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1.1.  Opis techniczny

I I . C z ᆐ ᖰ ၰ  r y s u n k o w a

2.1.   Rzut dachu 1:150 rys. A1

2.2.   Elewacja poᐠudniowo- zachodnia 1:100 rys. A2
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2.8.  Docieplenie naroៀa wewnᆐtrznego 1:10 rys. A8
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2.11. Docieplenie parapetu – przekrój pionowy 1:10 rys. A11
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2.13. Technologia ocieplenia ᖰcian- detale rys. A13
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Opis techniczny

do projektu wykonawczego 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. Przyjᆐte rozwiၐzania techniczno- materiaᐠowe dla prac wykoᑀczeniowych

       

Projektuje siᆐ wymianᆐ pokryၰ dachowych i 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.  Tynki i powᐠoki malarskie:

Przyjᆐto akrylowy tynk barwiony w masie dla koloru podstawowego oznaczonego nr 2 , tj. bardzo

jasnej, pastelowej zieleni khaki. Opaski wokóᐠ okien wykonaၰ jako malowane farbၐ akrylowၐ-

biaᐠၐ i w kolorze ciemniejszej od koloru podstawowego zieleni khaki. Naleៀy przestrzegaၰ 

okreᖰlonych przez producenta wytycznych rozwiၐzania systemowego. 

Otynkowane cokoᐠy budynku naleៀy oczyᖰciၰ mechanicznie z istniejၐcych zᐠuszczonej powᐠoki 

malarskiej, wyrównaၰ nierównoᖰci podᐠoៀa i otynkowaၰ tynkiem mozaikowym - melanៀ szaroᖰci.

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

Ukᐠad poszczególnych kolorów na rys. A2- A5.

5.2. Stolarka okienna i drzwiowa:

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. Zdemontowaၰ istniejၐce pokrycie ze 

skorodowanej blachy i odtworzyၰ w formie pasów ᐠၐczonych na rombek pionowy. Blacha stalowa 

ocynkowana w kolorze naturalnym.

5.4. Pokrycie poᐠaci stropodachu

Projektowane nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej w kolorze grafitowym.

Przed przystၐpieniem do prac naleៀy zdemontowaၰ instalacje odgromowၐ i, po wykonaniu 

pokrycia, zamontowaၰ jၐ ponownie. Naleៀy sprawdziၰ stan techniczny istniejၐcego pokrycia 

papowego. W przypadku stwierdzenia, ៀe odksztaᐠcenia i nierównoᖰci nie kwalifikujၐ siᆐ do 

wyrównania, caᐠoᖰၰ istniejၐcego pokrycia naleៀy zdjၐၰ i ukᐠadaၰ nowe warstwy pokrycia na 
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istniejၐcym deskowaniu. Naleៀy wykonaၰ 2 warstwy – z papy termozgrzewalnej podkᐠadowej

oraz papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.

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.

5.6. Elementy drewniane okapów dachu

Naleៀy przygotowaၰ wszystkie elementy drewnianych okapów dachu poprzez oszlifowanie 

istniejၐcej powᐠoki z lakieru. Nastᆐpnie pokryၰ póᐠprzezroczystၐ lazurၐ olejnၐ o dziaᐠaniu 

ochronnym lub lakierobejcၐ impregnujၐcၐ w odcieniu ciemnego dᆐbu.

5.6. Rynny i rury spustowe

Projektuje siᆐ demontaៀ istniejၐcego orynnowania budynku. Wykonaၰ nowe rynny i rury 

spustowe z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze naturalnym, ᖰrednice zgodnie z rys. A1.

Opracowaᐠ:

arch. Tadeusz Rostkowski


