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UWAGI FORMALNO-PRAWNE.

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu i przebudowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z przeznaczeniem na cele mieszkalnictwa socjalnego. Budynek b d cy
przedmiotem opracowania zlokalizowany jest przy ul. Gagarina 3 w widwinie, dzia ka nr 3/157.

1.2. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA:
• Zlecenie inwestora
• Jednolity tekst ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r.).
• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133).
• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04.2002r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
12.04.2002r.).

1.3. DANE INWESTORA

Gmina widwin
Pl. Konstytucji 3 Maja 1
78-300 widwin

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Budynek mieszkalny wielorodzinny
Ul Gagarina 3
78-300 widwin
Dz. Nr 3/157 obr. 003

1.5. ZMIANY SPOWODOWANE PLANOWANYM PRZEDSI WZI CIEM
INWESTYCYJNYM.

Istniej cy obiekt po zako czeniu prac remontowo – modernizacyjnych:
• nie spowoduje i nie zwi kszy uci liwo ci oraz nie stwarza zagro e dla

otaczaj cego rodowiska.
• nie przewiduje si monta u adnych maszyn i urz dze infrastruktury technicznej a

tak e wyposa enia technicznego powoduj cego szkodliwe promieniowanie lub
oddzia ywanie pola magnetycznego.

• nie przewiduje si instalacji adnych maszyn i urz dze infrastruktury technicznej
obiektu powoduj cych jakiekolwiek emisje ha asu i wibracji.
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• planowana inwestycja w aden sposób nie wp ywa na zanieczyszczenie powietrza,
gruntu i wód.

• nie zmienia stosunku nas onecznienia dla dzia ek s siednich oraz nie powoduje
naruszenia istniej cych stosunków wodnych.

1.6. SPOSÓB BUDOWY A INTERES OSÓB TRZECICH.

Projektowana inwestycja nie wprowadza naruszenia interesu osób trzecich w rozumieniu
przepisów prawa budowlanego.

1.7. MATERIA Y WYJ CIOWE DO OPRACOWANIA:
• Ekspertyza budowlana budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Gagarina 3

w widwinie
• Wizja lokalna oraz inwentaryzacja do potrzeb projektu.
• Istniej ca dokumentacja archiwalna budynku;

2. DANE OGÓLNE:

2.1 OPIS OGÓLNY BUDYNKU- stan istniej cy

Budynek czterokondygnacyjny, z cz ciowym podpiwniczeniem. Wybudowany w
technologii tradycyjnej, uprzemys owionej o uk adzie konstrukcyjnym pod u nym.
Budynek pe ni funkcj budynku z mieszkaniami s u bowymi i pokojami internatu kadry
o nierskiej. Mieszkania jedno- i dwupokojowe z azienkami.

Mieszkania wyposa one w instalacj centralnego ogrzewania z kot owni osiedlowej,
instalacj kanalizacyjn i wody zimnej. Ciep a woda przygotowywana w elektrycznych
podgrzewaczach pojemno ciowych. Kuchnie wyposa one w kuchenki elektryczne.
W piwnicach budynku zlokalizowano komórki lokatorskie, przy cze wody, przy cze cieplne
wraz z rozdzielni ciep a, pomieszczenie pralni oraz suszarni .
W chwili obecnej w budynku u ytkowane s mieszkania w jednej klatce schodowej. czna
suma lokali istniej cych w budynku to 38. Pozosta e klatki s nieczynne, wy czone z
u ytkowania. Wyposa enie zdekompletowane, w znacznym stopniu rozkradzione.

2.1.1 Dane liczbowe

• Szeroko 11,72m
• D ugo 40,42m
• Wysoko 12,73m mierzona od poziomu terenu do

najwy szego punktu stropodachu
• Powierzchnia zabudowy 473,72m2
• Kubatura cz ci mieszkalnej 5656,25 m3
• Kubatura piwnic 911,23m3
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2.2. DANE KONSTRUKCYJNO MATERIA OWE:

2.2.1 ciany piwnic

ciany konstrukcyjne piwniczne o grubo ci 40cm, wykonane z betonu, wylewane na mokro.
Na cianach zewn trznych wykonano izolacj pionow przeciwwilgociow , pow okow . Nie
stwierdzono widocznych p kni i zarysowa cian pod u nych.
Ponad terenem stwierdzono zawilgocenie ok adzin coko owych w cz ci przygruntowej.

ciany piwniczne poprzeczne to ciany kominowe, murowane z ceg y bia ej. Nie
stwierdzono sp ka cegie , ani ubytków zaprawy.

ciany dzia owe murowane z ceg y pe nej bia ej, wykonane jako pe ne (wydzielaj ce
pomieszczenia techniczne, pralni , suszarni ) lub a urowe (pomi dzy komórkami
lokatorskimi. W miejscach osadzenia zawiasów drzwi piwnicznych (a urowych) oraz skobli,
w wielu miejscach uszkodzenia powsta e wskutek d ugotrwa ego u ytkowania lub przy
wy amywaniu

2.2.2. ciany nadziemia

ciany zewn trzne kondygnacji nadziemnych wykonano jako murowane z ceg y kratówki K-
2. Grubo cian 38cm. Nie stwierdzono sp kania ani zarysowania cian. Nie stwierdzono
zawilgocenia cian przez podci ganie kapilarne wody.

ciany no ne wewn trzne murowane z ceg y kratówki K-2. Grubo cian 38cm.
ciany dzia owe murowane z ceg y dziurawki, gr. 6,5 cm.

2.2.3. Stropy

Stropy w budynku g sto ebrowe typu DZ, oparte na cianach pod u nych.
Nie stwierdzono nadmiernego ugi cia stropów.
Pod o a pod posadzki betonowe. Posadzki z wyk adzin pcw w pomieszczeniach suchych.
W pomieszczeniach mokrych posadzki z p ytek ceramicznych.

cianki dzia owe biegn ce wzd u belek stropowych wykonano na podwójnych belkach
stropowych.

2.2.4. Stropodach

W budynku stropodach p aski, niewentylowany, kryty pap termozgrzewaln . Nie
wykonywano odkrywek stropodachu z uwagi na spowodowanie uszkodzenia krycia i
mo liwo powstania zala mieszka .
Bior c pod uwag okres realizacji budynku, przewiduje si , e wykonano ocieplenie z p yt
wiórowo-cementowych (suprema) o grubo ci 7 cm.
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2.2.5. Balkony

P yty balkonowe elbetowe, wspornikowe. Od strony spodniej znaczne ubytki tynku oraz
lady przecieków. Wskazuje to na uszkodzenie izolacji poziomej balkonu.

W cz ci obwodowej odspojona otulina zbrojenia i widoczne skorodowane pr ty
zbrojeniowe.
Balustrady pr towe montowane „od góry” przez posadzk cementow . Wysoko balustrad
nie spe nia wymaga , co do wysoko ci.

2.2.6. Posadzki na gruncie

Pod skrajnymi mieszkaniami brak podpiwniczenia. Przestrze pod mieszkaniami zasypana
gruzem i piaskiem. Na zasypce wykonano wylewk betonow z chudego betonu, na którym
wykonano izolacj poziom z papy izolacyjnej (na tekturze), na której wykonano izolacj
termiczn z p yt wiórowo-cementowych gr. 7cm. Pod o e pod posadzk wykonano z
zaprawy cementowej gr. 4cm.
Izolacja cieplna posadzki na gruncie nie zapewnia komfortu cieplnego w skrajnych
mieszkaniach na parterze.

2.2.7. Fundamenty

Fundamentów nie badano. Przez lata eksploatacji obiektu nast pi a konsolidacja i
skomprymowanie gruntu pod fundamentami.
Przyrost obci enia z tytu u ocieplenia budynku oraz dodatkowych cianek dzia owych nie
stanowi wi cej jak 1% ca ego ci aru przypadaj cego na fundamenty.

Fundamenty istniej ce budynku przenios dodatkowe obci enia zwi zane z
projektowanym remontem.

3.PRZEZNACZENIE I PROGRAM U YTKOWY OBIEKTU

Remont i przebudowa istniej cego budynku mieszkalnego wielorodzinnego maj na celu
dostosowanie istniej cych lokali do celów mieszkalnych spe niaj cych obecne wymogi
budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego. Projektowane lokale maj pe ni funkcj
mieszka socjalnych. Przebudow istniej cych lokali projektuje si bez znacz cych zmian
w konstrukcji budynku.
Ka dy lokal sk ada si z jednego lub dwóch pokoi, kuchni lub aneksu kuchennego oraz
azienki z wann lub brodzikiem natryskowym. W ka dym lokalu przewiduje si równie
miejsce na pralk .

Projektuje si lokale o nast puj cych powierzchniach:
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Nr kondygnacja kategoria
mieszkania

Pow.uzyt.
(m )

liczba
osób

pom.
przynale ne

Pow.
(m )

czna
powierzchnia

1 parter M2 48,08 3 kom. lok. 2,63 50,71
2 parter M2 48,32 3 kom. lok. 3 51,32
3 1 pi tro M2 48,08 3 kom. lok. 3,02 51,1
4 1 pi tro M2 48,32 3 kom. lok. 3,07 51,39
5 2 pi tro M2 48,08 3 kom. lok. 2,98 51,06
6 2 pi tro M2 48,32 3 kom. lok. 2,95 51,27
7 3 pi tro M2 48,08 3 kom. lok. 2,97 51,05
8 3 pi tro M2 48,32 3 kom. lok. 3,04 51,36
9 parter M2 47,90 3 kom. lok. 2,71 50,61

10 parter M1 27,85 2 kom. lok. 2,71 30,56
11 parter M1 27,88 2 kom. lok. 2,71 30,59
12 parter M2 47,90 3 kom. lok. 2,71 50,61
13 1 pi tro M2 47,90 3 kom. lok. 2,57 50,47
14 1 pi tro M1 27,85 2 kom. lok. 2,61 30,46
15 1 pi tro M1 27,88 2 kom. lok. 2,61 30,49
16 1 pi tro M2 47,90 3 kom. lok. 2,57 50,47
17 2 pi tro M2 47,90 3 kom. lok. 2,76 50,66
18 2 pi tro M1 27,85 2 kom. lok. 2,8 30,65
19 2 pi tro M1 27,88 2 kom. lok. 2,8 30,68
20 2 pi tro M2 47,90 3 kom. lok. 2,76 50,66
21 3 pi tro M2 47,90 3 kom. lok. 2,75 50,65
22 3 pi tro M1 27,85 2 kom. lok. 2,69 30,54
23 3 pi tro M1 27,88 2 kom. lok. 2,69 30,57
24 3 pi tro M2 47,90 3 kom. lok. 2,74 50,64
25 parter M1 20,01 2 kom. lok. 2,53 22,54
26 parter M1 26,51 2 kom. lok. 2,53 29,04
27 parter M1 26,78 2 kom. lok. 2,53 29,31
28 parter M1 19,70 2 kom. lok. 2,53 22,23
29 1 pi tro M1 20,01 2 kom. lok. 2,57 22,58
30 1 pi tro M1 26,51 2 kom. lok. 2,61 29,12
31 1 pi tro M1 26,78 2 kom. lok. 2,61 29,39
32 1 pi tro M1 19,70 2 kom. lok. 2,57 22,27
33 2 pi tro M1 20,01 2 kom. lok. 2,76 22,77
34 2 pi tro M1 26,51 2 kom. lok. 2,8 29,31
35 2 pi tro M1 26,78 2 kom. lok. 2,8 29,58
36 2 pi tro M1 19,70 2 kom. lok. 2,76 22,46
37 3 pi tro M1 20,01 2 kom. lok. 2,66 22,67
38 3 pi tro M1 26,51 2 kom. lok. 2,71 29,22
39 3 pi tro M1 26,78 2 kom. lok. 2,71 29,49
40 3 pi tro M1 19,70 2 kom. lok. 2,75 22,45

RAZEM 1 363,72 96 109,28 1 473
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Struktura mieszka
M1- jednopokojowe 60%
M2- dwupokojowe 40%
Dane liczbowe

• Szeroko 12,06m
• D ugo 40,76m
• Wysoko 12,88m - mierzona od poziomu terenu do

najwy szego punktu stropodachu
• Powierzchnia zabudowy 491,56 m2

• Kubatura cz ci mieszkalnej 5 942,96 m3

• Kubatura piwnic 1 076,79 m3

4. DOST P DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH:
W celu przystosowania budynku do korzystania osób niepe nosprawnych, projektuje si
przystosowa mieszkanie nr 1 na parterze budynku dla wymaga osób poruszaj cych si
na wózkach inwalidzkich.

• Wszystkie drzwi w mieszkaniu projektuje si o szeroko ci w wietle powy ej 90cm.
• Przej cia przez drzwi w wykonaniu bezprogowym.
• Urz dzenia sanitarne w azience przystosowane dla osób niepe nosprawnych.
• Zapewniono przestrze manewrow w azience o promieniu 150cm.
• Brodzik w azience projektuje si jako miejscowe obni enie posadzki ze spadkiem do

kratki ciekowej (ze stali nierdzewnej).
• Posadzka w azience wykonana z p ytek pod ogowych antypo lizgowych.
• Przy brodziku projektuje si por cz stalow naro n . Przy toalecie zamontowa

por cz k tow (lew ) oraz uchwyt uchylny (z prawej strony).
• Dost p do mieszkania inwestor zapewni przez wyposa enie lokalu w schodo az lub

przez wykonanie rampy wjazdowej dost pnej przez drzwi w pokoju 1.2. wykonane w
miejscu okna. Wykonanie rampy poza zakresem projektu.

• Dost p do wszystkich pomieszcze zlokalizowanych na parterze budynku dla osób
niepe nosprawnych mo liwy b dzie poprzez schodo az. Obs ug urz dzenia b dzie
zajmowa si administrator budynku.

5. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH:

Projektuje si nast puj ce prace remontowe:

• Demonta zadasze nad wej ciami do klatek schodowych
• Skrócenie p yt balkonowych do g boko ci 40 cm i pozostawienie ich jako element

ochrony przeciwpo arowej, miedzy kondygnacyjnej jednocze nie odbieraj c im
funkcj  u ytkow .

• Rozbiórka cianek dzia owych oraz no nych zgodnie z rysunkiem nr 7- „Wyburzenia i
zamurowania”
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• Zamurowanie wn k po skrzynkach elektrycznych
• Usuni cie istniej cych wyk adzin pod ogowych
• Skucie posadzki parteru w cz ci niepodpiwniczonej
• Usuni cie istniej cych ok adzin sufitowych stropu
• Wykonanie zamurowani zgodnie z rys 7- „Wyburzenia i zamurowania”
• Wykonanie nowych cian no nych
• Wykonanie cianek dzia owych
• Wykonanie dodatkowych przewodów kominowych.
• Wykonanie przewodów dymowych i wentylacyjnych.
• Uzupe nienie tynków.
• Wykonanie nowej posadzki na gruncie
• Wykonanie pow ok malarskich we wn trzach mieszka oraz na klatce schodowej
• Wykonanie nowych ok adzin pod ogowych
• Wykonanie posadzek i ok adzin cian pomieszcze higieniczno-sanitarnych.
• Monta balustrad portfenetrów
• Monta nowej stolarki okiennej i drzwiowej
• Monta drzwi stalowych do kot owni o odporno ci ogniowej EI60
• Wymiana parapetów wewn trznych
• Wykonanie docieplenia cian zewn trznych
• Wykonanie docieplenia cian piwnicznych
• Wykonanie docieplenia stropodachu
• Wykonanie nowych obróbek blacharskich.

6 ROZWI ZANIA PROJEKTOWE PRAC REMONTOWYCH-wyko czenia
wewn trzne:

6.1.Prace murarskie

6.1.1 ciany
Nowoprojektowane ciany no ne wewn trz lokalowe projektuje si z bloczków wapienno-
piaskowych SILKA grubo ci 24cm. ciany dzia owe nale y wykona w systemie cianek
lekkich gr 10 cm, na stela u stalowym CW50 z wype nieniem we na mineralna mi kk gr
5cm , obustronnie podwójna p yta g-k.
Szczegó owy rozk ad zamurowa oraz rozk adu nowych cian przedstawiono na rys. nr 7

Projektuje si wykonanie ciany warstwowej w kot owni oraz dwóch pomieszczeniach
suszarni zlokalizowanych w piwnicy poprzez dobudowanie ciany z bloczków Ytong
grubo ci 12 cm oddzielonej od ciany istniej cej 5cm we ny mineralnej. ciana spe nia
wymagania ochrony p.po . EI60.

6.1.2. Kominy
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Nowoprojektowane
Projektuje si budow nowych kominów wentylacyjnych dziel cych lokale nr 26-27; 30-31;
34-35; 38-39 z pustaków wentylacyjnych SILKA EW24, ze rednic otworu 16cm.
Dodatkowo projektuje si wykonanie obudowy komina z bloczków Ytong 7,5cm w celu
spe nienia wymogów akustycznych.

ciana kominowa wykonana z bloczków SILKA EW24 z obmurowaniem bloczkami spe nia
wymagania ochrony p.poz.

Istniej ce
W ramach opracowania zaprojektowano wykonanie uszczelnienia istniej cych przewodów
kominowych za pomoc wk adów elastycznych alufol do przewodów wentylacyjnych i
spalonowych. Z przewodu kominowego nale y usun grube zanieczyszczenia takie jak
zaprawa, kawa ki cegie , gruzu i sadzy. Prace te nale y wykonywa przez odspajanie przy
pomocy odpowiednich urz dze (frezowanie), r czne czyszczenie przy pomocy szczotek
lub kontrolowane wypalenie sadzy przeprowadzone przez osob maj c odpowiednie
kwalifikacje. Po czyszczeniu, nale y dokona kontroli przekroju poprzez opuszczenie
próbnika, który zlokalizuje ewentualne zw enia, podlegaj ce dalszej korekcie. Najlepsz
metod umo liwiaj c wykonanie przegl du komina jest prze wietlenie go przy pomocy
kamery inspekcyjnej, która poka e wi kszo wad wewn trznych.

Projektuje si równie nadbudowanie istniej cych kominów do wysoko ci minimum 50 cm
powy ej po aci dachowej (po wykonaniu ocieplenia stropodachu) i zabezpieczanie wylotu
kana ów za pomoc czapy kominowej

6.2. Posadzki i stropy

W cz ci niepodpiwniczonej projektuje si skucie posadzki mieszka i wykonanie nowej o
nast puj cym uk adzie warstw:

• Podk ad betonowy 10cm
• Papa termozgrzewalna (4,2mm) 1 warstwa na zagruntowanym pod o u
• Styropian twardy 100EPS gr 10cm
• Pod o e betonowe 6cm
• Warstwa wyko czeniowa

We wszystkich suchych pomieszczeniach projektuje si wykonacie warstwy
wyko czeniowej posadzki z wyk adziny pcw rolowanej, za w pomieszczeniach mokrych
terakot .

6.3. Tynki
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Po zako czeniu wszelkich prac zwi zanych z pracami murowymi w pomieszczeniach
obiektu nale y uzupe ni tynki cienne, ewentualnie naprawi uszkodzone.. Opracowanie
uwzgl dnia wykonanie napraw tynków przewodów kominowych, po wykonaniu
uszczelnienia ich za pomoc masy SKD, jak równie napraw i uzupe nienie tynków klatki
schodowej. Pod o a tynków zwyk ych powinny odpowiada wymaganiom normy PN-70/B-
10100. Bezpo rednio przed tynkowaniem pod o e nale y oczy ci z kurzu szczotkami oraz
usun plamy z rdzy i substancji t ustych. Plamy z substancji t ustych mo na usun 10-
proc. Roztworem szarego myd a lub wype niaj c je lamp benzynow . Nadmiernie such
powierzchni pod o a nale y zwil y wod .

6.4. Pow oki wyko czeniowe i malarskie

Przed przyst pieniem do wykonania pow ok malarskich nale y zako czy wszelkie prace
zwi zane wykonaniem napraw uszkodzonych tynków, uzupe nieniem tynków, a malowane
powierzchnie odkurzy , usun z nich plamy t uszczu. W przypadku ok adzin z p yt
gipsowo-kartonowych wkr ty mocuj ce oraz styki p yt powinny by zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty p yt powinny by naprawione mas szpachlow , na któr wydana
jest aprobata techniczna. Nast pnie, tak przygotowane powierzchnie gipsowo-kartonowe
nale y pokry gruntem . Wyko czenie pow okami malarskimi projektuje si poprzez
dwukrotne malowanie farb emulsyjn w kolorze bia ym. Pow oki powinny mie barw
jednolit zgodn ze wzorcem, bez ladów p dzla, smug, zacieków, uszkodze ,
zmarszcze , p cherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza si chropowato pow oki
odpowiadaj cej rodzajowi faktury pokrywanego pod o a lub podk adu. Pow oki powinny by
jednolicie matowe lub pó matowe. Wykonane pow oki z farb nawierzchniowych powinny
wytrzymywa prób na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie wod z myd em, przyczepno
i wsi kliwo . Prace malarskie nale y prowadzi w temperaturze od 5°C do 25°C. ciany
nowoprojektowanych azienek w miejscu monta u kabiny prysznicowej oraz wanny na
szeroko ci kabiny lub wanny i wysoko ci pomieszczenia nale y wyko czy  p ytkami
ceramicznymi. Nad umywalk projektuje si wykonanie „fartucha” z p ytek ceramicznych.
Fartuch projektuje si w wymiarach: szeroko - ok. 70cm, wysoko - 50cm. P ytki
ceramiczne obudowy cian kabiny prysznicowej, wanny i „fartucha” przy umywalne nale y
uk ada na zaprawie klejowej. ciany azienek w miejscu monta u kabiny prysznicowej, na
wysoko ci pomieszczenia i szeroko ci 50cm poza obrys kabiny oraz pod ogi azienek,
nale y pokry foli w p ynie. Przed przyst pieniem do wykonania izolacji preparatem nale y
istniej ce zabrudzenia, pow oki malarskie i warstwy o niskiej wytrzyma o ci usun .
Powierzchnie pod o y pod preparat musz by równe, bez g bokich p kni .
Nierozcie czon foli nale y nak ada za pomoc  p dzla lub wa ka. Aby otrzyma
wodoszczelne zabezpieczenie pod o a, konieczne jest na o enie przynajmniej dwóch
warstw pow oki uszczelniaj cej o cznej grubo ci oko o 1,0 mm. Pierwsz warstw nale y
zawsze nak ada za pomoc  p dzla. Nak adanie drugiej warstwy mo na wykona po ok.
1,5 godzinie. Warstwy nale y nanosi krzy owo. Ka d kolejn warstw nak ada po
wyschni ciu warstwy poprzedniej. Na kraw dziach i w miejscach po czenia p yt izolacj
nale y wzmocni ta m uszczelniaj c . Element uszczelniaj cy nale y wkleja w wie ,
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pierwsz warstw folii i przykry drug warstw . Ju po ok. 4 godzinach od naniesienia
drugiej warstwy izolacji, mo na przyst pi do mocowania p ytek ceramicznych u ywaj c
zapraw klej cych Prace nale y wykonywa w suchych warunkach, przy temperaturze
powietrza i pod o a od +5°C do +25°C. Wszelkie dane odnosz si do temperatury +20°C i
wzgl dnej wilgotno ci powietrza 60%. W innych warunkach nale y uwzgl dni krótszy lub
d u szy czas schni cia materia u.

6.5. Stolarka okienna i drzwiowa

• Projektuje si stolark okienn PVC w kolorze bia ym. Szyba zespolona float 4-16-4
o wspó czynniku U = 1,1 Wspó czynnik izolacyjno ci akustycznej okna o min. Rw =
31 dB Ka de okno winno posiada jedno skrzyd o rozwieralno-uchylne, a pozosta e
skrzyd a rozwieralne.

• Okna wyposa y w nawiewniki, z wk adk przeciw owadom, umieszczone w górnym
profilu o cie nicy okna.

• Drzwi do klatek schodowych projektuje si jako pe ne, stalowe w kolorze zgodnym z
rysunkiem kolorystyki elewacji. Drzwi wyposa one w klamk i pochwyt oraz
samozamykacz, przy drzwiach zamontowa odboje.

• Drzwi wej ciowe do mieszka typowe, wzmocnione, progi drewniane d bowe lub
stalowe ze stali nierdzewnej.

• Drzwi wewn trzlokalowe typowe drewniane lub p ycinowe, z okleina HDF, szklone,
o cie nice drewniane. Drzwi do kuchni wyposa y w kratk wentylacyjn za do
azienki w kratk i zamek wc.

• Drzwi do kot owni stalowe, o odporno ci ogniowej EI30
• W mieszkaniu nr 1 wszystkie drzwi w wykonaniu bezprogowym, o szeroko ci w

wietle o cie nic powy ej 90cm.

Rozbiórk stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów wykona  r cznie przy u yciu
narz dzi prostych.
Materia y z rozbiórki wywozi na bie co. Dok adnie oczy ci  o cie a, zaszpachlowa
ewentualne ubytki i nierówno ci. Przed osadzeniem stolarki nale y sprawdzi dok adno
wykonania o cie a, do którego ma przylega  o cie nica. W przypadku wyst puj cych wad
lub zabrudzenia powierzchni  o cie a naprawi i oczy ci . Po osadzeniu okien i drzwi oraz
parapetów o cie a wyrówna i wykona  g ad gipsow . Ca o zagruntowa i przemalowa
farb emulsyjn dwukrotnie w kolorze bia ym. Barwa pow oki powinna by jednolita, bez
widocznych poprawek, ladów p dzla, rys i odprysków. Wykonane pow oki nie powinny
wydziela nieprzyjemnego zapachu i zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia.

Monta  o cie nic:
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• wst pnie klinami zamocowa  o cie nice bez skrzyde okiennych lub drzwiowych,
dok adnie sprawdzi prawid owo jej ustawienia w dwóch p aszczyznach, przy
zachowaniu zasady równych przek tnych, ró nica nie mo e przekracza 4 mm,- po
ustawieniu okna lub drzwi, pomi dzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozosta
szczelina odpowiedniej wielko ci. W otworze bez w garka montowa w taki sposób,
aby szczelina na górze mia a szeroko 15-20 mm, na dole 40 mm, po bokach za
mie ci a si w granicach 10-15 mm. Przy otworze z w garkiem wi kszy luz, w
granicach 15-20 mm, wykona w górnej cz ci o cie nicy. O cie nic wbudowa w
otwór po zdj ciu skrzyde okna lub drzwi.- O cie nice mocowa blachami kotwi cymi
lub kotwami rozpr nymi ze stali nierdzewnej wg technologii producenta.

• Stolark okienn lub drzwiow nale y zamocowa w o cie u poprzez kotwy stalowe
mocowane do muru ko kiem rozporowym o rednicy min 8 mm i d ugo ci min. 50
mm. Nie dopuszcza si montowania o cie nic za pomoc dybli prowadzonych przez
o cie nic okienn .

• Na tylnej stronie o cie nicy nast puje zakleszczenie kotwy w specjalnie
przygotowanych do tego celu prowadnicach. Kotwy musz by zamocowane w
odleg o ci min. 150 mm od wewn trznego k ta okna lub drzwi, odleg o ci mi dzy
s siednimi kotwami powinny wynosi oko o 500-700 mm. Po ustawieniu okna lub
drzwi w otworze, nierówno ci kompensuje si klockami drewnianymi. Okno lub drzwi
zostaj unieruchomione klinami drewnianymi a nast pnie wypoziomowane i
ustawione w pionie. Gdy okno lub drzwi znajduj si w swoim prawid owym
po o eniu, nast puje zamocowanie kotew w murze. Zalecane jest stosowanie ko ków
rozporowych o rednicy min. 8 mm.

• W zale no ci od rodzaju muru nale y stosowa odpowiednie typy dybli
uwzgl dniaj c zalecenia producentów. Otwarte przestrzenie nale y wype ni
w a ciw mas uszczelniaj c (np. pianka poliuretanowa) i zamaskowa miejsce
po czenia okna z murem, tzn. zatynkowa od strony wewn trznej. Od strony
zewn trznej istnieje mo liwo schowania ca ej o cie nicy za mur, od strony
wewn trznej nie nale y narzuca tynku na o cie nic wi cej ni 5 mm. Osadzone
okno lub drzwi po zmontowaniu nale y dok adnie zamkn . Osadzenie parapetów
wykona po ca kowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. Uszczelnienie piank
poliuretanow wykona ostro nie, aby nie spowodowano wykrzywienia o cie nic, tak
aby puchn mia a mo liwo wydostania si ze szczeliny na zewn trz i tam t a a.
Po st eniu, nadmiar pianki, który wyp yn obci no em.

7 ROZWI ZANIA PROJEKTOWE PRAC REMONTOWYCH-wyko czenia
zewn trzne:

7.1. Opis przyj tych rozwi za dociepleniowych.

Ocena stanu technicznego budynku znajduje si w dalszej cz ci opracowania.
7.1.1. Normy i dokumenty zwi zane z ociepleniem budynku.
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PN-91/B-02020 Ochrona cieplna, wymagania i obliczenia
AT-15-7040/2008 Ocieplenie cian zewn trznych budynków systemem BAUMIT
ITB-AT-15-3249/199 Technologia mocowania styropianu firmy KOELNER

7.1.2 Zakres ocieplenia budynku.

Zakres docieplenia budynku obejmuje:
• ocieplenie cian zewn trznych;
• ocieplenie stropodachu niewentylowanego;
• wymiana stolarki okiennej mieszka i piwnic;
• wymian obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych;
• zmiana kolorystyki elewacji budynku.

Ocieplenie cian zewn trznych wykona nale y od poziomu istniej cego coko u do gzymsu
budynku, warstw 14cm styropianu na elewacjach. Poni ej linii coko u, do g boko ci 1m
poni ej terenu zastosowa ocieplenie o grub. 12cm. Projektowana termoizolacja spe nia
wymagania izolacyjno ci cieplnej okre lone w obowi zuj cym Rozporz dzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.
Wszystkie prace wykona zgodnie z rysunkami szczegó ów.

7.1.3 Ogólna charakterystyka przyj tej metody ocieplenia cian.

Do ocieplenia cian budynku przyj to metod „lekk mokr ”. Proponuje si zastosowanie
kompletnego systemu ocieple , posiadaj cego aktualn aprobat techniczn i
sprawdzonego na rynku systemów ocieple Baumit.

cian zewn trzn budynku, po jej przygotowaniu tj. po wykonaniu reperacji i oczyszczeniu,
pokrywa si od dolnej od poziomu pierwszej kondygnacji mieszkalnej warstw  p yt
styropianu samogasn cego EPS70 o grubo ci 14cm mocowanych przy pomocy kleju i
ko ków w systemie Baumit, z wypraw tynkarsk z tynku mineralnego dekoracyjnego. Do
izolacji termicznej ze styropianu przyj to czniki ze standardow stref rozporu KL-
240/10N o rednicy 10mm z trzpieniem polipropylenowym. G boko zakotwienia w murze
min. 9 cm. O cie a ociepli warstw styropianu EPS70 grubo ci 3cm. Wszystkie naro niki
budynku wyko czy profilami z PVC firmy Baumit zgodnie z technologi systememu
docieplenia.
Poni ej poziomu terenu stosowa styropian EPS100. P yty ze styropianu gr. 14cm stanowi
izolacj termiczn , wymagan z uwagi na konieczno zapewnienia wymaganego oporu
cieplnego przegrody budowlanej. Warstwa ochronna zbrojona siatk z w ókna szklanego
zapewnia szczelno na przenikanie wilgoci, odporno na uszkodzenia mechaniczne oraz
zwi ksza wytrzyma o uk adu na p kni cia na po czeniach p yt izolacyjnych. Ca o
budynku malowa  farb silikonow w kolorach podanych na rysunku kolorystyki elewacji.
Stref coko ow nale y pokry  p ytkami klinkierowymi firmy Feldhaus.
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Ocieplenie gzymsu wykona  p ytami styropianowymi EPS70 grubo ci 8cm.
Nowe obróbki blacharskie podokienników i daszków nad wej ciem nale y wykona i
zamontowa z uwzgl dnieniem grubo ci docieplonych cian. Obróbki winny wystawa poza
lico ciany ocieplonej co najmniej 30mm i zapewnia szczelno zabezpieczanym
elementom budynku. Do wykonania obróbek blacharskich stosowa blach cynkowo-
tytanow gr. 0,6mm, dopuszcza si jednak blach ocynkowan gr. 0,55mm.
Na parapety zewn trzne stosowa blach cynkowo-tytanow . Dopuszcza si zastosowanie
na parapety zewn trzne blach ocynkowan gr. 0,55mm. Rynny i rury spustowe wymieni
na nowe wykonane z blachy cynkowo-tytanowej.

7.1.4 Ocieplenie stropodachu niewentylowanego.

Ocieplenie stropodachu niewentylowanego wykona poprzez zastosowanie styropianu
laminowanego pap termozgrzewaln o grub. 14cm. Przed za o eniem izolacji uszczelni
piank monta ow przewody wentylacyjne i szczeliny. Styropianowe p yty laminowane
kleimy do odpowiednio przygotowanego pod o a, klejem bitumicznym (niewchodz cym w
reakcj ze styropianem) – punktowo lub ca o powierzchniowo w ilo ci ok. od 0.5kg do 3.5kg
na 1m . Dodatkowo p yty mocujemy mechanicznie ko kami teleskopowymi ze szczególnym
uwzgl dnieniem strefy naro nej i brzegowej w ogólnej ilo ci nie mniejszej ni 5-6 szt./m .
Powierzchni dachu wyko czy dwoma warstwami papy termozgrzewalnej.

7.1.5 Opis kolorystyki poszczególnych elementów elewacji.

Opis kolorystyki poszczególnych elementów elewacji.
Przy projekcie kolorystyki elewacji oparto si na wzorniku kolorów firmy BAUMIT (uk ad
kolorów wg. za czonych rysunków kolorystyki elewacji).

Zastosowano barwniki wg wzornika kolorów firmy BAUMIT:
• 0214, 0875.

uk ad kolorów – wg za czonych rysunków.
Na cokó projektuje si  p ytk klinkierow zgodnie z rysunkiem kolorystyki elewacji:

• firmy Feldhaus: ANTRACIT LISO.

7.2.Balustrady portfenetrów

• Balustrady wykona zgodnie z rysunkami szczegó owymi nr 19 lub 20.
• Przy projekcie kolorystyki oparto si na karcie kolorów RAL. Zastosowano barwnik:

wg karty kolorów RAL: 7038.

Elementy stalowe nale y zabezpieczy antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe i
malowa proszkowo.

8. BEZPIECZE STWO PO AROWE
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1. Budynek nale y do strefy po arowej ZL IV klasa D. Budynek niski ,
czterokondygnacyjny, cz ciowo podpiwniczony.

2. Przej cia instalacji wod-kan. O rednicy wi kszej ni 40mm przez stropy REI 60
w strefie ZL IV za wyj tkiem pojedynczych w pomieszczeniach sanitarno-
higienicznych nale y uszczelni do klasy EI-60 . 

3. Wszystkie drzwi dla których wymagana jest odporno po arowa musz by
wyposa one w samozamykacze.

4. Drzwi wej ciowe do mieszka musz mie odporno ogniow EI 60
5. D ugo doj ewakuacyjnych w adnym przypadku nie przekracza 20m do klatek

schodowych na drodze poziomej.

Opracowa

………………………………….
mgr in . Grzegorz Zieli ski
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8. INFORMACJA O BEZPIECZE STWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Wytyczne do planu BIOZ

OBIEKT BUDOWLANY

nazwa Budynek mieszkalny wielorodzinny

Remont z przebudow

adres Ul. Gagarina 3

78-300 widwin

INWESTOR

imi i nazwisko lub nazwa  Gmina Miejska widwin

adres pl Konstytucji 3-go Maja 1

78-300 widwin

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

nazwa TRIBE s.c.

adres ul Dworcowa 1

70-206 Szczecin

OPRACOWA

imi i nazwisko mgr in . Grzegorz Zieli ski

zakres opracowania Architektura.

data opracowania sierpie 2012
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1. ZAKRES ROBÓT

Zakres robót obejmuje projekt REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO

PRZY UL Gagarina 3 w widwinie.

2. ISTNIEJ CE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy istnieje budynek w/w bramy

3. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

3.1. Ogrodzenia terenu, wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania
dróg, wyj  i przej dla pieszych.

Teren budowy lub robót powinien by w miar potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko ogrodzenia powinna wynosi , co
najmniej 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny by wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych.
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagro enie spadania z wysoko ci przedmiotów,
powinna by ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemo liwiaj cy dost p
osobom postronnym.
Szeroko ci gu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi , co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego 1,20m. Dla pojazdów u ywanych w trakcie wykonywania robót
budowlanych nale y wyznaczy i oznakowa miejsca postojowe na terenie budowy.
Szeroko dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna by dostosowana do
u ywanych rodków transportowych. Drogi i ci gi piesze na placu budowy powinny by
utrzymane we w a ciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sk adowa materia ów,
sprz tu lub innych przedmiotów.
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje si  r cznego
przenoszenia ci arów nie powinny mie spadków wi kszych ni 10%. Przej cia i strefy
niebezpieczne powinny by  o wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Przej cia o pochyleniu wi kszym ni 15 % nale y zaopatrzy w listwy umocowane
poprzecznie, w odst pach nie mniejszych ni 0,40m lub schody o szeroko ci nie mniejszej
ni 0,75m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrad . Balustrada sk ada si z
deski kraw nikowej o wysoko ci 0,15m i por czy ochronnej umieszczonej na wysoko ci
1,10m. Woln przestrze pomi dzy desk kraw nikow a por cz nale y wype ni w
sposób zabezpieczaj cy pracowników przed upadkiem.
Strefa ta nie mo e wynosi mniej ni 1/10 wysoko ci, z której mog spada przedmioty,
lecz nie mniej ni 6,0m. Przej cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
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powinny by zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowa
si na wysoko ci nie mniejszej ni 2,4m nad terenem w najni szym miejscu i by nachylone
pod k tem 450 w kierunku ród a zagro enia.
Pokrycie daszków powinno by szczelne i odporne na przebicie przez spadaj ce
przedmioty. U ywanie daszków ochronnych jako rusztowa lub miejsc sk adowania
narz dzi, sprz tu, materia ów jest zabronione.

3.2. Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody.

Instalacje rozdzia u energii elektrycznej na terenie budowy powinny by zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i u ytkowane w taki sposób, aby nie stanowi y zagro enia
po arowego lub wybuchowego, lecz chroni y pracowników przed pora eniem pr dem
elektrycznym.
Roboty zwi zane z pod czeniem, sprawdzaniem, konserwacj i napraw instalacji i
urz dze elektrycznych mog by wykonywane wy cznie przez osoby posiadaj ce
odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sk adowisk wyrobów i materia ów lub
maszyn i urz dze budowlanych bezpo rednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odleg o ci liczonej w poziomie od skrajnych przewodów,
mniejszej ni :

3,0 m – dla linii o napi ciu znamionowym nieprzekraczaj cym 1 KV,

5,0 m – dla linii i napi ciu znamionowym powy ej 1 KV, lecz nieprzekraczaj cym 15 KV,

10,0 m – dla linii o napi ciu znamionowym powy ej 15 KV, lecz nieprzekraczaj cym 30 KV,

15,0 m – dla linii o napi ciu znamionowym powy ej 30 KV, lecz nieprzekraczaj cym 110
KV,

30,0 m – dla linii o napi ciu znamionowym powy ej 110 KV.
urawie samojezdne, koparki i inne urz dzenia ruchome, które mog zbli y si na

niebezpieczn odleg o do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by wyposa one w sygnalizatory napi cia.
Rozdzielnice budowlane pr du elektrycznego znajduj ce si na terenie budowy nale y
zabezpieczy przed dost pem osób nieupowa nionych. Rozdzielnice powinny by
usytuowane w odleg o ci nie wi kszej ni 50,0m od odbiorników energii. Przewody
elektryczne zasilaj ce urz dzenia mechaniczne powinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich po czenia z urz dzeniami mechanicznymi wykonane
w sposób zapewniaj cy bezpiecze stwo pracy osób obs uguj cych takie urz dzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urz dze elektrycznych pod wzgl dem
bezpiecze stwa powinny by przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesi cu, natomiast
kontrola stanu i oporno ci izolacji tych urz dze , co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

 przed uruchomieniem urz dzenia po dokonaniu zmian i napraw cz ci elektrycznych i
mechanicznych,
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 przed uruchomieniem urz dzenia, je eli urz dzenie by o nieczynne przez ponad
miesi c,

 przed uruchomieniem urz dzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urz dze ochronnych ró nicowopr dowych w w/w
instalacjach, nale y sprawdza ich dzia anie ka dorazowo przed przyst pieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przegl dy urz dze elektrycznych powinny by odnotowywane w
ksi ce konserwacji urz dze .
Nale y zapewni dostateczn ilo wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpo arowych.
Ilo wody do celów higienicznych przypadaj ca dziennie na ka dego pracownika
jednocze nie zatrudnionego nie mo e by mniejsza ni :

 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, truj cymi lub zaka nymi
albo powoduj cymi silne zabrudzenie py ami, w tym 20 l w przypadku korzystania z
natrysków,

 90 l - przy pracach brudz cych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagaj cych zapewnienia nale ytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w
przypadku korzystania z natrysków,

 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”.
Niezale nie od ilo ci wody okre lonej w pkt. „a”, „b”, „c” nale y zapewni , co najmniej 2,5 l
na dob na ka dy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagaj cej
polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uci liwych nale y zapewni :

 posi ki wydawane ze wzgl dów profilaktycznych,

 napoje, których rodzaj i temperatura powinny by dostosowane do warunków
wykonywania pracy

Posi ki profilaktyczne nale y zapewni pracownikom wykonuj cym prace zwi zane z
wysi kiem fizycznym, powoduj cym w ci gu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powy ej 1500 kcal u m czyzn i powy ej 1 000 kcal u kobiet,
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwa a si okres
od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nale y zapewni pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni
przy temperaturze otoczenia poni ej 100C lub powy ej 25 0C.
Pracownik mo e przyrz dza sobie posi ki we w asnym zakresie z produktów otrzymanych
od pracodawcy. Pracownikom nie przys uguje ekwiwalent pieni ny za posi ki i napoje.

3.3. Odprowadzenia cieków lub ich utylizacji.

Na terenie budowy powinny by urz dzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno –
sanitarne i socjalne – szatnie (na odzie robocz i ochronn ), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ust py.
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3.4. Urz dzenia pomieszcze higieniczno-sanitarnych i socjalnych.
Zabrania si urz dzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na
terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje wi cej ni 20 – pracuj cych. W takim
przypadku, szafki na odzie powinny by dwudzielne, zapewniaj ce mo liwo
przechowywania oddzielnie odzie y roboczej i w asnej.
W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mog by stosowane awki, jako miejsca
siedz ce, je eli s one trwale przytwierdzone do pod o a
Jadalnia powinna sk ada si z dwóch cz ci:
jadalni w a ciwej, gdzie powinno przypada co najmniej 1,10 m2 powierzchni na ka dego z
pracowników jednocze nie spo ywaj cych posi ek,
pomieszcze do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczy sto owych.
W przypadku usytuowania pomieszcze higieniczno – sanitarnych w kontenerach
dopuszcza si ni sz wysoko  tych pomieszcze , tj. do 2,20m.

3.5. Zapewnienia o wietlenia naturalnego i sztucznego.

3.6. Zapewnienia czno ci telefonicznej.

3.7. Urz dzenia sk adowisk materia ów i wyrobów.
Na terenie budowy powinny by wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sk adania materia ów i wyrobów. Sk adowiska materia ów, wyrobów i urz dze
technicznych nale y wykona w sposób wykluczaj cy mo liwo wywrócenia, zsuni cia,
rozsuni cia si lub spadni cia sk adowanych wyrobów i urz dze .
Materia y drobnicowe powinny by  u o one w stosy o wysoko ci nie wi kszej ni 2,0m, a
stosy materia ów workowanych u o one w warstwach krzy owo do wysoko ci
nieprzekraczaj cej 10 – warstw. Odleg o stosów przy sk adowaniu materia ów nie
powinna by mniejsza ni :
0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowa ,
5,00 m - od sta ego stanowiska pracy.
Opieranie sk adowanych materia ów lub wyrobów o p oty, s upy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ciany obiektu
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sk adowanych materia ów lub wyrobów jest dopuszczalne przy u yciu drabiny lub schodów.
Teren budowy powinien by wyposa ony w sprz t niezb dny do gaszenia po arów, który
powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupe niany, zgodnie z wymaganiami
producentów i przepisów przeciwpo arowych. Ilo i rozmieszczenie ga nic przeno nych
powinno by zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpo arowych.

4. ROBOTY ZIEMNE
Zagro enia wyst puj ce przy wykonywaniu robót ziemnych:
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upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),
zasypanie pracownika w wykopie w skoprzestrzennym (brak zabezpieczenia cian wykopu
przed obsuni ciem si ; obci enie klina naturalnego od amu gruntu urobkiem pochodz cym
z wykopu),
potr cenie pracownika lub osoby postronnej y k koparki przy wykonywaniu robót na placu
budowy lub w miejscu dost pnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by prowadzone na podstawie projektu okre laj cego po o enie
instalacji i urz dze podziemnych, mog cych znale si w zasi gu prowadzonych robót.
Wykonywanie robót ziemnych w bezpo rednim s siedztwie sieci, takich jak:

• elektroenergetyczne,
• gazowe,
• telekomunikacyjne,
• ciep ownicze,
• wodoci gowe i kanalizacyjne,

powinno by poprzedzone okre leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleg o ci w
jakiej mog by one wykonywane od istniej cej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W
czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne nale y ogrodzi i umie ci
napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dost pnych dla osób niezatrudnionych przy
tych robotach, nale y wokó wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi
balustrady zaopatrzone w wiat o ostrzegawcze koloru czerwonego. Por cze balustrad
powinny znajdowa si na wysoko ci 1,10m nad terenem i w odleg o ci nie mniejszej ni
1,0m od kraw dzi wykopu.
Wykopy o cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mog by
wykonywane tylko do g boko ci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obci ony w pasie o szeroko ci równej g boko ci wykopu. Wykopy bez
umocnie o g boko ci wi kszej ni 1,0m, lecz nie wi kszej od 2,0m mo na wykonywa ,
je eli pozwalaj na to wyniki bada gruntu i dokumentacja geologiczno – in ynierska.
Bezpieczne nachylenie cian wykopów powinno by okre lone w dokumentacji projektowej
wówczas, gdy:

• roboty ziemne wykonywane s w gruncie nawodnionym,
• teren przy skarpie wykopu ma by obci ony w pasie równym g boko ci wykopu,
• grunt stanowi  i y sk onne do p cznienia,
• wykopu dokonuje si na terenach osuwiskowych,
• g boko wykopu wynosi wi cej ni 4,0 m.

Je eli wykop osi gnie g boko wi ksz ni 1,0m od poziomu terenu, nale y wykona
zej cie (wej cie) do wykopu. Odleg o pomi dzy zej ciami (wej ciami) do wykopu nie
powinna przekracza 20,0m. Nale y równie ustali rodzaje prac, które powinny by
wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgl du na
mo liwo wyst pienia szczególnego zagro enia dla zdrowia lub ycia ludzkiego. Dotyczy
to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o g boko ci wi kszej od 2,0m.
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Sk adowanie urobku, materia ów i wyrobów jest zabronione:

• w odleg o ci mniejszej ni 0,60 m od kraw dzi wykopu, je eli ciany wykopu s
obudowane oraz je eli obci enie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

• w strefie klina naturalnego od amu gruntu, je eli ciany wykopu nie s obudowane.
Ruch rodków transportowych obok wykopów powinien odbywa si poza granic klina
naturalnego od amu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno
dopuszcza si do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomi dzy cian wykopu
a kopark , nawet w czasie postoju jest zabronione. Zak adanie obudowy lub monta rur w
uprzednio wykonanym wykopie o cianach pionowych i na g boko ci powy ej 1,0m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami os onowymi lub obudow
prefabrykowan .

5. ROBOTY BUDOWLANO-MONTA OWE

Zagro enia wyst puj ce przy wykonywaniu robót budowlano – monta owych:
• upadek pracownika z wysoko ci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak

zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu;
• przygniecenie pracownika elementami prefabrykowanymi podczas wykonywania

robót monta owych przy u yciu urawia budowlanego (przebywanie pracownika w
strefie zagro enia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu,
powi kszonym z ka dej strony o 6,0m).

Przebywanie osób na górnych p aszczyznach cian, belek, s upów, ram lub kratownic oraz
na dwóch ni szych kondygnacjach, znajduj cych si bezpo rednio pod kondygnacj , na
której prowadzone s roboty monta owe, jest zabronione.
Odleg o pomi dzy skrajni podwozia lub platformy obrotowej urawia a zewn trznymi
cz ciami konstrukcji obiektu budowlanego powinna wynosi co najmniej 0,75m.
Zabronione jest w szczególno ci:

przechodzenia osób w czasie pracy urawia pomi dzy obiektami budowlanymi a
podwoziem urawia lub wychylania si przez otwory w obiekcie budowlanym,
sk adowanie materia ów i wyrobów pomi dzy skrajni urawia budowlanego lub pomi dzy
urawiem a konstrukcj obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty wietlne przy stanowiskach monta owych powinny by tak rozmieszczone, aby
zapewnia y równomierne o wietlenie, bez ostrych cieni i ol nie osób.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów,
materia ów lub wyrobów jest zabronione.
Osoby przebywaj ce na stanowiskach pracy, znajduj ce si na wysoko ci co najmniej 1,0m
od poziomu pod ogi lub ziemi, powinny by zabezpieczone balustrad przed upadkiem z
wysoko ci. Balustradami powinny by zabezpieczone:
kraw dzie stropów nieobudowanych cianami zewn trznymi,
Otwory w stropach na których prowadzone s prace lub do których mo liwy jest dost p
ludzi, nale y zabezpieczy przed mo liwo ci wpadni cia lub ogrodzi balustrad .
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie zapewnione mocowanie
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ko cówki linki bezpiecze stwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysoko ci oko o 1,50m wzd u zewn trznej strony kraw dzi przej cia.
Wytrzyma o i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzgl dnia obci enie
dynamiczne spadaj cej osoby.
W przypadku gdy zachodzi konieczno przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpiecze stwa szelek bezpiecze stwa powinna by zamocowana do prowadnicy pionowej
za pomoc urz dzenia samohamuj cego. D ugo linki bezpiecze stwa szelek
bezpiecze stwa nie powinna by wi ksza ni 1,50m. Amortyzatory spadania nie s
wymagane, je eli linki asekuracyjne s mocowane do linek urz dze samohamuj cych,
ograniczaj cych wyst pienie si y dynamicznej w momencie spadania, zw aszcza aparatów
bezpiecze stwa lub pasów bezw adno ciowych.
Osoby korzystaj ce z urz dze krzese kowych, drabin linowych lub ruchomych podestów
roboczych powinny by dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysoko ci za pomoc
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezale nie od lin no nych drabiny, krzese ka lub
podestu.
Ponadto, nale y ustali rodzaje prac, które powinny by wykonywane, przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgl du na mo liwo wyst pienia
szczególnego zagro enia dla zdrowia lub ycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych
na wysoko ci powy ej 2,0m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie
rodków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysoko ci.

6. ROBOTY WYKO CZENIOWE
Zagro enia wyst puj ce przy wykonywaniu robót wyko czeniowych:
upadek pracownika z wysoko ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprz tu chroni cego przed upadkiem z wysoko ci przy
wykonywaniu robót zwi zanych z monta em lub demonta em rusztowania),
uderzenie spadaj cym przedmiotem osoby postronnej korzystaj cej z ci gu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty wyko czeniowe zewn trzne (elewacja budynku) mog by wykonywane przy u yciu
ruchomych podestów roboczych oraz rusztowa . Monta rusztowa , ich eksploatacja i
demonta powinny by wykonane zgodnie z instrukcj producenta lub projektem
indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy monta u i demonta u rusztowa oraz monterzy
podestów roboczych powinien posiada wymagane uprawnienia. Osoby dokonuj ce
monta u i demonta u rusztowa obowi zane s do stosowania urz dze
zabezpieczaj cych przed upadkiem z wysoko ci.
Przed monta em i demonta em rusztowa nale y wyznaczy i wygrodzi stref
niebezpieczn . Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje si wpisem do dziennika budowy
lub w protokóle odbioru technicznego.
W przypadku rusztowa systemowych dopuszczalne jest umieszczenie por czy ochronnej
na wysoko ci 1,00m. Rusztowania z elementów metalowych powinny by uziemione i
posiada instalacj piorunochronn . Rusztowania usytuowane bezpo rednio przy drogach,
ulicach oraz w miejscach przejazdów i przej dla pieszych, powinny posiada daszki
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ochronne i os on z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z
obowi zku stosowania balustrad.
Przy r cznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni
u ywa rodków ochrony indywidualnej, takich jak:

• gogle lub przy bice ochronne,
• he my ochronne,
• r kawice wzmocnione skór ,
• obuwie z wk adkami stalowymi chroni cymi palce stóp.

Stanowiska pracy powinny umo liwi swobod ruchu, niezb dn do wykonywania pracy.

7. MASZYNY I URZ DZENIA TECHNICZNE U YTKOWANE NA PLACU
BUDOWY

Zagro enia wyst puj ce przy wykonywaniu robót budowlanych przy u yciu maszyn i
urz dze technicznych:
pochwycenie ko czyny górnej lub ko czyny dolnej przez nap d (brak pe nej os ony
nap du),
potr cenie pracownika lub osoby postronnej y k koparki przy wykonywaniu robót na placu
budowy lub w miejscu dost pnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),
pora enie pr dem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilaj cych urz dzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urz dzenia techniczne oraz narz dzia zmechanizowane powinny by
montowane, eksploatowane i obs ugiwane zgodnie z instrukcj producenta oraz spe nia
wymagania okre lone w przepisach dotycz cych systemu oceny zgodno ci. Maszyny i inne
urz dzenia techniczne, podlegaj ce dozorowi technicznemu, mog by  u ywane na terenie
budowy tylko wówczas, je eli wystawiono dokumenty uprawniaj ce do ich eksploatacji.
Wykonawca, u ytkuj cy maszyny i inne urz dzenia techniczne, niepodlegaj ce dozorowi
technicznemu, powinien udost pni organom kontroli dokumentacj techniczno – ruchow
lub instrukcj obs ugi tych maszyn lub urz dze . Operatorzy lub maszyni ci urawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o nap dzie silnikowym powinni posiada
wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urz dze
technicznych, które nie posiadaj kabin, powinny by :

• zadaszone i zabezpieczone przed spadaj cymi przedmiotami,
• os oni te w okresie zimowym.

8. INSTRUKTA PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST PIENIEM DO
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si jako:
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• szkolenie wst pne

• szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadzane s w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.
Szkolenia wst pne ogólne („instrukta ogólny”) przechodz wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uk adach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowi zuj cymi w danym zak adzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wst pne na stanowisku pracy („Instrukta stanowiskowy”) powinien zapozna
pracowników z zagro eniami wyst puj cymi na okre lonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagro eniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przyst pieniem do pracy, powinni by zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwi zanym z prac na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wst pnego ogólnego, szkolenia wst pnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by potwierdzony przez pracownika na pi mie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wst pne podstawowe w zakresie
bhp, powinny by przeprowadzone w okresie nie d u szym ni 6 – miesi cy od rozpocz cia
pracy na okre lonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by przeprowadzane w formie instrukta u nie rzadziej ni raz na 3 –
lata, a na stanowiskach pracy, na których wyst puj szczególne zagro enia dla zdrowia lub
ycia oraz zagro enia wypadkowe – nie rzadziej ni raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów urawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o nap dzie silnikowym powinni posiada wymagane kwalifikacje. Powy szy wymóg
nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi
o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by udost pnione pracownikom do sta ego korzystania, aktualne
instrukcje bezpiecze stwa i higieny pracy dotycz ce:

• wykonywania prac zwi zanych z zagro eniami wypadkowymi lub zagro eniami
zdrowia pracowników,

• obs ugi maszyn i innych urz dze  technicznych,
• post powania z materia ami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
• udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okre la czynno ci do wykonywania przed rozpocz ciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno ci do
wykonywania po jej zako czeniu oraz zasady post powania w sytuacjach awaryjnych
stwarzaj cych zagro enia dla ycia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopu ci
pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiej tno ci, a tak e dostatecznej znajomo ci przepisów oraz zasad BHP.
Bezpo redni nadzór nad bezpiecze stwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprawuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowi zków.
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9. RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ CE
NIEBEZPIECZE STWOM WYNIKAJ CYM Z WYKONYWANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH
Bezpo redni nadzór nad bezpiecze stwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprawuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowi zków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezpo rednich zagro e dla ycia lub zdrowia pracowników.

9.1. Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:

a) niew a ciwa ogólna organizacja pracy,
• nieprawid owy podzia pracy lub rozplanowanie zada ,
• niew a ciwe polecenia prze o onych,
• brak nadzoru,
• brak instrukcji pos ugiwania si czynnikiem materialnym,
• tolerowanie przez nadzór odst pstw od zasad bezpiecze stwa pracy,
• brak lub niew a ciwe przeszkolenie w zakresie bezpiecze stwa pracy i ergonomii,
• dopuszczenie do pracy cz owieka z przeciwwskazaniami lub bez bada lekarskich;

b) niew a ciwa organizacja stanowiska pracy:
• niew a ciwe usytuowanie urz dze na stanowiskach pracy,
• nieodpowiednie przej cia i doj cia,
• brak rodków ochrony indywidualnej lub niew a ciwy ich dobór

9.2. Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:
• niew a ciwy stan czynnika materialnego:
• wady konstrukcyjne czynnika materialnego b d ce ród em zagro enia,
• niew a ciwa stateczno czynnika materialnego,
• brak lub niew a ciwe urz dzenia zabezpieczaj ce,
• brak rodków ochrony zbiorowej lub niew a ciwy ich dobór,
• brak lub niew a ciwa sygnalizacja zagro e ,
• niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
• niew a ciwe wykonanie czynnika materialnego:
• zastosowanie materia ów zast pczych,
• niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;
• wady materia ów:
• ukryte wady materia owe czynnika materialnego;
• niew a ciwa eksploatacja czynnika materialnego:
• nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
• niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
• niew a ciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
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9.3. Osoba kieruj ca pracownikami jest obowi zana:

• organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpiecze stwa i
higieny pracy,

• dba o sprawno rodków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

• organizowa , przygotowywa i prowadzi prace, uwzgl dniaj c zabezpieczenie
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwi zanymi z warunkami rodowiska pracy,

• dba o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcze pracy i wyposa enia
technicznego, a tak e o sprawno rodków ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

• oceny ryzyka zawodowego wyst puj cego przy wykonywaniu robót na danym
stanowisku pracy

• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

• okre lenia podstawowych wymaga bhp przy wykonywaniu prac szczególnie
niebezpiecznych,

• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

• wykazu prac wymagaj cych szczególnej sprawno ci psychofizycznej

9.4. Kierownik budowy powinien podj stosowne rodki profilaktyczne
maj ce na celu:

1. zapewni organizacj pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczaj cy pracowników
przed zagro eniami wypadkowymi oraz oddzia ywaniem czynników szkodliwych i
uci liwych,

2. zapewni likwidacj zagro e dla zdrowia i ycia pracowników g ównie przez
stosowanie technologii, materia ów i substancji nie powoduj cych takich zagro e .

W razie stwierdzenia bezpo redniego zagro enia dla ycia lub zdrowia pracowników osoba
kieruj ca, pracownikami obowi zana jest do niezw ocznego wstrzymania prac i podj cia
dzia a w celu usuni cia tego zagro enia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by wyposa eni w rodki ochrony
indywidualnej oraz odzie i obuwie robocze, zgodnie z tabel norm przydzia u rodków
ochrony indywidualnej oraz odzie y i obuwia roboczego opracowan przez pracodawc .
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rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpiecze stwa u ytkowników
tych rodków powinny zapewnia wystarczaj c ochron przed wyst puj cymi
zagro eniami (np. upadek z wysoko ci, uszkodzenie g owy, twarzy, wzroku, s uchu).
Kierownik budowy obowi zany jest informowa pracowników o sposobach pos ugiwania si
tymi rodka

Opracowa

………………………………….
mgr in . Grzegorz Zieli ski
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
DOTYCZ CA BUDYNKU MIESZKALNEGO

przy ul. Gagarina 3 w widwinie
W ASPEKCIE PROJEKTOWANEGO REMONTU BUDYNKU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ulicy Gagarina 3 w widwinie, w aspekcie projektowanego remontu
budynku.

2. Podstawa formalna wykonania ekspertyzy

Ekspertyz opracowano na podstawie umowy zawartej pomi dzy Gmin Miejsk widwin z
siedzib w widwinie, plac Konstytucji 3-go Maja 1, i PUH „TRIBE” s.c. Pawe Baczy ski,
El bieta Baczy ska, z siedzib w Szczecinie, ul. Dworcowa 1

3. Podstawa techniczna wykonania ekspertyzy
Podstaw  techniczn wykonania projektu stanowi :

§ wizja lokalna w czerwcu i lipcu 2012 r.
§ inwentaryzacja budynku,
§ istniej ca dokumentacja archiwalna budynku;

4. Dane podstawowe
4.1 Opis ogólny budynku

Budynek czterokondygnacyjny z cz ciowym podpiwniczeniem. Wybudowany w technologii
tradycyjnej, uprzemys owionej o uk adzie konstrukcyjnym pod u nym.

Fot. 1 Budynek przy ul. Gagarina 3 w widwinie – widok od str. S-E
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Budynek pe ni funkcj budynku z mieszkaniami s u bowymi i pokojami internatu kadry
o nierskiej. Mieszkania jedno- i dwupokojowe z azienkami.

Mieszkania wyposa one w instalacj centralnego ogrzewania z kot owni osiedlowej,
instalacj kanalizacyjn i wody zimnej. Ciep woda przygotowywana w elektrycznych
podgrzewaczach pojemno ciowych. Kuchnie wyposa one w kuchenki elektryczne.
W piwnicach budynku zlokalizowano komórki lokatorskie, przy cze wody, przy cze cieplne
wraz z rozdzielni ciep a, pomieszczenie pralni oraz suszarni .
W chwili obecnej w budynku u ytkowane s mieszkania w jednej klatce schodowej.
Pozosta e klatki s nieczynne, wy czone z u ytkowania. Wyposa enie zdekompletowane,
w znacznym stopniu rozkradzione.

4.2 Opis przegród zewn trznych i wewn trznych
4.2.1. ciany piwnic

ciany konstrukcyjne piwniczne o grubo ci 40cm, wykonane z betonu, wylewane na mokro.
Na cianach zewn trznych wykonano izolacj pionow przeciwwilgociow , pow okow . Nie
stwierdzono widocznych p kni i zarysowa cian pod u nych.
Ponad terenem stwierdzono zawilgocenie ok adzin coko owych w cz ci przygruntowej.

ciany piwniczne poprzeczne to ciany kominowe, murowane z ceg y bia ej. Nie
stwierdzono sp ka cegie , ani ubytków zaprawy.

ciany dzia owe murowane z ceg y pe nej bia ej, wykonane jako pe ne (wydzielaj ce
pomieszczenia techniczne, pralni , suszarni ) lub a urowe (pomi dzy komórkami
lokatorskimi. W miejscach osadzenia zawiasów drzwi piwnicznych (a urowych) oraz skobli,
w wielu miejscach uszkodzenia powsta e wskutek d ugotrwa ego u ytkowania lub przy
wy amywaniu
Stan techniczny cian no nych i cian kominowych dobry.
Stan cian dzia owych pe nych dobry.
Stan cian a urowych redni.

4.2.2. ciany nadziemia

ciany zewn trzne kondygnacji nadziemnych wykonano jako murowane z ceg y kratówki K-
2. Grubo cian 38cm. Nie stwierdzono sp kania ani zarysowania cian. Nie stwierdzono
zawilgocenia cian przez podci ganie kapilarne wody.

ciany no ne wewn trzne murowane z ceg y kratówki K-2. Grubo cian 38cm.
ciany dzia owe murowane z ceg y dziurawki, gr. 6,5 cm.

Stan techniczny cian zewn trznych dobry.

Stan techniczny cian wewn trznych dobry.

ciany zewn trzne nie spe niaj wymaga ochrony cieplnej budynków. Projektuje si
ocieplenie cian styropianem w technologii BSO. Grubo ocieplenia 14 cm.
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4.2.3. Stropy

Stropy w budynku g sto ebrowe typu DZ, oparte na cianach pod u nych.
Nie stwierdzono nadmiernego ugi cia stropów.
Pod o a pod posadzki betonowe. Posadzki z wyk adzin pcw rulonowymi w pomieszczeniach
suchych. W pomieszczeniach mokrych posadzki z p ytek ceramicznych.
Stan techniczny stropów dobry.

cianki dzia owe biegn ce wzd u belek stropowych wykonano na podwójnych belkach
stropowych.

4.2.4. Stropodach

W budynku stropodach p aski, niewentylowany, kryty pap termozgrzewaln . Nie
wykonywano odkrywek stropodachu z uwagi na spowodowanie uszkodzenia krycia i
mo liwo powstania zala mieszka .
Bior c pod uwag okres realizacji budynku, przewiduje si , e wykonano ocieplenie z p yt
wiórowo-cementowych (suprema) o grubo ci 7 cm.
Stan techniczny pokrycia dachu oraz obróbek blacharskich dachu dobry.
Stan techniczny konstrukcji dachowej dobry.
Przewiduje si ocieplenie stropodachu styropianem EPS 100 laminowanym pap
termozgrzewaln . Grubo ocieplenia 14cm.

4.2.5. Balkony

P yty balkonowe elbetowe, wspornikowe. Od strony spodniej znaczne ubytki tynku oraz
lady przecieków. Wskazuje to na uszkodzenie izolacji poziomej balkonu.

Fot. 2 P yta balkonu od strony spodniej
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W cz ci obwodowej odspojona otulina zbrojenia i widoczne skorodowane pr ty
zbrojeniowe.
Balustrady pr towe montowane „od góry” przez posadzk cementow . Wysoko balustrad
nie spe nia wymaga co do wysoko ci.
Stan p yt balkonowych nale y uzna  jako redni.

Przewiduje si likwidacj balkonów jako elementów u ytkowych i pozostawienie wy cznie
fragmentów p yt (do 50cm wspornika) i wykonanie w mieszkaniach porte-fenetrów.

4.2.6. Posadzki na gruncie

Pod skrajnymi mieszkaniami brak podpiwniczenia. Przestrze pod mieszkaniem zasypana
gruzem i piaskiem. Na zasypce wykonano wylewk betonow z chudego betonu, na którym
wykonano izolacj poziom z papy izolacyjnej (na tekturze), na której wykonano izolacje
termiczn z p yt wiórowo-cementowych gr. 7cm. Pod o e pod posadzk wykonano z
zaprawy cementowej gr. 4cm.
Izolacja cieplna posadzki na gruncie nie zapewnia komfortu cieplnego w skrajnych
mieszkaniach na parterze.

4.2.7. Kominy

W budynku wyst puj wy cznie kominy murowane z ceg y pe nej bia ej.
Dla ka dego pomieszczenia wentylowanego doprowadzono osobny kana wentylacyjny.
Piwnice wentylowane przez kratki wentylacyjne wykonane w pomieszczeniach suszarni i
pralni.
W trzonie kominowym pomi dzy suszarni a pralni wyst puj dwa przewody dymowe, do
których pod czone by o palenisko pod wann do gotowania bielizny. Obecnie przewody te
nie s  u ytkowane.
Nie stwierdzono sp kania cian kominowych.
Ponad dachem widoczne odspojenia tynków i nieznaczne zniszczenie cegie wskutek
dzia ania wody opadowej.

Stan kominów dobry.

Przewód dymowy z pod czeniem od strony pralni, przewidywanej do przebudowy na
kot owni gazow nale y wykorzysta jako przewód powietrzno-spalinowy do kot a
gazowego. Do odprowadzenia spalin stosowa przewody systemowe zgodnie z projektem
kot owni. Jako przewód powietrzny wykorzysta pozosta cz kana u, po jego
uszczelnieniu.
W trakcie wykonywania robót remontowych nale y oczy ci (i ewentualnie udro ni )
wszystkie kana y kominowe, a nast pnie uszczelni stosuj c szlamowanie lub wyklejenie
przewodem alufol do przewodów wentylacyjnych (bez wk adki z w ókna szklanego) oraz
alufol z wk adk z w ókna szklanego dla przewodu spalinowego
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4.2.8. Fundamenty

Fundamentów nie badano. Przez lata eksploatacji obiektu nast pi a konsolidacja i
skomprymowanie gruntu pod fundamentami. Nie stwierdzono uszkodzenia cian,
wskazuj cego na uszkodzenie aw fundamentowych.
Przyrost obci enia z tytu u ocieplenia budynku oraz dodatkowych cianek dzia owych nie
stanowi wi cej jak 1% ca ego ci aru przypadaj cego na fundamenty.

Fundamenty istniej ce budynku przenios dodatkowe obci enia zwi zane z
projektowanym remontem.

...........................................

mgr in . Pawe Baczy ski

upr. bud. 239/Sz/86

bez ogranicze
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