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Opis techniczny

do projektu termomodernizacji i kolorystyki elewacji budynku Urzᆐdu Gminy w Dygowie

I . P o d s t a w a  o p r a c o w a n i a

1.1. Zlecenie Inwestora – Gminy Dygowo

1.2. Audyt energetyczny wykonany przez NAPE S.A. – Warszawa, ul. Filtrowa 1.

1.3. Inwentaryzacja budowlana czᆐᖰci kubaturowej budynku.

I I . O p i s  b u d y n k u

2.1. Architektura

Budynek Urzᆐdu Gminy na rzucie litery L, 3-kondygnacyjny. Oryginalny budynek pochodzၐcy 

z okresu przedwojennego byᐠ 2- kondygnacyjny, pokryty dachem mansardowym, 

analogicznie do budynku sၐsiedniego. W latach 80- tych nadbudowano kondygnacjᆐ 

przekrytၐ dachem dwupoᐠaciowym o asymetrycznym spadku poᐠaci. Poᐠaၰ o spadku 

niៀszym- pokryta papၐ asfaltowၐ w zᐠym stanie technicznym. Poᐠaၰ o wyៀszym spadku 

wykonana jako mansarda frontowych elewacji, pokryta blachၐ ocynkowanၐ ze ᖰladami 

korozji- do wymiany. Elewacje wykoᑀczone tynkami cementowo- wapiennymi. 

2.2. Konstrukcja budynku

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. ᖠciany zewnᆐtrzne wykonane 

zostaᐠy cegᐠy ceramicznej peᐠnej. Strop nad piwnicၐ typu Kleina, pozostaᐠe stropy drewniane. 

Konstrukcja zadaszenia drewniana krokwiowo- pᐠatwiowa.

2 . 3  S t o l a r k a  o k i e n n a  i  d r z w i o w a

Stolarka okienna w pomieszczeniach uៀytkowych w caᐠoᖰci wymieniona na okna PCV. Do 

wymiany pozostaᐠy dwa okna na nieuៀytkowym niskim poddaszu. Drzwi drewniane i stalowe 

nie speᐠniajၐce wymogów izolacyjnoᖰci termicznej – do wymiany.

2.4. Wskaហniki techniczne

Powierzchnia zabudowy      -  230,5 m 2

Kubatura  -  2470 m 3
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III. Przyjᆐte rozwiၐzanie techniczne termomodernizacji  

3.1. Ocieplenie ᖰcian zewnᆐtrznych nadziemia - metoda lekka mokra (styropian)

3.1.1. ᖠciany nadziemia – styropian gr. 14 cm, fasadowy o wspóᐠczynniku λ< 0,040 W/mK

Technologia wykonania: 
Przed przyklejeniem pᐠyt styropianowych naleៀy wyremontowaၰ ewentualne ubytki 

w podᐠoៀu i oczyᖰciၰ podᐠoៀe. Pᐠyty styropianowe mocowaၰ siatkၐ na kleju dodatkowo 

wzmacniajၐc ᐠၐcznikami mechanicznymi w iloᖰci 6 szt./ m 2 

Oᖰcieៀa okien dociepliၰ w-wၐ gr. 4 cm. Przed ociepleniem oᖰcieៀy, styk oᖰcieៀnicy okna ze 

ᖰcianၐ, uszczelniၰ taᖰmၐ izolacyjnၐ samoprzylepnၐ uszczelniajၐcၐ. 

Warstwᆐ termoizolacyjnၐ po zagruntowaniu preparatem gruntujၐcym pokryၰ tynkiem 

akrylowym. Po wykonaniu termoizolacji naleៀy wykonaၰ niezbᆐdne obróbki blacharskie.

3.2.  Ocieplenie stropodachu

3.2.1. Projektuje siᆐ ocieplenie stropodachu nad II piᆐtrem poprzez uᐠoៀenie warstwy weᐠny 

mineralnej gruboᖰci 16 cm na deskowaniu stropu nieuៀytkowego niskiego poddasza. 

3.3.  Wymiana pokrycia dachu

3.3.1. Projektuje siᆐ wykonanie nowych pokryၰ dachowych. Poᐠacie o niskim spadku pokryte sၐ 

papၐ asfaltowၐ w zᐠym stanie technicznym. Projektuje siᆐ wykonanie nowego pokrycia z 

papy termozgrzewalnej wraz z niezbᆐdnymi obróbkami blacharskimi. W celu uᐠoៀenia 

nowych warstw papy (w-wa papy termozgrzewalnej podkᐠadowej, w-wa papy 

termozgrzewalnej wierzchniego krycia) naleៀy zdemontowaၰ instalacje odgromowၐ i, po 

wykonaniu pokrycia, zamontowaၰ jၐ ponownie. 

Poᐠacie mansardowe obᐠoៀone sၐ blachၐ pᐠaskၐ ze stali ocynkowanej ze ᖰladami korozji. 

Projektowane jest usuniᆐcie istniejၐcego pokrycia i wykonanie nowego- z blachy stalowej 

ocynkowanej, w pasach ᐠၐczonych na rombek pionowy. 

I V .  S t o l a r k a  o k i e n n a  i  d r z w i o w a

Projekt zakᐠada wymianᆐ okien nieuៀytkowego poddasza na okna PVC. Nie stawia siᆐ 

wymagaᑀ co do izolacyjnoᖰci cieplnej. 

Projektuje siᆐ instalacjᆐ nowych parapetów zewnᆐtrznych z blachy powlekanej we wszystkich 

oknach. Drzwi drewniane w wejᖰciu naroៀnym do budynku, wymienia siᆐ na nowe 

o wspóᐠczynniku przenikania ciepᐠa U=2,0 W/m2K. Pozostaᐠe drzwi- drewniane i stalowe 

wymienia siᆐ na drzwi w ramach aluminiowych, przeszklone i peᐠne z naᖰwietlem 

o wspóᐠczynniku przenikania ciepᐠa U=2,0 W/m2K. 
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V. Wykoᑀczenie i kolorystyka elewacji

  

Projektuje siᆐ wykoᑀczenie ᖰcian cienkowarstwowym tynkiem akrylowym o fakturze nakrapianej, 

barwionym w masie. Opaski okien, pasy na elewacjach- malowane farbၐ akrylowၐ systemowၐ. 

Cokoᐠy wykoᑀczone tynkiem mozaikowym.

Stolarka okienna z PVC, drzwiowa w ramach AL i drewniana.

5.1.  Kolorystyka tynków i powᐠok malarskich:

Szczegóᐠowe zestawienie kolorów elewacji w czᆐᖰci rysunkowej opracowanie- rys. A7. Ukᐠad 

poszczególnych kolorów na rys. A2- A5

5.2. Kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej:

Oᖰcieៀnice okien w kolorze biaᐠym, drzwi w ramach AL. w kolorze biaᐠym. Drzwi drewniane 

w kolorze ciemnego orzecha. Parapety zewnᆐtrzne z blachy powlekanej w kolorze biaᐠym. 

5.3. Pokrycie poᐠaci mansardowej i obróbki blacharskie dachu:

Z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze naturalnym.

5.4. Pokrycie poᐠaci stropodachu

Z papy termozgrzewalnej w kolorze grafitowym.

5.5. Elementy ᖰlusarki- kraty okienne

Przed przystၐpieniem do prac ociepleniowych naleៀy zdemontowaၰ kraty. 

Po oczyszczeniu stalowၐ szczotkၐ istniejၐcych powᐠok malarskich na kratach naleៀy pomalowaၰ

farbၐ ftalowၐ w kolorze biaᐠym na podkᐠadzie antykorozyjnym. Zamontowaၰ ponownie 

po zakoᑀczeniu prac ociepleniowych.

Opracowaᐠ:

arch. Tadeusz Rostkowski
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Opis techniczny do informacji BIOZ
dla projektu termomodernizacji i kolorystyki elewacji 

budynku Urzᆐdu Gminy w Dygowie

1.0 ZAKRES I KOLEJNOᖠၠ PROWADZONYCH ROBÓT

Zakres robót objᆐtych caᐠym zaᐠoៀeniem:

- uᐠoៀenie warstwy weᐠny mineralnej na stropie nad II piᆐtrem budynku

- wykonanie nowego pokrycia stropodachu z papy termozgrzewalnej 

z demontaៀem i montaៀem instalacji odgromowej

- wymiana drzwi zewnᆐtrznych nie wymienionych na nowe.

- wymiana dotychczas nie wymienionych okien na nowe PVC

- demontaៀ krat okiennych ( ponowny montaៀ po ociepleniu ᖰcian)

- ocieplenie budynku styropianem gr. 14 cm - ᖰciany nadziemia

- poᐠoៀenie tynków zewnᆐtrznych

- instalacja parapetów zewnᆐtrznych z blachy powlekanej

2.0 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOG၀CE STWARZAၠ ZAGROឰENIE 

BEZPIECZEᐰSTWA I ZDROWIA LUDZI

Dla zakresu prac objᆐtego niniejszym projektem nie wystᆐpujၐ zagroៀenia 

bezpieczeᑀstwa i zdrowia ludzi ze strony elementów zagospodarowania terenu. 

Skᐠadowisko materiaᐠów, zaplecze robót i plan bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia 

uzgodniၰ i sporzၐdziၰ z uwzglᆐdnieniem wytycznych organizacyjnych inwestora.

3.0 PRZEWIDYWANE ZAGROឰENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANO-

MONTAឰOWYCH

Przy organizowaniu prac naleៀy uwzglᆐdniၰ specyfikᆐ robót budowlanych wystᆐpujၐcych 

przy realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, których charakter, organizacja 

i miejsce prowadzenia stwarzajၐ szczególne ryzyko powstania zagroៀenia 

bezpieczeᑀstwa i zdrowia ludzi.

Prowadzenie i wykonywanie robót w zakresie niniejszego opracowania stwarza 

nastᆐpujၐce zagroៀenia:

- moៀliwoᖰၰ upadku moៀliwoᖰၰ wysokoᖰci powyៀej 5 m

- moៀliwoᖰၰ odniesienia urazów mechanicznych

- moៀliwoᖰၰ poraៀenia prၐdem

4.0 INSTRUKTAឰ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST၀PIENIEM DO ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH
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Przed przystၐpieniem do robót wszyscy pracownicy powinni zostaၰ zapoznani z Planem 

Bezpieczeᑀstwa i Ochrony Zdrowia, co poᖰwiadczajၐ pisemnie na liᖰcie zaᐠၐczonej do 

planu BiOZ. Kierownik robót jest zobowiၐzany zapewniၰ przeszkolenie pracowników 

zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami oraz rodzajem wystᆐpujၐcych robót, z okreᖰleniem 

podczas szkolenia:

- rodzajów moៀliwych wystᆐpujၐcych zagroៀeᑀ

- zasad postᆐpowania w przypadku wystၐpienia zagroៀenia

- koniecznoᖰci i zasad stosowania przez pracowników ᖰrodków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczajၐcych przed skutkami zagroៀeᑀ

- zasad bezpoᖰredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby

Ponadto pracodawca powinien:

- zapewniၰ organizacjᆐ pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczajၐcy pracowników 

przed zagroៀeniami wypadkowymi oraz oddziaᐠywaniem czynników szkodliwych lub 

uciၐៀliwych dla zdrowia.

- zapewniၰ pracownikom informacjᆐ o istniejၐcych zagroៀeniach, przed którymi chroniၰ 

ich bᆐdၐ ᖰrodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych ᖰrodkach i zasadach ich 

stosowania

- poinformowaၰ pracowników o rodzajach rᆐcznych i sᐠownych sygnaᐠów bezpieczeᑀstwa

5.0 ᖠRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ၀CE WYSTᆀPUJ၀CYM 

ZAGROឰENIOM

Uzgodniၰ z inwestorem obszar terenu niezbᆐdny do prowadzenia robót oraz skᐠadowania 

materiaᐠów niezbᆐdnych do realizacji prac w sposób umoៀliwiajၐcy prowadzenie 

pozostaᐠych robót. Zorganizowaၰ drogᆐ ewakuacyjnၐ i miejsce ewakuacji z terenu 

budowy. Wydzielony teren budowy ogrodziၰ i oznakowaၰ tablicami ostrzegawczymi oraz 

zakazem wstᆐpu osób nieupowaៀnionych. 

Zaopatrzyၰ pracowników w odzieៀ roboczၐ i ochronnၐ zgodnie z wymogami przepisów 

bhp. Prace budowlane i instalacyjne prowadziၰ wyᐠၐcznie pod nadzorem 

wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik budowy 

jest zobowiၐzany do opracowania Planu BiOZ, wykonania projektu organizacji budowy i 

harmonogramu robót budowlano- montaៀowych.

Podczas wykonywania robót naleៀy przestrzegaၰ obowiၐzujၐcych przepisów bhp, a w 

szczególnoᖰci:

- Rozporzၐdzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeᑀstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.Nr 169, 

poz.1650 z 2003 r.)
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- Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeᑀstwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

- Rozporzၐdzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie 

szczegóᐠowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeᑀstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 

62, poz. 285 z 1996 r.)

- Rozporzၐdzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagaᑀ dotyczၐcych bezpieczeᑀstwa i higieny pracy w zakresie uៀytkowania maszyn 

przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, 2002 r.)

- Rozporzၐdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeᑀstwa i 

higieny pracy przy urzၐdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912, z 

08.10.99 r.)

- Rozporzၐdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeᑀstwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzၐdzeᑀ technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263, z 2001 r.)

- Rozporzၐdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie 

bezpieczeᑀstwa i higieny pracy przy rᆐcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 

313, z 2000 r.) (zmiana Dz.U. Nr 82, poz. 930)

- Rozporzၐdzenie Rady Ministrów z dn. 01.12.1190 r. w sprawie wykazu prac 

wzbronionych mᐠodocianym (Dz.U. Nr 85, poz. 500) (zmiany Dz.U. Nr 1, poz. 1, z 1992, 

Dz. U. Nr 105, poz. 658 z 1998 r, Dz. U. nr 127, poz. 1091 z 2002 r.)

Opracowanie: arch. T. Rostkowski


