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1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA  
− Zlecenie od inwestora 

− Wytyczne branżowe 

− Licencjonowane oprogramowanie komputerowe 

− Obowiązujące normy i literatura techniczna 

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA 
Opracowanie obejmuje zakresem remont z dociepleniem budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego: 

ELEWACJA POŁUDNIOWA - FRONTOWA 

− wykonanie remontu ścian fundamentowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 

pionowej oraz poziomej ścian fundamentowych; 

− wykonanie remontu ścian zewnętrznych nadziemnych; 

− wykonanie wypraw tynkowych ścian zewnętrznych budynku; 

− wymiana obróbek blacharskich i orynnowania budynku; 

− wykonanie robót malarskich elewacji budynku; 

− remont i konserwacja detali architektonicznych i sztukaterii; 

ELEWACJA PÓŁNOCNA - TYLNA 

− wykonanie remontu ścian fundamentowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 

pionowej oraz poziomej ścian fundamentowych; 

− wykonanie remontu z dociepleniem ścian zewnętrznych nadziemnych; 

− wykonanie wypraw tynkowych ścian zewnętrznych budynku; 

− wymiana obróbek blacharskich i orynnowania budynku; 

− wykonanie robót malarskich elewacji budynku; 
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− odtworzenie detali architektonicznych i sztukaterii; 

ELEWACJA WSCHODNIA - SZCZYTOWA 

− wykonanie remontu ścian fundamentowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 

pionowej oraz poziomej ścian fundamentowych; 

− wykonanie remontu z dociepleniem ścian zewnętrznych nadziemnych; 

− wykonanie wypraw tynkowych ścian zewnętrznych budynku; 

− wymiana obróbek blacharskich i orynnowania budynku; 

− wykonanie robót malarskich elewacji budynku. 

3.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI 
Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji wraz z dociepleniem budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego przy ulicy Strajku Dokerów 10 w Gdańsku usytuowanego na działce 235/1, 

obręb 60. Wejścia do budynku dwa – frontowe oraz od strony podwórza. Budynek 

trzykondygnacyjny z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, wybudowany w technologii 

tradycyjnej, nieocieplany, przykryty dachem dwuspadowym. Strefa cokołowa z tynku 

cementowego.  

4.0 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Strajku Dokerów 10 stanowi własność 

wspólnoty mieszkaniowej. Zlokalizowany jest w Gdańsku - Nowym Porcie na działce nr 235/1 

obręb 60. Dojście na podwórze zrealizowane jest poprzez przejazd bramny. 

5.0 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZAPISÓW PLANU 
Budynek objęty zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Uchwała 

nr XXIV/715/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 maja 2004 roku.  

Został opisany symbolem 009-32 – zabudowa mieszkaniowo – usługowa.  

Warunki określone planem miejscowym: 

− obiekt o wartościach kulturowych: z zachowaniem historycznego charakteru i detalu 

architektonicznego budynku.  
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6.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Nie planuje się zmian w zagospodarowaniu terenu otaczającym obiekt inwestycji. 

7.0 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH 

Przeznaczenie i program użytkowy obiektów nie ulega zmianie.  

8.0 FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

8.1. Forma architektoniczna 
Forma architektoniczna budynku nie ulega zmianie. 

8.2. Funkcja budynku 
Funkcja budynku nie ulega zmianie. 
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9.0 OCENA TECHNICZNA 
SKALA USZKODZEŃ 

STOPIEŃ OPIS 

POMIJALNE Brak widocznych rys lub pojedyncze włoskowate rysy na tynkach. 

MAŁE 

Wyraźne (do 0,5mm) pojedyncze rysy w ścianach zewnętrznych (głównie w pasach 
podokiennych), niewidoczne od wewnątrz (nie przechodzące przez całą grubość ściany). 
Pojedyncze zarysowania ścian nośnych przy otworach okiennych i drzwiowych. Nieliczne 
zarysowania stropów wzdłuż belek. Spękania ścian działowych. Zaznaczające się zarysowania na 
połączeniach płyt. 

ŚREDNIE 

Spękania ścian nośnych o rozwarciu do 1mm o długości nie przekraczającej jednej kondygnacji. 
Zarysowania stropów wzdłuż belek (do 1mm), występujące na większości kondygnacji. Liczne 
spękania i wydzielanie się ścian działowych i wypełniających (o rozwarciu >1mm), powtarzające 
się na kilku kondygnacjach. 

POWAŻNE 

Spękania ścian nośnych o rozwarciu do 1mm o długości nie przekraczającej jednej kondygnacji. 
Zarysowania stropów wzdłuż belek (do 1mm), występujące na większości kondygnacji. Liczne 
spękania i wydzielanie się ścian działowych i wypełniających (o rozwarciu >1mm), powtarzające 
się na kilku kondygnacjach. 

BARDZO 
POWAŻNE 

Spękania ścian nośnych o rozwarciu >5mm, zwłaszcza przechodzące przez kilka kondygnacji. 
Spękania stropów o rozwarciu >5mm. 

 

SKALA STANU KONSTRUKCJI 

STAN OPIS 

BARDZO DOBRY Elementy nie wykazują zarysowań, nadmiernych ugięć i śladów korozji. 

DOBRY 
Elementy wykazują niewielkie zarysowania, nieznaczne ugięcia oraz objawy korozji 
powierzchniowej, plamy i wykwity na tynkach, nieszczelność pokrycia itp. 

DOSTATECZNY 
Elementy uległy znacznej korozji, wykazują objawy znacznych ugięć, uszkodzenia 
(odpadanie) tynków itp. 

PRZEDAWARYJNY 
Elementy wykazują ugięcia i zarysowania świadczące o przekroczeniu stanu granicznego 
użytkowalności lub nośności. 

AWARYJNY 
Konstrukcja wykazuje trwałe uszkodzenia i silne zarysowania, peknięcia, miejscowa utratę 
stateczności itp. 

Stan techniczny budynku oceniono jako dostateczny. Elewacje kwalifikują się  

do remontu z uwagi na: niejednorodne tynki zewnętrzne, zarówno pod względem koloru jak  

i struktury oraz miejscowe odspojenia odsłaniające surowy mur ceglany. 

 Stwierdzono odkruszenia części gzymsowych oraz degradację obróbki blacharskiej 

gzymsów międzykondygnacyjnych.  
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Stolarka okienna elewacji południowej nowa z tworzyw sztucznych, na elewacji 

południowej zróżnicowana. Instalacja deszczowa - do wymiany. Stolarka drzwiowa budynku 

w dostatecznym stanie technicznym. 

10.0 OPIS PRAC 

10.1. Docieplenie ścian 
Projekt obejmuje zakresem docieplenie wraz z odtworzeniem i przywróceniem do stanu 

spójnego architektonicznie ścian zewnętrznych budynku. Na elewacji północnej, z uwagi na 

bezpośrednie sąsiedztwo ze ścianą boczną budynku przy ul. Strajku Dokerów 11, 

zaprojektowano zmianę systemu docieplenia na wełnę mineralną, w przypadku strefy cokołowej 

oraz ściany fundamentowej - wełną mineralną twardą. Grubości, parametry oraz zalecenia tj. 

system mocowań, ilość kołkowania, powłoki tynkarskie wykonać analogicznie jak dla opisanej 

poniżej izolacji styropianem. 

10.1.1. 

Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy przygotować materiały, narzędzia i 

sprzęt zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania docieplenia. Sprawdzić czy materiały 

odpowiadają wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy mają świadectwa jakości 

(certyfikaty). 

Prace przygotowawcze 

10.1.2. 

Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię i 

dokonać oceny stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, 

oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np.: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) 

oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności 

(np.: słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. 

Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5-15 mm) należy odpowiednio wcześniej wyrównać 

zaprawą wyrównawczo-murarską. Podłoże chłonne zagruntować preparatem gruntującym. Przed 

przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych na słabych podłożach, należy wykonać 

próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku (8-10) 

próbek styropianu (o wym. 10 x 10 cm) i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża 

Przygotowanie podłoża 

mailto:biuro@lkrprojekt.pl�
http://www.lkrprojekt.pl/�


 Biuro Projektowe         503 328 200 
 ul. Do Studzienki 28/4   biuro@lkrprojekt.pl 
 80-277 Gdańsk      www.lkrprojekt.pl 
 

10 
 

jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. W przypadku 

oderwania całej próbki z klejem i warstwą podłoża, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze 

słabo związanej warstwy. Następnie należy podłoże zagruntować preparatem głęboko 

penetrującym, zgodnie z Kartą Techniczną produktu i po jego wyschnięciu wykonać ponowną 

próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, należy uwzględnić dodatkowe 

mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podłoża. Przed przystąpieniem do 

przyklejania płyt styropianowych należy dokonać oceny geometrii podłoża tj. równości 

powierzchni i odchylenia od pionu. Ponieważ znaczne nierówności i krzywizny nie tylko 

obniżają efekt końcowy prac, ale także, zmniejszają wytrzymałość mechaniczną i trwałość 

całego układu. W przypadku występowania niewielkich (do 3 cm) nierówności i krzywizn 

powierzchni, należy przeprowadzić wcześniejsze wyrównanie nierówności za pomocą zaprawy 

wyrównawczo-murarskiej. Przy czym jednorazowo można nakładać zaprawę warstwą o grubości 

nie większej niż 15 mm. Większe nierówności (ponad 3 cm) można zlikwidować jedynie 

poprzez zmianę grubości styropianu. W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia 

podłoża z kurzu, brudu oraz słabo trzymających się powłok, zaleca się zmycie podłoża 

rozproszonym strumieniem wody. Przy czym należy pamiętać o konieczności całkowitego 

wyschnięcia podłoża przed rozpoczęciem przyklejania płyt styropianowych. Powłoki słabo 

związane z podłożem/np. odparzone tynki/ i słabe warstwy podłoża trzeba usunąć. 

10.1.3. 

Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich i rur spustowych 

(przy zewnętrznym odprowadzeniu wód opadowych) można przystąpić do przyklejania płyt 

styropianowych. Należy przed tym wykonać tymczasowe odprowadzenie wód opadowych 

z dachu budynku. 

Do ocieplenia i wyprawienia ww. ścian należy użyć kompletnego systemu ociepleń. 

Należy zastosować styropian EPS 80-032 (λ min=0.032 W/mK) gr. 12 cm w strefie pierwszej 

kondygnacji nadziemnej oraz XPS 30 gr. 10-12cm w strefie cokołowej. Dolną krawędź 

ocieplenia należy doprowadzić do poziomu ławy fundamentowej. 

Styropian mocować do ścian zaprawą klejową oraz łącznikami mechanicznymi. 

Mocowanie płyt styropianowych do podłoża 

Przed realizacją mocowania mechanicznego docieplenia do podłoża, należy sprawdzić na 

4-6 próbkach siłę wyrywającą łączniki z podłoża (wg zasad określonych w świadectwach 
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i aprobatach technicznych ITB). Bardzo istotne jest właściwe dobranie rodzaju, liczby 

i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim głębokości zakotwienia łączników. 

10.1.4. 

Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na płycie styropianowej metodą "pasmowo-

punktową", czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej powierzchni 

"plackami" o średnicy około 8-10 cm. Pasma nakładamy na obwodzie płyty w odległości około 

3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty. Gdy 

płyta ma wymiar 50 x 100 cm to na środkowej jej części należy nałożyć około 8-10 "placków" 

zaprawy. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 40% powierzchni 

płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej, 

płytę należy niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć 

przez uderzenie pacą, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Jeżeli zaprawa 

klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, to trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest zarówno 

dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, jak również korekta płyt po upływie kilkunastu 

minut. 

Klejenie płyt styropianowych 

10.1.5. 

Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych. 

Do mocowania płyt styropianowych do podłoża najczęściej stosuje się łączniki z trzpieniem 

plastikowym. Przy czym, montaż łączników należy rozpocząć dopiero po dostatecznym 

stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. Proces twardnienia zaprawy zależy od temp. i 

wilgotności powietrza. Z tego względu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych 

montaż łączników można rozpocząć dopiero po min. 48h od przyklejenia płyt styropianowych. 

Przy mocowaniu łączników należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe osadzenie 

trzpienia w podłożu oraz jednakową płaszczyznę talerzyka z licem warstwy termoizolacji. 

Łączniki kotwiące powinny zostać zastosowane w ilości min. 4 szt. na 1m2 powierzchni płyt 

styropianowych. Łączniki powinny być zamocowane w warstwie konstrukcyjnej ścian na 

głębokość nie mniejszą niż 50 mm. 

Mocowanie mechaniczne płyt styropianowych 

Na elewacji wschodniej i zachodniej na szerokości 4 m od granicy z sąsiadem w celu 

wykonania izolacji termicznej należy zastosować wełnę mineralną o grubości styropianu oraz 
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identycznych właściwościach termicznych. Wyprawy zewnętrzne (zaprawa tynkarska, warstwy 

malarskie oraz mocowanie wykonać analogicznie jak dla styropianu.  

Docieplenia istniejących okien należy wykonać wg detali części rysunkowej ze styropianu 

XPS 30. 

Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. Po 

związaniu zaprawy klejącej i po zamocowaniu mechanicznym płyt styropianowych do podłoża 

należy całą zewnętrzną powierzchnię płyt, przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym. 

Równe podłoże jest podstawowym warunkiem uzyskania trwałej i estetycznej elewacji. 

Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usunięcie jego gładkiej zewnętrznej warstwy, znacznie 

zwiększając przyczepność zaprawy klejącej do jego powierzchni. Po operacjach szlifowania 

każdorazowo należy usunąć pozostały pył. Niedopuszczalne jest pozostawienie uskoków 

sąsiednich płyt w warstwie termoizolacyjnej, ponieważ stwarza to ryzyko uszkodzenia 

warstwy zbrojonej w miejscu występowania skokowych zmian jej grubości. 

10.1.6. 

Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpocząć po okresie gwarantującym właściwe 

związanie termoizolacji z podłożem (nie wcześniej niż po 48 h od chwili przyklejenia płyt 

styropianowych). 

Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego 

Przy zastosowaniu płyt ze styropianu, warstwę zbrojoną wykonujemy za pomocą zaprawy 

klejowej (np. ATLAS K20 lub równoważny) z wtopioną siatką z włókna szklanego (siatka o 

gramaturze min. 140 g/m2),. Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanieść na powierzchnię 

zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) płyt, ciągłą warstwą o grubości około 3-4 mm, 

pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy klejącej 

należy natychmiast wtopić w nią tkaninę szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta i 

całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie lub poziomie) na 

zakład nie mniejszy niż 10cm. W przypadku nie uzyskania gładkiej powierzchni na wyschniętą 

warstwę zbrojoną przyklejonej siatki nanieść drugą cienką warstwę zaprawy klejącej (o grubości 

ok. 1mm) celem całkowitego wyrównania i wygładzenia jej powierzchni. Grubość warstwy 

zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5mm. Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, 

aby możliwe było oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Naroża 

otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przyklejonymi bezpośrednio na 

warstwę termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm. 
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Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części cokołowej docieplanych ścian, 

należy stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. 

10.1.7. 

Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy zagruntować 

tynkiem podkładowym (ATLAS CERPLAST lub równoważny). Warstwę zbrojoną można 

gruntować dopiero po jej związaniu, czyli po upływie min. 48 h od jej wykonania, przy 

dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotności 60%). Po 

zagruntowaniu trzeba odczekać do czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu (min. 4-6 h). Po 

upływie tego okresu można przystąpić do nakładania tynków mineralnych cienkowarstwowych. 

Tynki o grubość kruszywa max 1,0mm, bez faktury niebarwione, przeznaczone do malowania 

(tynki Atlas CERMIT SN biały lub tynk równoważny). 

Przy tynkowaniu stref przy stolarce stosować profile przyokienne ATLAS (lub 

równoważny) 9mm z siatką zbrojącą. 

Istniejące kratki wentylacyjne w elewacji zostawić drożne poprzez pozostawienie otworów 

w warstwach dociepleniowych i zamknięcie ich nowymi kratkami wentylacyjnymi z PCV np. 

AVENTA, Kratplast lub równoważne. Stosować kratki kwadratowe (jak na rysunku elewacji) 

w razie konieczności dopuszcza się zastosowanie kratek o przekroju prostokątnym. Wszystkie 

przewody biegnące na ścianach uporządkować, powiązać w grupy oraz ukryć w warstwie 

izolacji termicznej w rurze osłonowej karbowanej. 

Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej 

10.2. Wymiana obróbek blacharskich i orynnowania budynku 
Należy wykonać nowe obróbki blacharskie oraz orynnowanie, z blachy tytanowo 

cynkowej 0,65 mm, na wzór istniejącego. Rynny i rury spustowe należy wymienić na nowe. 

Z uwagi na wystarczającą długość okapów do mocowania rynien wykorzystać istniejące rynhaki, 

wymieniać w przypadku całkowitego skorodowania elementu. Należy zastosować orynnowanie 

systemowe tytanowo - cynkowe o średnicach rynien 180mm i rur spustowych 150mm – JAK 

ISTNIEJĄCE. Należy zastosować systemowe - dostarczone przez producenta orynnowania. 

10.3. Wykonanie robót malarskich elewacji budynku 
Elewacje malować farbami silikatowymi, paroprzepuszczalnymi (np. Atlas Arkol S lub 

równoważna) na kolor zgodny z projektem kolorystyki. 
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11.0 OBLICZENIA TERMICZNE DLA PRZEGRÓD 
ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW 

Poniżej przedstawiono obliczenia projektowanej izolacyjności cieplnej przegród 

zewnętrznych zgodnie z obowiązującą metodą z PN – EN – ISO 6946 – 2008 (Komponenty 

budowlane i elementy budynku, opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - metoda 

obliczania). 

𝑹𝑹 = 𝒅𝒅/𝝀𝝀 

gdzie:  

R  –  opór cieplny przegrody  

d  –  grubość warstwy materiału 

λ  –  obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła materiału obliczony 

  obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła przez materiał 

 

𝑈𝑈 =
1

𝑅𝑅1 + 𝑅𝑅2 + 𝑅𝑅𝑛𝑛
 

gdzie:  

U  – współczynnik przenikania ciepła dla przegrody 

R1,2,n –  opór cieplny dla poszczególnych warstw przegrody 

 

 𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,23𝑊𝑊 𝑚𝑚2𝐾𝐾�  

𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0,04 

𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0,13 

 

Warstwy istniejące: 

1) Tynk cementowo-wapienny  𝜆𝜆1 = 0,82𝑊𝑊 𝑚𝑚𝐾𝐾�  (R1) 

𝑅𝑅1 =
𝑑𝑑1

𝜆𝜆1
=

0,015
0,82

= 0,018 

2) Cegła pełna gr. 38cm  𝜆𝜆2 = 0,77𝑊𝑊 𝑚𝑚𝐾𝐾�  (R2) 

𝑅𝑅2 =
𝑑𝑑2

𝜆𝜆2
=

0,38
0,77

= 0,493 
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Warstwy projektowane: 

3) styropian EPS80 gr. 12cm  𝜆𝜆3 = 0,032𝑊𝑊 𝑚𝑚𝐾𝐾�  (R3) 

𝑅𝑅3 =
𝑑𝑑3

 𝜆𝜆3
=

0,12
0,032

= 3,75 

4) tynk min. na siatce, pomalowany farbą silikonową  𝜆𝜆4 = 0,80𝑊𝑊 𝑚𝑚𝐾𝐾�  (R4) 

𝑅𝑅4 =
𝑑𝑑4

 𝜆𝜆4
=

0,01
0,80

= 0,0125 

𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑅𝑅1 + 𝑅𝑅2 + 𝑅𝑅3 + 𝑅𝑅4 = 0,04 + 0,018 + 0,493 + 3,75 + 0,0125 + 0,13

= 4,44 𝑚𝑚
2𝐾𝐾

𝑊𝑊�  

𝑼𝑼 =
𝟏𝟏
𝑹𝑹

=
𝟏𝟏

𝟒𝟒,𝟒𝟒𝟒𝟒
= 𝟎𝟎,𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 𝑾𝑾 𝒎𝒎𝟐𝟐𝑲𝑲�  < 𝑼𝑼𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 

 

Zgodnie z Warunkami Technicznymi 2017 - warunek izolacyjności cieplnej został 

SPEŁNIONY. 

12.0 OCHRONA KONSERWATORSKA ORAZ PROGRAM 
PRAC KONSERWATORSKO-REMONTOWYCH 

12.1. Ochrona konserwatorska 
Przedmiotowy budynek zlokalizowany na działce o nr ewidencyjnym 235/1 i znajduje się 

na terenie położonym w granicach zabytkowego zespołu urbanistycznego osady portowej w 

Nowym Porcie, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 846, decyzją  Wojewody Gdańskiego z 

dn. 8.06.82, w strefie ochrony konserwatorskiej „A”.  

12.2. Ochrona archeologiczna 
Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego wszelkie prace ziemne wymagają 

zapewnienia nadzorów archeologicznych, na które należy uzyskać odpowiednie zezwolenie 

Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostanie odkryty przedmiot, który może być 

zabytkiem bądź zabytkiem archeologicznym, należy wstrzymać roboty i zawiadomić o tym 

odpowiedni organ. W takiej sytuacji należy:  
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1) Wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć przedmiot, 

2) Zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 

3) Niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

12.3. Hydroizolacje i wykończenie ścian zewnętrznych przy gruncie 
Program renowacji oparto w całości o system wyrobów firmy Remmers; dopuszczalne są 

inne rozwiązania równoważne (nie gorsze niż zaproponowane) – pod warunkiem zastosowania 

rozwiązania bazującego na komplementarnych wyrobach systemowych (najczęściej produkty 

jednej firmy). 

1) Czyszczenie ściany zewnętrznej z resztek odpadających tynków i zabrudzeń – 

mechanicznie. 

2) Czyszczenie pozostałych tynków elewacyjnych z osypującej się, piaszczącej się i 

zwietrzałej warstwy wierzchniej, mechanicznie. 

3) Usuniecie zwietrzałych i piaszczących się spoin poziomych i pionowych pomiędzy 

cegłami, mechanicznie na głębokość ok. 2cm, łącznie z usunięciem luźnych 

fragmentów lub całych cegieł w warstwie elewacyjnej ściany. 

4) Dezynfekcja ściany zewnętrznej: 

− w przypadku miejscowego występowania nalotu z glonów i porostów: miejsca 

występowania nalotu (z kołnierzem ok. 50cm) czyścić preparatem glono- i 

porostobójczym trzykrotnie, pozostałą powierzchnię całej ściany – jednokrotnie; 

− w przypadku występowania nalotu w wielu miejscach na ścianie, bądź skażenia 

całej ściany – czyścić preparatem całą ścianę trzykrotnie; 

np. Remmers BFA 0673 lub równoważny; 

Dezynfekcje przeprowadzić należy zarówno dla surowego muru jak i powierzchni 

tynkowanych; jeżeli zostanie stwierdzona nieskuteczność zabiegu należy go 

powtórzyć. 

5) Uzupełnienie spoin – zaprawą mineralną, modyfikowaną, z dodatkiem trasu, łącznie z 

osadzeniem fleków ceglanych w miejsca po usunięciach – na zaprawę użytą do 

spoinowania; np. Remmers Fugenmortel ZF 1045, lub równoważna. 
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6) Gruntowanie trwałych, nie odpadających i nośnych tynków istniejących preparatem 

wzmacniającym do podłoży mineralnych piaszczących się i zwietrzałych, 

rozpuszczalnikowym, np. Remmers Tiefengrund 2909, lub równoważnym; 

Niewielki ubytki i kratery w istniejących tynkach uzupełnić szpachlówką 

powierzchniową drobnoziarnistą zbrojoną; np. Remmers Feinputz 0408, lub 

równoważną. 

7) Na podłoże z usuniętym tynkiem (mur ceglany, uzupełniony i spoinowany) nałożyć 

warstwę gruntująco – wyrównującą z tynku podkładowego i  magazynującego sole, 

grubość warstwy 1-1.5cm; np. Remmers Grundputz 0401, lub równoważny. 

8) Warstwę licową tynku na warstwie gruntująco – wyrównującej wykonać z tynku 

renowacyjnego lekkiego zwierającego włókna – do zlicowania z tynkami istniejącymi 

(gr. warstwy do 3cm), np. Remmers Sanierputz 0402, lub równoważny. 

9) Scalanie fakturowe tynków nowych i istniejących wykonać metodą filcowania  

szpachlówką powierzchniową drobnoziarnistą zbrojoną; np. Remmers Feinputz 0408, 

lub równoważną. 

 

Uwaga: Wykonanie prac hydroizolacyjnych niesie za sobą konieczność zajęcia pasa ruchu 

drogowego - chodnika - nie leżącego na działce objętej zakresem opracowania. Wykonawca 

wystąpi do GZDiZ i uzyska odpowiednie zezwolenia przed rozpoczęciem prac ziemnych. Po 

odtworzeniu izolacji pionowej i poziomej ścian doprowadzić teren do stanu istniejącego. Jak 

grunt zasypowy wykorzystać grunt z urobku. przed zasypaniem oczyścić z części organicznych i 

śmieci. Zagęszczać co 30cm met. ręczną. Płyty chodnikowe ułożyć na podsypce piaskowo-

cementowej w proporcjach 3:1. Szczegóły na rysunkach detali. 

12.4. Hydroizolacja pozioma iniekcyjna 
1) Otwory do iniekcji wykonać od zewnątrz o średnicy ok. 2cm (1-3cm), nawiercać co 10-

12cm z nachyleniem ok. 15 st. obustronnie 

Uwaga: dla ścian cieńszych niż 60cm (ściany wewnętrzne) otwory jednostronnie; nachylenie ok. 

20 st. , głębokości o 5cm mniejszej niż grubość ściany 

Iniekcję przeciw kapilarnemu podciąganiu wilgoci wykonać preparatem zawierającym 

hydrofobowe związki kwasu krzemowego. 
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12.5. Hydroizolacja pionowa zewnętrzna 
1) Wykonać warstwę wyrównawczą z tynku podkładowego i magazynującego sole; 

grubości ok. 1cm ; 

2) Wykonać warstwę gruntującą z mieszanki płynnego preparatu zawierającego 

hydrofobowe związki kwasu krzemowego i cementowego szlamu uszczelniającego, do 

0,5cm; 

3) W miejscu poszerzenia muru fundamentowego wykonać fasetę ochronną z zaprawy 

zawierającej spoiwa hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne, modyfikowanej 

tworzywami sztucznymi; 

4) Wykonać dwuwarstwową bezspoinową powłokę hydroizolacyjną bitumiczną z 

zawartością uszczelniaczy gumowych, modyfikowaną tworzywami sztucznymi; 

5) Powłokę hydroizolacyjną osłonić folią ochronną (traconą) na czas zasypywania wykopu: 

2xfolia PE gr. min. 0.2m 

6) Zaleca się wstrzymanie od remontów oraz prac budowlanych w rejonie piwnic - poza 

objętymi projektem. Okres stabilizacji warunków wilgotnościowych ustala się na 2-3 lat 

po tym okresie należy stwierdzić poprawę warunków wraz z ocena gwarancyjna 

przepony poziomej. 

12.6. Program prac renowacyjnych ścian otynkowanych i sztukaterii – 
elewacja frontowa 

Ściany elewacji południowej – frontowej, poddać pracom renowacyjnym opartym 

o system wyrobów firmy Remmers. Kolejność prac: 

1) Czyszczenie murów– mechanicznie; 

2) Dezynfekcja ściany zewnętrznej: 

− w przypadku miejscowego występowania nalotu z glonów i porostów miejsca 

występowania nalotu (z kołnierzem ok. 50cm) czyścić preparatem glono- i 

porostobójczym trzykrotnie, pozostałą powierzchnię całej ściany – jednokrotnie; 

− w przypadku występowania nalotu w wielu miejscach na ścianie, bądź skażenia 

całej ściany – czyścić preparatem całą ścianę trzykrotnie, np. Remmers BFA 

0673 lub równoważny; 
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Dezynfekcje przeprowadzić należy zarówno dla surowego muru jak i powierzchni 

tynkowanych; jeżeli zostanie stwierdzona nieskuteczność zabiegu należy go 

powtórzyć. 

3) Uzupełnienie spoin – zaprawą mineralną, modyfikowaną, z dodatkiem trasu, łącznie z 

osadzeniem fleków ceglanych w miejsca po usunięciach – na zaprawę użytą do 

spoinowania; np. Remmers Fugenmortel ZF 1045, lub równoważna. 

4) Gruntowanie trwałych, nie odpadających i nośnych tynków istniejących preparatem 

wzmacniającym do podłoży mineralnych piaszczących się i zwietrzałych, 

rozpuszczalnikowym, np. Remmers Tiefengrund 2909, lub równoważnym; 

5) Niewielkie ubytki i kratery w istniejących tynkach uzupełnić szpachlówką 

powierzchniową drobnoziarnistą zbrojoną; np. Remmers Feinputz 0408, lub 

równoważną. 

6) Na podłoże z usuniętym tynkiem (mur ceglany, uzupełniony i spoinowany) nałożyć 

warstwę gruntująco – wyrównującą z tynku podkładowego i  magazynującego sole, 

grubość warstwy 1-1.5cm; np. Remmers Grundputz 0401, lub równoważny. 

7) Warstwę licową tynku na warstwie gruntująco – wyrównującej wykonać z tynku 

renowacyjnego lekkiego zwierającego włókna – do zlicowania z tynkami istniejącymi 

(gr. warstwy do 3cm), np. Remmers Sanierputz 0402, lub równoważny. 

8) Scalanie fakturowe tynków nowych i istniejących wykonać metodą filcowania  

szpachlówką powierzchniową drobnoziarnistą zbrojoną; np. Remmers Feinputz 0408, 

lub równoważną. 

9) Naprawę warstw wykończeniowych istniejących gzymsów wykonać zaprawami 

sztukatorskimi: 

− dekoracje oczyścić mechanicznie, gruntować preparatem do wzmacniania 

podłoży mineralnych piaszczących się i zwietrzałych (jak w pkt.6), i wykonać 

nową, jednowarstwową powłokę profilową (szablonem) z zaprawy do 

wykończenia profili ciągnionych grubości 0.5cm; np. Remmers Feinzugmortel 

0512, lub równoważna.  

10) Malowanie powierzchni elewacji – wg rysunków kolorystyki – farbami silikatowymi, 

kryjącymi, przeznaczonymi do malowania elewacji obiektów zabytkowych (na bazie 

tradycyjnych barwników). 
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12.7. Program prac renowacyjnych sztukaterii – elewacja tylna 
Program renowacji gzymsów międzykondygnacyjnych elewacji północnej – tylnej, oparto 

w całości o system wyrobów firmy StoDeco. 

1. Gzymsy na wysuniętych cegłach: 

− Przed przystąpieniem do realizacji potwierdzić wpisem poprawność 

zinwentaryzowanych detali. 

− Profil – listwę StoDeco, umieszczać na kleju systemowym StoDeco Coll 

grubości min. 5mm.  

− Profil montować na kołkach M8 do stosowania w murze ceglanym. Rozstaw 

łączników wg aprobaty technicznej systemu w rozstawie nieprzekraczającym 

40cm; 

2. Malowanie powierzchni elewacji – wg rysunków kolorystyki – farbami silikatowymi, 

kryjącymi, przeznaczonymi do malowania elewacji obiektów zabytkowych (na bazie 

tradycyjnych barwników). 

13.0 SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH 
DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY 
NIEPEŁNOSPRAWNE 

Nie ulega zmianie. 

14.0 DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚCI 
URZĄDZEŃ WYPOSAŻENIA ZWIĄZANEGO Z 
PRZEZNACZENIEM OBIEKTU 

Nie projektuje się nowych urządzeń wyposażenia. 

15.0 ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH LINIOWYCH 

 Nie dotyczy. Obiekt nie należy do kategorii obiektów liniowych. 

16.0 ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW 
WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO 

Nie ulega zmianie. 
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17.0 ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA 
ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNYCH 

Nie ulega zmianie. 

18.0 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 
CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU NA 
ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ ZDROWIE 
LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 

Nie ulegają zmianie. 
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19.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

19.1. Zakres projektu budowlanego 
Zaprojektowano remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z ścianami 

fundamentowymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strajku Dokerów 10 

w Gdańsku. 

19.2. Klasyfikacja budynku 
Budynek objęty opracowaniem: 

− mieszkalny wielorodzinny, trzykondygnacyjny z poddaszem użytkowym, 

− zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, 

− niski, 

− zaliczony do klasy odporności pożarowej „D”. 

19.3. Odporność ogniowa elementów budynku 
Wymagana klasa odporności ogniowej dla ścian zewnętrznych EI30 jest spełniona w stanie 

istniejącym i po ociepleniu nie ulega zmianie. 

19.4. Odległości od budynków sąsiednich i granic działek budowlanych 
Wymagane odległości od granicy działki i sąsiednich budynków po ociepleniu nie ulegają 

zmianie. Na granicy z sąsiednim budynkiem przy ul. Strajku Dokerów 11 - ściana z oknami. 

Funkcję ściany oddzielenia pożarowego pełni ściana przedmiotowego budynku, dla której 

zastosowano rozwiązanie docieplenia materiałem spełniającym warunki nierozprzestrzeniania 

ognia NRO – wełną mineralną.  

19.5. Uzgodnienie projektu budowlanego 
Opracowywany projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw 

ochrony przeciwpożarowej - Rozdział II paragraf 4.2 Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej wraz z nowelizacją Rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające 
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rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej 

 

Zaprojektował 
mgr inż. arch. Piotr Paszkowski 

Upr.: 514/POOKK/2012 
IZBA: PO-1234 

 

Sprawdził 
mgr inż. Rafał Adamczyk 

Upr.: POM/0293/POOK/10 
IZBA: POM/BO/0109/11 
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OPRACOWANIE 

 
PROJEKT BUDOWLANY REMONTU Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI BUDYNKU 
WIELORODZINNEGO PRZY UL. STRAJKU DOKERÓW 10, 80-544 GDAŃSK 

 

DZIAŁKA 
działka nr 235/1, 231, 235/3 
obręb 060 
 jedn. ew. Gdańsk 226101_1 

KAT.  OBIEKTU BUD. XIII 

INWESTOR 
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  
UL. STRAJKU DOKERÓW 10 
80-544 GDAŃSK NOWY-PORT 

BRANŻA ARCHITEKTURA 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 20, ust 4 Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1186) 
oświadczam, że dokumentacja pn.:  

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO 
PRZY UL. STRAJKU DOKERÓW 10, 80-544 GDAŃSK 

została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 
 
 

zaprojektował 
mgr inż. arch. Piotr Paszkowski 
Upr.: 514/POOKK/2012 
IZBA: PO-1234 

 

sprawdził 
mgr inż. Rafał Adamczyk 
Upr.: POM/0293/POOK/10 
IZBA: POM/BO/0109/11 

 

 
 
 
 
 

Gdańsk, 02.01.2020 r.  
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INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Zgodnie z Rozporządzeniem ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 
(Dz. U. 2019 poz. 1935) 

 
 
 

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI BUDYNKU 
WIELORODZINNEGO PRZY UL. STRAJKU DOKERÓW 10, 80-544 GDAŃSK 

 

DZIAŁKA 
działka nr 235/1, 231, 235/3 
obręb 060 
 jedn. ew. Gdańsk 226101_1 

KAT.  OBIEKTU BUD. XIII 

INWESTOR 
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  
UL. STRAJKU DOKERÓW 10 
80-544 GDAŃSK NOWY-PORT 

BRANŻA ARCHITEKTURA 
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20.0 INFORMACJA BIOZ 

20.1. Zakres robót przewidzianych dla inwestycji 
− wykonanie remontu ścian fundamentowych, wykonanie pionowej oraz poziomej izolacji 

przeciwwilgociowej ścian fundamentowych; 

− wykonanie remontu z dociepleniem ścian zewnętrznych nadziemnych; 

− wykonanie wypraw tynkowych ścian zewnętrznych budynku; 

− wymiana obróbek blacharskich i orynnowania budynku; 

− wykonanie robót malarskich elewacji budynku; 

− remont i konserwacja detali architektonicznych i sztukaterii. 

20.2. Istniejące obiekty budowlane 
Na terenie działki objętej inwestycją znajduje się budynek mieszkalny. 

20.3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

− ogrodzenie terenu budowy wykonać w sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, 

wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 150 cm 

− dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 

miejsca postojowe na terenie budowy 

− przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć daszkami 

ochronnymi 

− strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów 

należy ogrodzić balustradą 

− rejon prac na wysokości oznaczyć i zabezpieczyć przed spadającymi przedmiotami 
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20.4. Przewidywane zagrożenia występujące przy realizacji robót 
budowlanych 

− budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzającym zagrożenia dla 

użytkowników i otoczenia, elewacje mają wysokość do 15 m. 

− uczestnicy procesu budowlanego powinni współdziałać ze sobą w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. 

− osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujących się na wysokości co najmniej 

1 m od poziomu podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone przed upadkiem 

z wysokości balustradą. 

20.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

− wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany 

opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapoznać z nią pracowników 

w zakresie wykonywania przez nich robót. 

− bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawuje kierownik robót. 

− wykonawca ma obowiązek zapewnić pracownikom zatrudnionym na budowie apteczkę 

do udzielania pierwszej pomocy. 

− kierownik budowy ma obowiązek zapewnić pracownikom zatrudnionym na budowie 

instrukcje do udzielania pierwszej pomocy. 

− wykonawca powinien wyposażyć pracowników zatrudnionych na budowie w odzież 

obuwie robocze spełniające wymagania określone w Polskich Normach. 

20.6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych: 

− teren budowy należy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru 
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− miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji należy zaopatrzyć w sprzęt 

do gaszenia pożarów, dostosowany do rodzaju użytkowanego środka impregnacyjnego 

− wewnętrzne roboty malarskie z zastosowaniem składników wydzielających szkodliwe dla 

zdrowia substancje lotne należy wykonywać z zabezpieczeniem intensywnej wentylacji 

pomieszczeń 

− rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie 

z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym 

− użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez kierownika 

budowy 

− na terenie budowy wyznaczyć i utwardzić miejsce do składowania materiałów 

− drogi ewakuacyjne oraz występujące w nich drzwi należy oznakować znakami 

bezpieczeństwa 

 

Opracował  
mgr inż. arch. Piotr Paszkowski 

Upr.: 514/POOKK/2012 
IZBA: PO-1234 

 

   

mailto:biuro@lkrprojekt.pl�
http://www.lkrprojekt.pl/�


 Biuro Projektowe         503 328 200 
 ul. Do Studzienki 28/4   biuro@lkrprojekt.pl 
 80-277 Gdańsk      www.lkrprojekt.pl 
 

34 
 

POZ. 06 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 
FOT. 1 ELEWACJA POŁUDNIOWA  

 

 
FOT. 2 ELEWACJA POŁUDNIOWA  
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FOT. 3 ELEWACJA PÓŁNOCNA 

 

 
FOT. 4 ELEWACJA PÓŁNOCNA 

 
 

mailto:biuro@lkrprojekt.pl�
http://www.lkrprojekt.pl/�


 Biuro Projektowe         503 328 200 
 ul. Do Studzienki 28/4   biuro@lkrprojekt.pl 
 80-277 Gdańsk      www.lkrprojekt.pl 
 

36 
 

 
FOT. 5 GZYMS MIĘDZYKONDYGNACYJNY 
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