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Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Jacek Śliwiński

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 15/Gd/00,
jest wpisany na listę członków Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: PO-0522.

Członek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 21-06-2017 r.  Gdańsk.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

PO-0522-3YEE-39D8-EF58-147D

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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OŚWIADCZENIE 

 Zgodnie z  art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 nr 

0 poz. 1332– tekst ujednolicony, z późn. zmianami)  

 

oświadczam, 
że dokumentacja 

PROJEKT BUDOWLANY 
POLEGAJĄCY NA WYKONANIU IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ ŚCIANY 

FRONTOWEJ ORAZ REMONCIE ELEWACJI FRONTOWEJ 
BUDYNKU PRZY ULICY BISKUPIEJ 19 W GDAŃSKU 

 
 została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy 

technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 

Gdańsk 2018.03.28 

 

 

 
 oświadczenie złożyli 
  

projektant 

branża: architektura 
mgr inż. arch. Wanda Grodzka 

nr upr.: 4274 /Gd/89 

nr ewid.: PO-0162 
  

sprawdzający 

branża: architektura 
mgr inż. arch. Jacek Śliwiński 

nr upr.: 15/Gd/00 

nr ewid.: PO-0522 
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BRANŻA:  ARCHITEKTURA 
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1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
1. Umowa z dnia 14.12.2017 Nr 128/2017 zawarta pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową 

Biskupia 19 w Gdańsku, reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty - Barbarę Marudzia, 
Biuro Zarządu Nieruchomościami ,,BIZAN" 80-807 Gdańsk ul. Biegańskiego 10 
paw. 21 
a Panią Wandą Grodzką właścicielką Zakładu Usług Technicznych architekt Wanda 
Grodzka, 80-541 Gdańsk ul. Bliska 1 b/5. 

2. Archiwalna dokumentacja projektowa będąca w posiadaniu Inwestora 
3. Wizja lokalna i pomiary budynku z dnia 01.02.2017 r. 
4.  Inwentaryzacja budynku autorstwa pracowni projektowej Zakład Usług Technicznych 

wykonana na podstawie wizji lokalnej i pomiarów budynku przed przystąpieniem do 
prac przy projekcie budowlanym. 

5. Dokumentacja fotograficzna. 
6. Opis przedmiotu zamówienia będące załącznikami do zapytania ofertowego. 
7. Obowiązujące przepisy. 
 
2.0 ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót re-
montowo-budowlanych, konserwatorskich ściany frontowej budynku mieszkalnego przy ulicy 
Biskupiej 19 w Gdańsku. Prace będą obejmować remont elewacji frontowej z odtworzeniem 
detali architektonicznych, wykonanie izolacji pionowej i poziomej ściany frontowej oraz do-
cieplenie ścian fundamentowych przy elewacji frontowej. 
 
3.0 INFORMACJE O BUDYNKU 
 
Budynek na terenie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny miasta 
Gdańsk, uznanego za pomnik historii. Budynek cztero-kondygnacyjny, częściowo podpiwni-
czony z poddaszem. Teren, na którym jest położony posiada konfigurację pagórkowatą 
i z uwagi na wznoszenie się ulicy, w części frontowej, wyższej, budynek nie posiada piwnic. 
Szacunkowo datowany na 1915/1920 rok. Zakłada się, że jest zapewniona właściwa wentylacja 
grawitacyjna budynku. 
Ściany zewnętrzne z cegły na zaprawie wapienno-piaskowej z tynkiem wapiennym gładkim. 
Wyprawa tynkarska uległa częściowej lub całkowitej degradacji, widoczne spękania i znaczne 
ubytki tynków. Stolarka okienna drewniana w kolorze białym, częściowo wymieniona na PCV, 
parapety z blachy. 
 
Konstrukcja budynku: 
Ściany nośne – konstrukcja z cegły pełnej. 
Powierzchnia budynku: 
Powierzchnia zabudowy:   2668,63 m2 
 
Kubatura budynku: 3441 m3 
 
Powierzchnia ścian zewnętrznych do planowanej termomodernizacji i renowacji około 230 m2. 
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4.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
  
Nie planuje się zmian w zagospodarowaniu terenu otaczającym obiekt inwestycji.  
 
5.0 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 
 
PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU  
 
Budynek mieszkalny wielorodzinny. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu nie ulega 
zmianie.  
 
FORMA ARCHITEKTONICZNA 
Forma architektoniczna budynku nie ulega zmianie. 
 
FUNKCJA BUDYNKU 
Funkcja budynku nie ulega zmianie. 
  
5.1 PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA 
  
5.2 OPIS PRAC: 
Przed przystąpieniem do prac należy oznakować, ogrodzić i zabezpieczyć teren budowy. 
 
5.2.1  WYKONANIE WYKOPU I ROZBIÓRKI 
 
Wykonać wykop wąskoprzestrzenny, szer. 90 cm,  w pionowych szalunkach, dający dostęp do 
murów fundamentowych, na  głębokość ok. 30 cm poniżej poziomu posadzki piwnic. 
UWAGA: Odkopanie fundamentów należy wykonać odcinkami gwarantującymi bezpieczność 
konstrukcji  – sprawdzać zmniejszoną (w wyniku zmniejszenia naziomu  oraz oddziaływaniem 
dynamicznym ruchu pojazdów) nośność fundamentów posadowienia budynku. Wskazane by-
łoby wykonywanie wykopu odcinkami   od 3,0 do 5,0 m  – szczegóły ustali na budowie Inspek-
tor nadzoru w porozumieniu z Kierownikiem budowy . 
Wykop wykonywać ręcznie, zabezpieczając jednocześnie przed uszkodzeniem dochodzącą do 
budynku infrastrukturę podziemną (rury, kable elektr., itp.).   
Wykop zabezpieczyć przed osuwaniem się skarp i zapewnić dostęp do wejść do budynku po-
przez wykonanie kładek wraz z balustradą nad wykopem. 
Podczas prac zdemontować znajdujące się przy budynku płyty chodnikowe (po zakończeniu 
prac ponownie je zamontować), schody zewnętrzne, betonowy podest wejściowy. 
 
5.2.2  CZYSZCZENIE MURU 
 
Czyszczenie mechaniczne całej powierzchni odsłoniętego muru  z resztek ew. tynkowania, po-
włok izolacyjnych, gruntu, roślin z resztkami systemów korzeniowych, nalotów glonów i poro-
stów, czyszczenie powinno być wykonane szczotkami stalowymi w pierwszym etapie (z pomo-
cą elektronarzędzi lub ręcznie), w drugim etapie szczotkami ryżowymi (lub sztywnymi szczot-
kami z tworzywa) - ręcznie, w trakcie czyszczenia należy również usunąć zwietrzałą zaprawę 
ze spoin między cegłami na głęb. min. 2cm, oraz zniszczone fragmenty powierzchni cegieł - 
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przy założeniu ze nie powinny przekraczać 2cm miąższości pojedynczej cegły, jeżeli ubytki są 
większe - cegłę należy wykuć ze ściany w całości, łącznie z otaczającą ją fugą - do zastąpienia 
nową w dalszym trakcie prac.  Następnie należy umyć  ściany w celu usunięcia resztek pyłu i 
kurzu po czyszczeniu. 
UWAGA: Wyklucza się użycie środków chemicznych na bazie kwasu fluorowodorowego.  
 
5.2.3  DEZYNFEKCJA  MURU 
 
Dezynfekcję należy prowadzić roztworami preparatów zawierających aktywną grupę dwuchlo-
ro-fluoro-metylo-tio w alkoholu etylowym, lub gotowymi preparatami. Roztwory alkoholowe  i 
gotowe stosować w odpowiednich stężeniach biobójczych zgodnie z zaleceniami producentów 
roztworów lub preparatów. 
Dezynfekcję należy prowadzić metodą oprysku ściany, zabieg wykonany dwukrotnie w odstę-
pie 2 dni; w przypadku stwierdzenia utrzymania się zanieczyszczeń biologicznych cały zabieg 
należy powtórzyć.  
 
5.2.4  ODSALANIE  MURU 
 
Do odsalania należy wyznaczyć obszary: 
-  przy styku z gruntem:  obszar na głębokość 0.5m od linii styku z gruntem; 
-  narożniki budynku: do głębokości posadowienia (do dna wykopu), na odległość po 1m od 
każdego narożnika; 
-  przy rurach spustowych: do głębokości posadowienia (do dna wykopu), na odległość  po 1m 
od osi każdej rury spustowej, obszary częściowo pokrywają się z obszarami przy narożnikach. 
 Odsalanie należy przeprowadzić metodą migracji soli ze środowiska zasolonego do śro-
dowiska rozszerzonego przez wykonanie okładów ligninowych nasączanych woda destylowaną 
(gr. ok. 1cm warstwy namoczonej ligniny), odsalania przeprowadzić trzykrotnie w każdym ob-
szarze, przy ostatniej fazie okładów do wody destylowanej dodać środka do likwidacji zanie-
czyszczeń grzybami, glonami i porostami w stężeniu biobójczym - przy czym pierwszą seria 
okładów należy wykonać na murze suchym - do wyprowadzenie soli zgromadzonej na po-
wierzchni i tuz pod powierzchnią ściany, drugą i trzecią - na murze uprzednio namoczonym 
czysta wodą - do wyprowadzenia soli z miąższu ściany. 
UWAGA: Odsalanie należy przeprowadzić po wykonaniu metodą iniekcji ciśnieniowej hydro-
izolacji  poziomej ściany fundamentowej. Metoda iniekcji krystalicznej -wytwarzania blokady 
przeciwwilgociowej w murach zawilgoconych na skutek podciągania wody z gruntu - jest me-
todą osuszania polegającą na wykorzystaniu tak zwanej "mokrej ścieżki". Metoda ta nie prze-
widuje w żadnym przypadku wstępnego osuszania ani odsalania murów, a nawet wręcz prze-
ciwnie - zakłada wykorzystanie cieczy kapilarnych jako drogi do penetracji, a następnie krysta-
lizacji uszczelniającej pory i kapilary materiału budowlanego, a zwłaszcza  cegły ceramicznej i 
zaprawy wapiennej. 
 
5.2.5. PRZESZYCIA   RYS I PĘKNIĘĆ W MURZE 
 
Kolejność postępowania przy przeszyciach rys i spękań w ścianie: 
- oczyszczenie powierzchni murów w miejscach występowania spękań przy użyciu szczotek 
stalowych, 
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- wykucie starych spoin, (co 3spoinę) w murach na głębokość 6 cm i ich oczyszczenie, 
- uzupełnienie i wypełnienie szczelin i rys w murach zaprawą trassowo-wapienną  
- w trakcie powyższych prac należy przygotować i zamontować zbrojenie z prętów stalowych 
żebrowanych Ø8mm 34 GS - wciśnięcie prętów stalowych w oczyszczone spoiny w miejscach 
spękań w murze, co 3 spoinę. 
Ze względu na długotrwałe narażenie muru na niekorzystne warunki zewnętrzne (brak izolacji, 
zawilgocenie muru, zwietrzałą zaprawę i cegły, itp.) wskazane jest przeszycie całej powierzch-
ni odsłoniętego muru wg zasad opisanych wyżej. 
UWAGA: Powyższe prace wykonywane są od strony zewnętrznej ściany fundamentowej. 
Wskazane jest wykonanie analogicznych robót od strony wewnętrznej w trakcie wykonywania 
prac remontowych piwnic. 
 
5.2.6.  UZUPEŁNIENIA MATERIAŁU CEGLANEGO I SPOIN 
 
Na powierzchni muru należy przeprowadzić wstępne wzmocnienie materiału zachowanych i 
odkutych spoin oraz cegieł, w których prowadzono wykucia. Do wzmocnienia należy użyć 
preparatu gruntująco-wzmacniającego do podłoży mineralnych piaszczących się i zwietrzałych, 
rozpuszczalnikowym (zawierającym akryl i rozpuszczalniki organiczne). 
Ubytki do głębokości 2cm (usunięte w procesie czyszczenia muru) należy wypełnić zaprawą do 
uzupełniania ubytków, podkładową, magazynującą sole. 
W miejscach po wykutych zniszczonych cegłach należy osadzić nowe cegły - cegły dobrać na 
zasadzie podobieństwa z materiałem istniejącym - i osadzić we wnękach na zaprawie jw. 
Usunięte w procesie czyszczenia spoiny należy uzupełnić zaprawą do spoinowania na bazie 
wapna hydraulicznego, pozbawioną cementu (zaprawa trassowo-wapienna) do głęb. 2cm od 
lica ściany fundamentowej. 
 
5.3 PROJEKTOWANE PRACE IZOLACYJNE  

 
Projektuje się wykonanie następujących prac izolacyjnych:  
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej frontowej, zewnętrznej ściany fun-
damentowej, 
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej frontowej  ściany fundamentowej   
• wykonanie ocieplenia frontowej ściany fundamentowej/piwnicznej. 
 
5.3.1.1  HYDROIZOLACJA POZIOMA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PODZIEMNYCH   
   
Przepona pozioma - metoda iniekcji niskociśnieniowej, preparat na bazie silanów, aplikowany 
do otworów o średnicy 12 mm (wg specyfikacji producenta), wykonana przez co najmniej dwie 
warstwy cegły i dwie warstwy spoin poziomych; otwory pod kątem 20 stopni; w odstępach 10-
12 cm; na głębokość równą grubości muru pomniejszoną o 5 cm; iniekcja wykonywana w ścia-
nach w pobliżu poziomu posadowienia. 
Pas iniekcji ok.30 cm wzdłuż otworów powinien być odpowiednio przygotowany i doszczel-
niony. Wszystkie luźne fugi uzupełnić w całości  zaprawą uszczelniającą lub środkiem szla-
mowym. Przygotowanie materiału iniekcyjnego należy wykonać wg instrukcji producenta. 
Oś góry otworów od strony zewnętrznej w ścianie fundamentowej na wysokości około 30cm 
ponad poziomem posadzki piwnicy, dół otworów od strony wewnętrznej na wysokości ok. 5 

14



 

 ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH                   
 80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5 
  
 adres do korespondencji: 
 80-563 Gdańsk; ul. Oliwska 21/23,  IVp. pok.7 

 
 

/ fax. 
/ fax. 
e-mail 

architekt Wanda Grodzka 
 

58/342-19-31 
58/343-14-04 

pracownia@zut.gda.pl 

 

 
 

cm. W przypadku stwierdzenia wykonywania iniekcji w ścianach grubszych niż 60cm (grubość 
ściany bez tynków) wykonać otwory z nachyleniem ok. 15O z obu stron ściany na głębokość 
2/3 grubości ściany, Otwory wiercone od zewnątrz i od wewnątrz winny być lokalizowane "mi-
jankowo". 
Po wykonaniu otworów należy oczyścić je z resztek materiału poprzez przedmuchanie ich 
sprężonym, czystym powietrzem- bez drobin oleju. W wykonanych otworach montować pake-
ry do wprowadzenia iniektu. 
 
WPROWADZENIE INIEKTU 
Iniekcję przeciw kapilarnemu podciąganiu wody  wykonać preparatem wodorozpuszczalnym 
na bazie silanów (hydrofobowe związki kwasu krzemowego), silnie hydrofobizującm, o dużych 
zdolnościach penetracyjnych, przeznaczonym do stosowania w murach silnie zawilgoconych o 
duże grubości.  Pożądany czas wiązania ok. 24 godzin. Wprowadzenie iniektu pod ciśnieniem - 
wg specyfikacji producenta.  
Po wykonaniu iniekcji i upłynięciu odpowiedniej przerwy technologicznej  pakery usunąć. Po-
zostałe przestrzenie otworów poiniekcyjnych suspendować (wypełnić) zaprawami kompatybil-
nymi z preparatem iniekcyjnym (bezskurczową zaprawą suspensyjną przeznaczoną do stoso-
wania w starych murach, odporną na działanie siarczanów, bez zawartości związków chloru, 
płynną) - wg odpowiednich zaleceń  producenta. Suspensją wypełnić otwory do zlicowania z 
murem, a po zakończeniu jej wiązania zakryć tynkiem. 
 
UWAGA: Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w specyfikacji 
technicznej oraz zaleceniami producenta systemu. 
 
5.3.1.2    HYDROIZOLACJA POZIOMA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH PODZIEMNYCH  
  
Na fragmencie ściany frontowej zasłoniętej murkiem należy wykonać izolację od strony we-
wnętrznej w celu uniknięcia prac związanych z zabezpieczeniem skarpy.  
Przepona pozioma - metoda iniekcji niskociśnieniowej, preparat na bazie silanów, aplikowany 
do otworów o średnicy 12 mm (wg specyfikacji producenta), wykonana przez co najmniej dwie 
warstwy cegły i dwie warstwy spoin poziomych; otwory pod kątem 20 stopni; w odstępach 10-
12 cm; na głębokość równą grubości muru pomniejszoną o 5 cm; iniekcja wykonywana w ścia-
nach w pobliżu poziomu posadzki. 
 
5.3.1.3   HYDROIZOLACJA PIONOWA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PODZIEMNYCH   
 
Hydroizolację  pionową  frontowej  ściany fundamentowej wykonywać po przeprowadzeniu 
prac naprawczych i wzmacniających ścianę (czyszczenie, dezynfekcja, odsalanie muru, wyko-
naniu  przeszycia rys i pęknięć w murze oraz uzupełnieniu i wzmocnieniu  materiału ceglanego 
i spoin) oraz po wykonaniu izolacji poziomej ściany. 
Po wykonaniu w/w robót na oczyszczonej ścianie wykonujemy warstwę wyrównawczą o śred-
niej grubości ok. 1cm z tynku podkładowego i magazynującego sole (w strefie cokołowej - po-
nad poziomem gruntu- grubość tynku powiększyć o grubość warstwy hydroizolacji).  Przed 
wykonaniem tynków należy usunąć spoiny na głęb. min. 2cm, a następnie wypełnić spoiny 
łącznie z wykonywaniem tynku podkładowego; tynk podkładowy - mineralny, nie zawierający 
cementu, podkładowy, wyrównujący, solochłonny do murów wilgotnych. 
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Następnie wykonujemy warstwę gruntującą, zapewniającą wstępne uszczelnienie -  najpierw 
należy spryskać powierzchnię preparatem zawierającym hydrofobowe związki kwasu krzemo-
wego, a po ok. 20 minutach nanieść pędzlem warstwę cementowego szlamu uszczelniającego 
(grubości warstw i zużycie materiałów należy dobierać na podstawie wytycznych technolo-
gicznych producenta preparatów). 
 W miejscu ewentualnego poszerzenia muru fundamentowego wykonać fasetę ochronną z za-
prawy zawierającej spoiwa hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne, modyfikowanej two-
rzywami sztucznymi. 
Następnie wykonujemy dwuwarstwową bezspoinową powłokę hydroizolacyjną bitumiczną 
modyfikowaną tworzywami sztucznymi, z zawartością wypełniaczy gumowych. Należy nało-
żyć taką grubość wyprawy, która zapewnia wykonanie izolacji typu lekkiego (izolacja typu 
lekkiego gr. min. 2.5 mm nakładana w 2 warstwach, izolacja typu średniego gr. min. 2.5 mm-
nakładana w 3 warstwach). Grubości warstw należy dobrać na podstawie wytycznych techno-
logicznych producenta preparatów. Powłokę hydroizolacyjną wykonać do poziomu gruntu. W 
przypadku dużego obciążenia wodą grubość powłoki po wyschnięciu musi wynosić co naj-
mniej 4 mm.  
Powłokę hydroizolacyjną na czas zasypywania wykopu lub przerw w robotach np. przed wy-
konaniem termoizolacji, osłonić folią ochronną: 2x folia PE gr. min. 0.2mm  lub 1x folią ku-
bełkową. 
Należy również przeprowadzić hydrofobizację strefy cokołowej murów ścian zewnętrznych na 
wysokość ok. 30cm nad poziomem przyległego gruntu przez zastosowanie warstwy szlamu 
uszczelniającego na tynku wyrównującym. 
 
UWAGA: Należy ściśle przestrzegać wytycznych technologicznych producentów  wybra-
nych preparatów zawartych w kartach technicznych, instrukcjach technicznych i innych 
dokumentach produktowych oraz instrukcji udzielonych przez technologa producenta w 
trakcie konsultacji na budowie, w szczególności dotyczących sposobu przygotowania pod-
łoża, sposobu, kolejności oraz odstępów czasowych przy aplikacji poszczególnych warstw 
i preparatów a także dotyczących sposobów zabezpieczenia wykonanych robót przed 
uszkodzeniami w dalszych etapach budowy. 
 
Szczegółowe rozmieszczenie hydroizolacji pokazane zostanie w części rysunkowej. 
 
5.3.2. TERMOIZOLACJA ŚCIAN PIWNICZNYCH I COKOŁÓW BUDYNKU: 
 
Termoizolacja polistyrenem ekstrudowanym XPS, łączonym na zakładkę gr.8 cm, o λ = 0.035 
W/mK, klejonym do projektowanej hydroizolacji na klej bitumiczny rozprowadzony na całą 
klejoną powierzchnię, od ław fundamentowych do wysokości dołu podłogi kondygnacji parte-
ru. 
Poniżej poziomu gruntu termoizolację należy zabezpieczyć przed mechanicznymi uszkodze-
niami folią kubełkową. Część ponad poziomem terenu zostanie pokryta tynkiem mozaikowym. 
Termoizolacja poniżej  poziomu gruntu 
Termoizolacja polistyrenem ekstrudowanym XPS 30, łączonym na zakładkę gr.8 cm, 
o λ = 0.035 W/mK, klejonym do projektowanej hydroizolacji na klej bitumiczny rozprowadzo-
ny na całą klejoną powierzchnię, od wysokości 120 cm poniżej poziomu terenu do wysokości 
góry cokołów a w miejscach ich pozbawionych około 30 cm ponad poziom przylegającego te-
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renu. Poniżej poziomu gruntu termoizolację należy zabezpieczyć przed mechanicznymi uszko-
dzeniami folią kubełkową. Część cokołowa (ponad poziomem terenu) zostanie pokryta cien-
kowarstwowy tynkiem mozaikowym  
Część cokołowa (ponad poziomem terenu) zostanie pokryta cienkowarstwowy tynkiem mozai-
kowym. 
Mineralny cienkowarstwowy tynk  mozaikowy: 
WYRÓWNANIE POWIERZCHNI PRZYKLEJONYCH PŁYT STYROPIANOWYCH  
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.  
WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ  SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO 
 Warstwa zbrojonej wykonana z zaprawy klejowej z wtopioną siatką z włókna szklanego o mi-
nimalnej gramaturze 145g/m2 
Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpocząć po okresie gwarantującym właściwe zwią-
zanie termoizolacji z podłożem (nie wcześniej niż po 48 h od chwili przyklejenia płyt styropia-
nowych). 
Sposób wykonania warstwy zbrojonej: 
Przy zastosowaniu płyt ze styropianu, warstwę zbrojoną wykonujemy za pomocą zaprawy kle-
jącej. Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanieść na powierzchnię zamocowanych i odpylo-
nych (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 przy-
klejonej siatki nanieść drugą cienką warstwę zaprawy klejącej (o grubości ok. 1mm) celem cał-
kowitego 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.  
Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części cokołowej docieplanych ścian, należy 
stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. 
 
WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ 
Silikonowy (lub dopuszcza się też silikatowy) tynk cienkowarstwowy, mozaikowy. Średnica 
ziaren kruszywa w tynku – 1-2mm. Przyczepność tynku minimum 0,60 MPa. Gęstość objęto-
ściowa stwardniałej zaprawy ok.1,70 g/m2.  Tynk powinien być hydrofobowy, paroprzepusz-
czalny (współczynnik przenikania pary większy od 15 g/m2) oraz odporny na grzyby pleśnio-
we, zawierać dodatki biobójcze.  
Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy zagruntować odpo-
wiednim preparatem gruntującym. Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po jej związa-
niu, 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 wy-
schnięcia zastosowanego preparatu (min. 4-6 h). Po upływie tego okresu można przystąpić do 
nakładania tynku.  
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Przygotowaną zaprawę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na pod-
łożu, używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie, płasko trzymaną pac-
ką plastikową należy nadać mu fakturę. W zależności od kierunku ruchów packi można uzy-
skać koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiać 
tynku wodą! Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakową konsysten-
cję materiału. 
 
MALOWANIE TYNKU FARBĄ SILIKONOWĄ 
Powłoka malarska –– farba silikonowa modyfikowana, na bazie dyspersji polimerowej. 
Farba powinna być paroprzepuszczalna (współczynnik przenikania pary większy od 15 g/m2). 
Klasa reakcji na ogień A1. Farba hydrofobowa, musi zawierać dodatki biobójcze. 
Kolorystyka: kolor zbliżony do RGB 107, 104, 97 kolor szaro-brązowy (zbliżony do RAL 
7023) 
Na zagruntowane i wyschnięte podłoże nakładać farbę w dwóch warstwach za pomocą pędzla, 
wałka lub przez natrysk. Przy czym, drugą warstwę farby nanosić dopiero po całkowitym wy-
schnięciu warstwy poprzedniej. Czas schnięcia zależy od rodzaju farby i jest podany na opa-
kowaniu produktu. Temperatura przygotowania i nakładania farby  wynosi od +5 do +25°C.  
UWAGA! Niska temperatura, podwyższona wilgotność oraz brak właściwej cyrkulacji powie-
trza wydłużają czas wysychania farby. Przed wstępnym stwardnieniem farby, należy chronić 
pomalowaną powierzchnię przed opadami atmosferycznymi.  
 
UWAGA! Nie dopuszcza się mieszania systemów różnych producentów w ramach metody 
„lekkiej-mokrej” (B.S.O.). Powinien zostać zastosowany zestaw materiałów 
dopuszczalnych wg. wybranego systemu jednego producenta. 
 
 
OPIERZENIA TERMOIZOLACJI 
Wykonaną  termoizolację zabezpieczyć od góry przed uszkodzeniami i niekorzystnymi 
wpływami atmosferycznymi poprzez wykonanie opierzenia  z blachy tytanowo-cynkowej gr. 
0,65 mm. 
 
5.3.2.1 OBLICZENIA TERMICZNE DLA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU 
 
Obliczenia niezbędnej grubości styropianu izolacji wykonano zgodnie z obowiązującą metodą 
z PN – EN – ISO 6946 – 2008 (Komponenty budowlane i elementy budynku, opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła - metoda obliczania), za pomocą specjalistycznych progra-
mów komputerowych, wykorzystujących do obliczeń wzory: 
 
R = d / λ  
gdzie: R – opór cieplny przegrody 
 d – grubość warstwy materiału 
 λ - obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła przez materiał 
 
U =  1 / (R1 + R2 + R...) 
gdzie: U – współczynnik przenikania ciepła dla przegrody 
 R1, 2, ... – opór cieplny dla poszczególnych warstw przegrody 
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Zostały przeprowadzone pełne obliczenia komputerowe zewnętrznych przegród budynku. 
 

 
 
Skrócone obliczenia ręczne wg powyższych wzorów normowych zamieszczone zostały poni-
żej: 
 
OBLICZENIA DLA ŚCIAN: 
 
WARSTWY ŚCIANY OD POZIOMU GRUNTU DO WYSOKOŚCI GÓRY COKOŁÓW 
tynk cokołowy 
siatka z włókna szklanego zatopiona w masie klejącej 
styropian  8cm 
masa klejąca 
hydroizolacja 
tynk podkładowy. 1,5cm 
ściana fundamentowa istniejąca 
 
WARSTWY ŚCIANY OD POZIOMU 1,2 M PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU DO POZIOMU 
GRUNTU 
folia kubełkowa lub 2x PE 
styropian 8cm 
masa klejąca 
powłoka hydroizolacyjna bitumiczna 
tynk podkładowy. 1,5cm 
ściana fundamentowa istniejąca 
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DOCIEPLENIE 
 
styropian XPS λ max = 0.035 W/mK 8 cm    ( R4 ) 
 
warstwy istniejące: 

tynk podkładowy 1,5cm     ( R3 ) 
ściana z cegły ceramicznej pełnej ~ 62 cm    ( R2 ) 
(przyjęto λ max = 0.78 W/mK) 
tynk cem.-wap. 0,5cm      ( R1 ) 
 
R = Rse + ΣRn + Rsi   Rsi = 0,13 Rse = 0 

Rn = dn / λn  
R1=d1/λ1 

R1=0,005/0,82=0,006 
 
R2=d2/λ2 
R2=0,62/0,78=0,795 
 
R3=d3/λ3 
R3=0,015/0,82=0,018 
 
R4=d4/λ4 
R4 = 0,08/0,04 = 2,286 
 
ΣRn = 0,006 + 0,795+ 0,018 + 2,286  = 3,105 
 
R=0,13 + 3,105 = 3,235  (m2K/W) 
 
U = 1 / ΣRn 
U = 1 / 3,235= 0,31 
 
 
5.3.3 REMONT ELEWACJI FRONOWEJ 
 
Przy wykonywaniu remontu elewacji należy bezwzględnie odtworzyć wszystkie elementy ar-
chitektoniczne, odparzone tynki skuć i wykonać nowe. Szczegółowa technologie wykonania 
w/w robot jak również wykaz materiałów przedstawia instrukcja producenta dołączona do za-
kupionych materiałów. 
 
5.3.3.1 PRACE PRZY TYNKACH 
a) Wstępne mycie oraz dezynfekcja miejsc porażonych mikrobiologicznie (Przed rozpoczęciem 
zasadniczych prac przeprowadzić mycie wstępne, a następnie dezynfekcję poprzez kilkakrotne 
przesmarowanie pędzlem środkiem biobójczym). 
b) Lokalne wzmocnienie miejsc osłabionych hydrofilnym preparatem na bazie czteroetoksysi-
lanu - hydrofobizacja (Miejscowe wzmocnienie pudrujących się, zdezintegrowanych fragmen-
tów tynków poprzez kilkakrotne nasycanie osłabionego materiału natryskowo preparatem hy-
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drofilnym na bazie czteroetoksysilanu (hydrofobizacja), umożliwiające dalszą bezpieczną pracę 
i kolejne zabiegi. Należy pamiętać o reżimie technologicznym przy przeprowadzaniu zabiegu: 
wzmacniany materiał powinien być suchy, wilgotność względna powietrza 50-70%, a po 
wprowadzeniu środka chroniony przed bezpośrednim działaniem wody przez okres 2 tygodni. 
Do wzmocnienia należy użyć najpierw preparaty o zawartości 30% wytrąconego żelu, a na-
stępnie stężenia wyższe, np. 50%). 
c) Usunięcie wszystkich wtórnych napraw cementowych - ręcznie i z uwagą, żeby nie naruszyć 
sąsiadujących tynków oryginalnych. 
d) Miejsca odspojone od muru w 50% - usunąć jw. 
e) Miejsca głuche, pęcherze, mniejsze odspojenia - podkleić i wypełnić przy pomocy zapraw 
iniekcyjnych na bazie wapna modyfikowanego lub innych systemowych (jeśli zabieg taki jest 
zasadny, co należy uzgodnić na bieżąco z nadzorem konserwatorskim).  
f) Po przeprowadzeniu powyższych zabiegów wzmacniających, przystąpić do oczyszczania 
tynku metodą mycia gorącą wodą pod ciśnieniem wytwarzanym przy pomocy agregatu o mocy 
80 bar, wspomagając się w przypadku uporczywych nawarstwień siarczanowych okładami z 
kwaśnego węglanu amonu (15%) w okładzie z pulpy celulozowej z dodatkiem bentonitu lub 
metylocelulozy dla poprawienia przyczepności do ściany. Okład powinien pozostać na ścianie 
na co najmniej kilka godzin, po jego zdjęciu ścianę należy dokładnie umyć gorącą wodą pod 
ciśnieniem, można wspomagać się także ryżowymi szczotkami. Cały zabieg można powtórzyć 
dwu- lub trzykrotnie. Można także rozważyć oczyszczanie metodą suchego lodu lub metodą Le 
Gommage. 
Niezależnie od wybranej metody, stopień oczyszczenia elewacji powinien być uzgodniony 

z nadzorem konserwatorskim.  

g) Ubytki tynku uzupełnić tynkiem mineralnym, np. trasowym lub tradycyjnym wapienno-
cementowym z odpowiednio dobranym kruszywem (jego rodzajem, granulacją, kolorem 
i proporcją), nakładanym dwuwarstwowo, tak by naśladowały strukturalnie i fakturalnie tynki 
oryginalne. Kolorystyka zbliżona do istniejącej: większość elewacji w kolorze beżowym (RGB 
213 190 174), boczne części w kolorze szarym (RGB 92 91 87), obramowanie okien i detale 
architektoniczne w kolorze białym, dolna opaska budynku w kolorze ciemnoszarym (RGB 107 
104 97). 
h) Szczeliny i spękania tynku należy pogłębić i podkleić a następnie wypełnić tynkiem wapien-
no-cementowym o podobnych parametrach fizycznych, mechanicznych i optycznych. Całość 
zatrzeć, naśladując fakturę sąsiadujących tynków oryginalnych. 
i) W przypadku zaobserwowania miejsc gdzie struktura nadal jest osłabiona, należy powtórzyć 
zabieg wzmacniania środkiem hydrofilnym. 
j) Scalenie barwne miejsc naprawianych oraz trudnych do oczyszczenia - dobór koloru na pod-
stawie miejsc odpowiednio doczyszczonych, farbą na spoiwie silikonowym nakładaną laserun-
kowo.  
Tylko w przypadku miernego efektu oczyszczenia oryginalnych tynków, dopuszcza się malo-
wanie tynków po całości, ale decyzja o tym powinna zostać podjęta komisyjnie w obecności 
przedstawiciela WUOZ. W takim przypadku zaleca się użycie farb mineralnych, np. krzemia-
nowych, dobranych z palet barwnych przeznaczonych dla tynków. 
k) Hydrofobizacja poprzez natrysk preparatem na bazie metylotrójetoksysilanu 
i czteroetoksysilanu – przed wykonaniem zabiegu tynki powinny być suche. Należy wykonać 
wstępną próbę przesycenia preparatem hydrofobowym na mało widocznym fragmencie 
i sprawdzić, czy nie wpływa na zmianę koloru tynku. 
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5.3.3.2 MALOWANIE ELEWACJI 
 

Elewacje malować farbami silikatowymi, paroprzepuszczalnymi na kolor: 

- podstawowy jasno beżowy zbliżony do RGB 213 190 174 , elementy dekoracyjne 

(gzymsy, balkon, pilastry, obramowanie okien) malowane w kolorze białym, 

- elewacja po bokach budynku w kolorze szarym, zbliżonym do RGB 92 91 87, 

- cokół jako ciemno szary, zbliżony do PGB 107 104 97. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: 

Podłoże powinno być suche, stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z 

warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłusz-

czów. W celu wzmocnienia i wyrównania chłonności podłoża należy je zagruntować prepara-

tem silikatowym wg zaleceń producenta. 

Wyprawy tynkarskie można malować po ich wyschnięciu, nie wcześniej jednak niż przed 

upływem 48 godzin. 

PRZYGOTOWANIE FARBY: 

Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy bardzo dokładnie wy-

mieszać wiertarką /mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem w celu wyrównania konsystencji. 

Do nanoszenia pierwszej warstwy farbę można rozcieńczać, zwłaszcza w przypadku 

prowadzenia prac w temperaturach podłoża lub otoczenia zbliżonych do maksymalnej dopusz-

czalnej. Do rozcieńczania należy używać preparatu zalecanego przez producenta. Przyjęte pro-

porcje rozcieńczania należy zachować na całej malowanej powierzchni. Do ostatecznego ma-

lowania należy stosować farbę w postaci nierozcieńczonej. 

NAKŁADANIE FARBY: 

Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść cienką, równomierną warstwę 

farby. Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową, jednokrotnie 

lub dwukrotnie, w zależności od chłonności i struktury podłoża. Przerwy technologiczne pod-

czas malowania należy z góry zaplanować, np.: w narożnikach i załamaniach budynku, pod ru-

rami spustowymi, itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną powierzchnię należy prowadzić w 
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sposób ciągły (stosując technologię „mokre na mokre”), unikając przerw w pracy i nie dopusz-

czając do malowania już częściowo wyschniętej farby. Czas wysychania farby, zależnie od 

podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi od ok. 2 do 6 godzin. 

UWAGI: 
Przed malowaniem należy dokładnie zabezpieczyć wszystkie elementy znajdujące się w 

pobliżu, np. szyby, stolarkę, obróbki blacharskie itp., gdyż zabrudzenia spowodowane farbą 
silikatową po jej wyschnięciu są nie do usunięcia bez ryzyka uszkodzenia podłoża. 

Malowaną powierzchnię należy chronić, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działa-
niem wiatru i opadów atmosferycznych zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania 
farby. 

Aby uniknąć różnic w odcieniach, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej sa-
mej dacie produkcji. 

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem far-
by. 
 
5.3.4 INSTALACJE POPROWADZONYCH NA ELEWACJACH 
 
Przewody elektryczne: 
Należy uporządkować. Przewody elektryczne powinny być prowadzone w odcinkach piono-
wych i poziomych, z załamaniami pod kątem prostym. 
Instalacje gazowe:  
Rury gazowe biegnące na elewacji należy pozostawić. 
Instalacja odgromowa: 
brak, poza opracowaniem. 
Otwory wentylacyjne przestrzeni podłogowej: 
Należy udrożnić i zabezpieczyć od zewnątrz kratkami wentylacyjnymi 
5.3.5 ELEMENTY DODATKOWE ZAWIESZANE NA ELEWACJACH  
 
Na elewacjach należy przełożyć na zewnątrz nowej warstwy tynku elementy takie jak np. 
oprawy świetlne, przyciski instalacji alarmowej p.poż. itp.  
 
5.3.6 WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH I ORYNNOWANIA BUDYNKU 
 
Przed przystąpieniem do remontu elewacji ściany frontowej budnyku należy zdemontować ist-
niejące obróbki blacharskie. Po wykonaniu ww. prac zamontować nowe elementy obróbek wy-
konane z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55 mm. Przed zamontowaniem parapetów zewnętrz-
nych, należy wykonać warstwę spadkową. Parapety wypuścić poza lico ściany 5 cm. Styk po-
łączenia tynku i blachy zabezpieczyć silikonem. Nie dopuszcza się wykonania parapetów 
okiennych łączonych z dwóch i więcej elementów blachy. Sztywność parapetu można popra-
wić poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego płaskownika 30x3 mm.  
Należy wykonać również nowe orynnowanie, z blachy tytanowo-cynkowej 0,60 mm, na wzór 
istniejącego. Rynny i rury spustowe należy wymienić na nowe, z uwzględnieniem dłuższych 
rynhaków. Orynnowanie niemalowane, pozostawić w oryginalnym kolorze blachy tytanowo-
cynkowej. Należy zastosować systemowe - dostarczone przez producenta orynnowania. 
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5.4 SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA 
Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. 

 
Nie ulega zmianie. Budynek nie jest dostępny dla niepełnosprawnych i prace będące przedmio-
tem tego opracowania nie przewidują działań w tym zakresie. 
 
5.5 DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚCI URZĄDZEŃ WY-

POSAŻENIA ZWIĄZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU. 
 
Nie projektuje się nowych urządzeń wyposażenia 
 
5.6 ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LINIOWYCH. 
 
Przy pracach hydro i termoizolacyjnych konieczne jest zabezpieczenie chodnika, ponieważ 
przylega bezpośrednio do ściany frontowej budynku. 
 
5.7 ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄ-

DZEŃ INSTALACJI TECHNICZNYCH. 
 
Nie ulega zmianie.  
 
 
6.0 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTE-

RYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODO-
WISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 
I OBIEKTY SĄSIEDNIE. 

  
Nie ulegają zmianie 
7.0   WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 
 
7.1 ZAKRES PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 
Projektowane prace związane z renowacją budynku mieszkalnego przy ulicy Biskupiej 19 
w Gdańsku są pracami remontowymi.  
 
7.2 KLASYFIKACJA BUDYNKU 
 
Budynek objęty opracowaniem: 
- zamieszkania zbiorowego, 4 - kondygnacyjny 
- zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, 
- średniowysoki  
-  zaliczony do klasy odporności pożarowej „C”.  
 
7.3 ODPORNOŚĆ OGNIOWA ELEMENTÓW BUDYNKU 
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Wymagana klasa odporności ogniowej dla ścian zewnętrznych EI30 jest spełniona w stanie ist-
niejącym i po opisanych robotach budowlanych nie ulega zmianie. 
 
7.4 ODLEGŁOŚCI OD BUDYNKÓW SĄSIEDNICH I GRANIC DZIAŁEK BU-
DOWLANYCH 
 
Wymagane odległości od granicy działki i sąsiednich budynków po ociepleniu są zachowane. 
 
7.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 
Pozostałe wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynku nie ulegają zmianie w 
stosunku do stanu istniejącego (jak dla budynku remontowanego).  
 
7.6 UZGODNIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 
Opracowywany projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw ochrony 
przeciwpożarowej. 
 
 
 
 
 
 
8.  OKRESLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 
8.1 OKREŚLENIE OBIEKTU 
Za obiekt uważa się budynek przy ul. Biskupia 19  w granicach działki nr 146, obręb 080,  
nazywany dalej terenem inwestycji, którego sposób użytkowania nie zostanie zmieniony.  
Inwestycja (roboty budowlane) prowadzona z działki drogowej nr 172. 
  
8.2 OKREŚLENIE ODDZIAŁYWANIA 
Za oddziaływanie uważa się wprowadzane w otoczeniu obiektu ograniczenia w jego 
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, przez projektowane elementy obiektu, nie występujące w 
stanie istniejącym. Elementy obiektu występujące w stanie istniejącym uważa się za 
niewprowadzające ograniczeń. 
 
8.3. OKREŚLENIE OTOCZENIA 
Za otoczenie obiektu przyjęto działki sąsiednie, graniczące z terenem inwestycji: 

działki w 
otoczeniu obiektu 

lokalizacja sposób użytkowania 

działka nr 145/2 
graniczy z terenem 

inwestycji od północy, 
działka budowlana, nie zabudowana w 
części graniczącej z działką 146  

działka nr 117/2 
graniczy z terenem 

inwestycji od zachodu 
działka drogowa 

działka nr 154/1 
graniczy z terenem 

inwestycji od południa 
działka budowlana 
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działka nr 154/2 
graniczy z terenem 

inwestycji od  południa 
działka budowlana, nie zabudowana w 
części graniczącej z działką 146 

działka nr 155 
graniczy z terenem 

inwestycji od zachodu, 
działka budowlana niezabudowana    

 
 
8.4. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 
8.4.1  Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonuje się określenia obszaru 
oddziaływania obiektu 

- Ustawa Prawo Budowlane, 
 Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 ze zmianami 

- Rozporządzenie (...) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

 Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 ze zmianami 

- Ustawa Kodeks Cywilny 
 Dz. U. z 1964r. nr 16 poz. 93 ze zmianami  
 
 
 
 
8.4.2 Analiza oddziaływania obiektu na otoczenie 
 (w oparciu o ww. przepisy prawa)  

 

wyszczególnienie 
działki w otoczeniu 

obiektu 
rodzaj oddziaływania 

działka nr 145/2 

nie ma projektowanych elementów obiektu mogących 
oddziaływać na działkę 

działka nr 117/2 
działka nr 154/1 
działka nr 154/2 
działka nr 155 

 
8.4.3 Opisowe przedstawienie obszaru oddziaływania 
Za obszar oddziaływania obiektu uznaje teren inwestycji, na którym zlokalizowany jest obiekt - 
określony powyżej (Poz.1). Oddziaływanie obiektu ograniczone jest do obszaru działki nr 146. 
 
 
 
Opracowała w części architektonicznej:            sprawdzający: 
 
mgr inż. arch. Wanda Grodzka              mgr inż. arch. Jacek Śliwiński 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA  

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWA  

 
 
 

 

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
POLEGAJĄCEGO NA WYKONANIU IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ ŚCIA-

NY FRONTOWEJ ORAZ REMONCIE ELEWACJI FRONTOWEJ 
BUDYNKU PRZY ULICY BISKUPIEJ 19 W GDAŃSKU 

 
 
 
 

Sporządził:  projektant branży architektura: 
   mgr inż. arch. Wanda Grodzka   
 
    
 

 
 
 

   Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Biskupia 19 w Gdańsku,  
     reprezentowana przez: 
     Zarząd Wspólnoty - Barbara Marudzia,  
     Biuro Zarządu Nieruchomościami ,,BIZAN" 
     80-807 Gdańsk ul. Biegańskiego 10 paw. 21 
 
   Lokalizacja: DZIAŁKA NR 146, OBRĘB NR 80  
     UL. BISKUPIA 19, 80-875 GDAŃSK 
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I. OPIS OGÓLNY OPRACOWANIA: 
  
Jest to opracowanie będące opracowań informacji BIOZ dotyczących całości projektu budow-
lanego.  
 

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 

1. ZAKRES ROBÓT PRZEWIDZIANYCH DLA INWESTYCJI 
 

Projekt robót remontowo-budowlanych, konserwatorskich dla ściany frontowej budynku. 
 
Przewidywane są prace budowlane przy wykonaniu następujących elementów: 
- wykopy w zakresie zagospodarowania terenu 
-  wykopy w celu wykonania izolacji fundamentów 
- okładziny zewnętrzne  
-  tynki zewnętrzne 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 
-  wykonanie izolacji termicznej 
-  wymiana parapetów 
-  malowanie 
 

2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 
 
Budynek na terenie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny 
miasta Gdańsk, uznanego za pomnik historii. Budynek cztero-kondygnacyjny, czę-
ściowo podpiwniczony z poddaszem. 
 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGRO-
ŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
 
 wykonywanie wykopów w celu odkopania ścian fundamentów o głębokości do 2.0m; 
 roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 12.0m;  
 roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych niskiego napięcia 

które mogą być jeszcze czynne w trakcie prac 
 
 

4. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIE-
CZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 

 
Zalecana technologia prac ziemnych:  
- wykopy należy wykonywać z bezpiecznym nachyleniem ścian (nie należy wykonywać wyko-

pów o ścianach pionowych lub w koniecznych wypadkach należy stosować zabezpieczenia 
ścian wykopów; należy stosować skuteczne zabezpieczenia przed przysypaniem ziemią lub 
upadkiem z wysokości; 

- prace wykonywane w pobliżu istniejących urządzeń i sieci uzbrojenia terenu, a zwłaszcza 
kabli energii elektrycznej należy wykonywać ze szczególną ostrożnością pod nadzorem kie-
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rownika budowy (oraz kierowników robót); o terminie wykonywanych prac należy odpowied-
nio wcześniej powiadomić właściwych gestorów sieci. 

 
Prace na wysokości: 
- stanowiska pracy i przejścia na wysokości powyżej 2.0m należy zabezpieczyć barierami 

ochronnymi; należy stosować skuteczne zabezpieczenia pracowników przed  upadkiem z wy-
sokości (bariery ochronne, zapięcie w pasy ochronne z linką umocowaną do stałych elemen-
tów konstrukcji budowli); 

- nie należy prowadzić prac na wysokości przy silnym wietrze (ponad 10m/sek) lub opadach 
atmosferycznych, burzy; 

- pomosty robocze wykonane z desek lub bali należy dostosować do przewidywanego obciąże-
nia, uszczelnić i zabezpieczyć przez zmianą położenia; 

- rusztowania powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla liczby za-
trudnionych oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiału, posiadać konstrukcję 
dostosowaną do działających obciążeń, zapewniać bezpieczną komunikację pionową, swo-
bodny dostęp do stanowisk pracy oraz możliwość wykonywania pracy w pozycji nie powodu-
jącej nadmiernego wysiłku; rusztowania należy ustawiać na podłożu zapewniającym jego sta-
bilność; na rusztowaniu należy umieścić tablicę informująca o dopuszczalnej wielkości obcią-
żenia; wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie ma-
teriałów i narzędzi po jednej stronie rusztowania lub na brzegu jest zabronione. 

 
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót stwarzających szczególne zagrożenie bezpieczeń-
stwa i zdrowia ludzi powinni być zapoznani z programem i sposobem prowadzenia robót oraz zostać 
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania; przy pracach ww. mogą być zatrudnieni wy-
łącznie pracownicy posiadający właściwe kwalifikacje; nie wolno zatrudniać na danym stanowisku 
pracy osób w razie przeciwwskazań lekarskich lub bez wstępnego przeszkolenia w zakresie BHP;  
Pracowników należy wyposażyć w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami 
BHP i wymaganiami producentów stosowanych wyrobów.  
Na budowie należy urządzić punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonych w tym zakre-
sie pracowników.  

 
Na budowie w widocznym miejscu należy umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 
- najbliższego punktu lekarskiego, 
- najbliższej straży pożarnej, 
- posterunku policji, 
- najbliższego punktu telefonicznego; 

adresy i telefony te powinny być znane każdemu pracownikowi nadzoru technicznego. 
 

W trakcie wykonywania robót stwarzających szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
wymienionych w punkcie 3 na budowie należy zapewnić szczególne środki ostrożności i nadzór tech-
niczny; 
- w trakcie stosowania środków niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia oraz używania 

sprzętu zmechanizowanego należy przestrzegać zasad BHP zawartych w przepisach oraz sto-
sować się do instrukcji producentów; 

- teren prac budowlanych należy w razie możliwości ogrodzić ogrodzeniem o wys. min. 150cm 
niestwarzającym zagrożenia dla ludzi;  

- strefę niebezpieczną, w której istnieje źródło zagrożenia np. spadania z góry przedmiotów lub 
materiałów należy zabezpieczyć daszkami ochronnymi, oznakować i ogrodzić poręczami; 
przejścia w miejscu niebezpiecznym obok zagłębień, wykopów  lub składowisk należy sku-
tecznie zabezpieczyć przed upadkiem z wysokości; 

- teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych i osób trzecich; 
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- drogi dojazdowe powinny mieć utwardzona nawierzchnię i być oznakowane zgodnie z przepi-
sami o ruchu na drogach publicznych; przejścia i przejazdy powinny mieć odpowiednie gaba-
ryty i być oznakowane w sposób czytelny;  

- na placu budowy należy wyznaczyć miejsca do składowania materiałów oraz składować je w 
sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia lub zsunięcia; między stosami lub po-
jedynczymi elementami należy zachować odległości określone w przepisach; 

- materiały chemiczne, szkodliwe dla zdrowia należy przechowywać w szczelnych opakowa-
niach; 

- na budowie w zależności od długości okresu prowadzenia prac należy urządzić odpowiednie 
zaplecze dla pracowników zgodnie z przepisami BHP;  

- teren budowy należy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru; 
- drogi ewakuacyjne oraz występujące w nich drzwi należy oznakować znakami bezpieczeń-

stwa; 
- miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji należy zaopatrzyć w sprzęt do gaszenia 

pożarów, dostosowany do rodzaju użytkowanego środka impregnacyjnego 
- rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją 

producenta albo projektem indywidualnym. 
 
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zasadami  
ochrony ppoż. i przepisami BHP, a zwłaszcza: 
- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-

czas wykonywania robót budowlanych; 
- Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 
- Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 11.06.2002 zmieniające rozporządzenie w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIE INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZ-
PIECZNYCH 
 
- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany 

opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapoznać z nią pracowników w za-
kresie wykonywania przez nich robót. 

- Wykonawca ma obowiązek zapewnić pracownikom zatrudnionym na budowie apteczkę do 
udzielania pierwszej pomocy. 

- Kierownik budowy ma obowiązek zapewnić pracownikom zatrudnionym na budowie in-
strukcje do udzielania pierwszej pomocy. 

- Wykonawca powinien wyposażyć pracowników zatrudnionych na budowie w odzież i obu-
wie robocze spełniające wymagania określone w Polskich Normach. 

- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje 
kierownik robót. 

 
6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIE-

GAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA RO-
BÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDRO-
WIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I 
SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WY-
PADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

 
- Uczestnicy procesu budowlanego powinni ze sobą współdziałać w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. 

31



 

 ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH                   
 80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5 
  
 adres do korespondencji: 
 80-563 Gdańsk; ul. Oliwska 21/23,  IVp. pok.7 

 
 

/ fax. 
/ fax. 
e-mail 

architekt Wanda Grodzka 
 

58/342-19-31 
58/343-14-04 

pracownia@zut.gda.pl 

 

 
 

- Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujących się na wysokości co najmniej 1 m 
od poziomu terenu powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości balustradą. 

- Teren budowy należy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru. 
- Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją 

producenta albo projektem indywidualnym. 
- Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez kierownika budo-

wy. Na terenie budowy wyznaczyć i utwardzić miejsce do składowania materiałów. 
 
 

III. SPORZĄDZENIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

 
Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy jest obowiązany w oparciu o wyżej wy-
mienioną informację sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym plano-
wane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra In-
frastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120 , poz.1126). 
 
Gdańsk, 2018-04-17  

 
 

projektant 
branża: architektura 

mgr inż. arch. Wanda Grodzka 
nr ewid. PO-0162 

nr upr. 4274 / Gd / 89 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 

ŚCIANY FRONTOWEJ 

BUDYNKU PRZY ULICY BISKUPIEJ 19 W GDAŃSKU 
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 Elewacja frontowa od ul. Biskupia 

 

 
 

Fragment elewacji frontowej od ul. Biskupia    
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