewacji wg wzornika Ceresit

RAL 8017

podbitka RAL 8017

Wymienione pokrycie dachowe,
dachówka ceramiczna karpiówka
w kolorze ceglastym

ściany - kolor nr  ARCTIK AL1

gzyms,kordonowe- kolor nr GOBI GB1

cokół -  ARKTICA  AL5

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

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH:

- pokrycie dachu z dachówki ceramicznej karpiówkiw
kolorze ceglastym
- kominy ponad dachem przemurowane z cegły
klinkierowej
-  typowe ławy kominiarskie i płotki przeciwśniegowe
- rynny Ø120mm i rury spustowe Ø100mm z blachy
tytanowo cynkowej
- podejścia do rur spustowych żeliwne z rewizją
- obróbki blacharskie dachu z blachy tytanowo cynkowej
- podbitka drewniana z desek gr. 19mm w kolorze
brązowym  RAL 8011
- boczne ściany klatek schodowych i facjaty ocieplone
styropianem EPS 0,032 gr. 14cm
- podłogi na strychu nad mieszkaniami ocieplone wełną
mineralną gr. 15cm wraz z podłogą z płyt OSB gr. 22mm.
- okna drewniane odnowione malowane farbą białą.
- uszkodzoneelementy więżby dachowej wymienione

Rynny, rury spustowe, parapety i obróbki     blachy tytanowej

parapety z blachy tytanowo cynkowej

ściany - mansardów kolor nr  ARCTIK AL1

Opierzenie krawędzi z blachy tytanowo cynkowej

gzyms,podrynnowe- kolor nr GOBI GB1



Obiekt:

Temat:

Adres:

Inwestor:

 Data:
          2/2022
 Rys. nr:6

 Skala: 1/100

Budynek mieszkalny
 Projekt remontu elewacji szczytowej

Połczyn zdr.ul Szpitalna 1
WM NIERUCHOMOŚCI Szpitalna 1.

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

Rynny, rury spustowe, parapety i obróbki
blacharskie - z blachy cynkowo tytanowej gr. 0,65 mm w kolorze
naturalnym siwym. Opaska z kostki betonowej 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.Ściany elewacji szczytowej nie
podlegaja ociepleniu

cokół -  ARKTICA  AL5

ściany - kolor nr  ARCTIK AL1

gzymsy kordonowe ,lizyny- kolor nr GOBI GB1

Kolorystyka elewacji wg wzornika Ceresit

RAL 8017

podbitka RAL 8017

Facjatki malowane farbą akrylowąą 

Odnowiona podbitka drewniana 

 dachówka ceramiczna karpiówka w kolorze
 ceglastym

rynny Ø120mm

 rury spustowe Ø100mm
z blachy tytanowo cynkowej

ściany - kolor nr  ARCTIK AL1

gzyms- kolor nr GOBI GB1

cokół -  ARKTICA  AL5

Okna pcw

Opaska z kostki betonowej

Oodnowiony komin pomalowany
farba akrylową

Blenda w kolorze
GOBI GB1

Drewniane drzwi odnowione
w kolorze RAL 8017

Budynek mieszkalny wielorodzinny W.M Szpitalna 1 Połczyn.zdr.
Elewacja szczytowa projekt renowacji.

okna drzwi 

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH:

- pokrycie dachu z dachówki ceramicznej karpiówkiw
kolorze ceglastym
- kominy ponad dachem przemurowane z cegły
klinkierowej ( część) i malowane farbą akrylową
- ławy kominiarskie i płotki przeciwśniegowe
systemowe 
- rynny Ø120mm i rury spustowe Ø100mm z blachy
tytanowo cynkowej- podejścia do rur spustowych
żeliwne z rewizją
- obróbki blacharskie dachu z blachy tytanowo
cynkowej- podbitka drewniana z desek gr. 19mm w
kolorze brązowym  RAL 8017
- boczne ściany klatek schodowych i facjaty ocieplone
styropianem EPS 0,032 gr. 14cm w technologii BSO
- wywiewki kanalizacyjne ponad dachem PCV w
kolorze ceglastym
- podłogi na strychu nad mieszkaniami ocieplone
wełną mineralną gr. 15cm wraz z podłogą z płyt OSB
gr. 22mm.
- okna drewniane odnowione malowane farbą białą

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



Obiekt:

Temat:

Adres:

Inwestor:

 Data:
          2/2022
 Rys. nr:7

 Skala: 1/100

Budynek mieszkalny
 Projekt remontu elewacji

Połczyn zdr.ul Szpitalna 1
WM NIERUCHOMOŚCI Szpitalna 1. Połczyn.zdr

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

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH:
- pokrycie dachu z dachówki ceramicznej karpiówkiw kolorze ceglastym
- kominy ponad dachem przemurowane z cegły klinkierowej
-  typowe ławy kominiarskie i płotki przeciwśniegowe
- rynny Ø120mm i rury spustowe Ø100mm z blachy tytanowo cynkowej
- podejścia do rur spustowych żeliwne z rewizją
- obróbki blacharskie dachu z blachy tytanowo cynkowej
- podbitka drewniana z desek gr. 19mm w kolorze brązowym  RAL 8011
- boczne ściany klatek schodowych i facjaty ocieplone styropianem EPS 0,032 gr. 14cm
- podłogi na strychu nad mieszkaniami ocieplone wełną mineralną gr. 15cm wraz z podłogą z płyt OSB gr. 22mm.
- okna drewniane odnowione malowane farbą białą.
- uszkodzone elementy więżby dachowej wymienione na nowe

Facjatki ocieplona styropianem ,malowane farbą akrylową 
 podbitka z desek w kolorze RAL 8017 impregnowana

 rury spustowe Ø100mm z blachy tytanowo cynkowej

ściana - kolor nr  ARCTIK AL1

ściana kolor nr GOBI GB1

cokół -  ARKTICA  AL5

Okna pcw nowe

Opaska z kostki betonowej

rynny z blachy cynkowo tytanowej Ø 120. mm 

odnowione kominy

naświetle PCV

 dachówka ceramiczna karpiówka w kolorze ceglastym

okna drzwi 

cokół -  ARKTICA  AL5

ściany - kolor nr  ARCTIK AL1

ryzalit,gzymsy ,lizyny-kolor GOBI GB1

Kolorystyka elewacji wg wzornika Ceresit

RAL 8017

podbitka RAL 8017

Kolorystyka ścian na wydruku może różnić
się barwą od kolorów na wzorniku.
Kolorystykę ścian należy dobierać w oparciu o
numerację ze wzornika  Ceresit.Ściany elewacji frontowe i
szczytowej nie podlegaja ociepleniu.Wykonawca robót
przed wymianą okien i drzwi oraz przed remontem dachu
obmiary pobierze z natury na budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny W.M Szpitalna 1 Połczyn.zdr.
Elewacja ściana oficyny projekt ocieplenia ścian styropianemgr.14 cm

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

Drzwi PCW 

Ryzalit klatki schodowej ocieplona styropianem 

ryzalit

ściany - kolor nr  ARCTIK AL1 ściany - kolor nr  ARCTIK AL1

kolor GOBI GB1

Daszek pokryty 2x papa termo



Przekrój ocieplenia ściany w podwórzu wraz z
facjatkami

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:
          2/2022
 Rys. nr: 8

 Skala:
             1/20

Budynek mieszkalny
Przekrój

Połczyn zdr.ul Szpitalna 1
WM NIERUCHOMOŚCI

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

Ściany elewacji frontowe i szczytowej nie podlegaja
ociepleniu.W projekcie przewidziano ocieplenie ściany
oficyny w podwórzu wraz z facjatami.Przed ociepleniem
ścian oficyny należy zerwać istniejące ocieplenie z
supremy z całej powierzchni ścian.Po demontażu supremy
ściany należy wyremontować i dopiero wykonać ocieplenie.

Uwaga;

Wykonawca robót przed wymiana okien i drzwi oraz
przed remontem dachu obmiary pobierze z natury na
budynku

  Renowacja ścian zewnętrznych Elewacja Frontowa i szczytowa

Grunt CT 17 Ceresit

Ściana zewnętrzna tynk istniejący  

Farba sylikatowa akrylowa CT 73

  Renowacja ścian zewnętrznych malowanie 

  Uwaga: Ściany  i facjatki elewacji frontowei i szczytowej przed szpachlowaniem  wyreperować,oczyśćić myjką cisnieniową 

Ubytki w drobnowymiarowych elementach zdobniczych i  ścianach uzupełnic szpachlówka CT 29.
Ściany po szpachlowaniu i reperacji zagruntować,  i pomalować farbą akrylową lub równoważną
sylikatową.Elementy zdobnicze gzymsy kordonowe ,lizyny,pomalować farbą  jak wyżej bez
struktury. Cokół oczyśćić myjką srodkiem Ceresit CT 98 POMALOWAĆ W TECHNICE JAK ŚCIANY
i zabezpieczyć przed wilgocia.

Elewacja FRONTOWA i SZCZYTOWE

z uzyciem środka CT98.

Obiekt:

Temat:

Adres:

Inwestor:

 Data:
          2/2022
 Rys. nr: 8a

 Skala:
             1/20

Budynek mieszkalny
Przekrój

Połczyn zdr.ul Szpitalna 1
WM NIERUCHOMOŚCI

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

Uwaga;
Remontowi podlega ściana -fragment szczytu
przyległego do sąsiadniego budynku.Renowacje
należy wykonac analogicznie jak ściane
frontowa.Zabezpieczyc dach i opierzenia
sąsiedniego budynku przed zniszczeniem.



Wymiary w
świetle muru
 Ilość sztuk

Sz
Hz

Schemat
zestawczy

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

60
80
2

80
80
1

Przewiduje się wymianę drzwi do piwnicy w podwórzu .Drzwi.
z PCW z naświetlem bez wymogów cieplnych.Drzwi z
naświetlem w kolorze brązowym.

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

Piwnica oficyna  Piwnic oficyna

 Oficyna

Drzwi z PCV do piwnicy  pojedyncze z panelem sztywnym  z
samozamykaczami.Kolor RAL 8017.Okna piwniczne z PCW
w kolorze białym bez wymogów cieplnych

Obiekt:

Temat:

Adres:

Inwestor:

 Data:
          2/2022
 Rys. nr:9

 Skala: 1/20

Budynek mieszkalny
Wykaz stolarki

Połczyn zdr.ul Szpitalna 1
WM NIERUCHOMOŚCI

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

80
50
5

60
70
2

Piwnica
 ściana frontowa

    Piwnica
Ściana szczytowa

 Krata z prętów  szt 2(okna w szczycie)

 Drzwi wejściowe drewniane w ścianie szczytowe  w
dobrym stanie technicznym  należy odnowić z
zachowaniem historycznego wyglądu



Istniejące krokwie 13x13cm

Krokwie przedłużone

Podbitka z desek gr. 19mm

Wymiana pokrycia dachowego

50

Ściana

Rynna Ø120mm

Łaty, kontrłaty 6x4cm

Folia dachowa

Dachówka karpiówka ceramiczna układana
w koronkę podwójnie w kolorze ceglasrtym

 Ściany oficyny przewidywane do
ocieplenie styropianem

Pas nadrynnowy z blachy
tytanowo cynkowej

Detal
Ocieplenie facjat oficyny

Obróbki z blachy tytanowo
cynkowej 0.65.mm

Płyta OSB 25mm

Styropian EPS 032 gr. 14cm

Łączniki mechaniczne

Tynk cienkowarstwowy
z siatką zatopioną w kleju

Pokrycie dachu facjat z dachówki
ceramicznej karpiówki w kolorze
ceglastym

1

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5 6

Obiekt:
Temat:

Adres:

Inwestor:

 Data:
          2/2022
 Rys. nr:10

 Skala: 1/20

Budynek mieszkalny
Wymiana dachówki ceramicznej

Połczyn zdr.ul Szpitalna 1
WM NIERUCHOMOŚCI

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:

 Data:
          2/2022
 Rys. nr:11

 Skala: 1/20

Budynek mieszkalny
Remont facjatki

Połczyn zdr.ul Szpitalna 1
WM NIERUCHOMOŚCI

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



Podłoga z płyt OSB na istniejących deskach
podlogowych.Strych

Belki stropowe

Istniejąca podłoga z desek

Legary 8x15cm

Wełna mineralna między legarami
DF32 15cm

Podłoga z płyt OSB 25mm

Obiekt:

Temat:

Adres:

Inwestor:

 Data:
          2/2022
 Rys. nr:12

 Skala: 1/20

Budynek mieszkalny
Ocieplenie podłogi na poddaszu

Połczyn zdr.ul Szpitalna 1
WM NIERUCHOMOŚCI

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

Ściana

Projektowana podłoga
z płyt OSB gr. 25mm lub z desek

Projektowane ocieplenie
z wełny mineralnej DF32 15cm

Podłoga z desek istniejąca

Istniejący strop

Projektowane legary 8x15cm

SZCZEGÓŁ
OCIEPLENIA PODŁOGI

Uwaga;
Wykonawca robót przed ociepleniem podłogi na
strychu zobowiązany jest do pobrania obmiarów
robót z natury na obiekcie. Za rozbieżności
obmiarowe w projekcie graficznym i kosztorysie
projektant ze względu na brak dostępu do miejsc
objętych obmiarem nie ponosim winy.

Rysunek poglądowy



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 poglądowy rozwiązan

Uwaga:

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

Obiekt:
Temat:

Adres:

Inwestor:

 Data:
          2/2022
 Rys. nr:13

 Skala: 1/100

Budynek mieszkalny
 Propozycje naprawy pęknięć

Połczyn zdr.ul Szpitalna 1
WM NIERUCHOMOŚCI Szpitalna 1. Połczyn.zdr

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

WM NIERUCHOMOŚCI Szpitalna 1.
Połczyn.zdr


