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OPIS TECHNICZNY 
 

Aneks do 
Projektu budowlanego remontu:  

I. Rewitalizacja częściowa budynku   
II. Remont częściowy budynku 

   ( wraz z dociepleniem i izolacją fundamentów ) 
w zakresie I. Rewitalizacja częściowa budynku   

 
  

1. Dane formalne. 
 
1.1. Inwestor: 

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Zaroślak 1 w Gdańsku 
 

1.2. Lokalizacja: 
ul. Zaroślak 1, Gdańsk, dz. nr 193, obręb 080 
 

1.3. Podstawa opracowania: 
- zlecenie inwestora, 
- obowiązujące akty prawne, 
- wizja lokalna oraz dokumentacja fotograficzna, 
- Inwentaryzacja budynku Zaroślak 1, Gdańsk, z grudnia 2004 r., 
- Projekt remontu i rewaloryzacji kamienicy mieszkalnej przy ul.  
  Zaroślak nr 1 w Gdańsku z 2006 r. wykonany przez Mgr arch. A.    
  Stenkevic-Diakun i Mgr inż. arch. T. Chrzanowskiego, 
- Protokół z kontroli pięcioletniej obiektu budowlanego – budynku  
  wielorodzinnego Gdańsk, ul. Zaroślak 1, wykonany w październiku  
  2015 r., wykonany przez J. Kosior i Z. Kokoszka, 
- Ekspertyza techniczna dotycząca oceny stanu technicznego    
  kondygnacji piwnic wielorodzinnego budynku mieszkalnego  
  zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Zaroślak 1 wykonana w  
  październiku 2012 r., wykonana przez dr inż. M.     
  Niedostatkiewicza, 

          - Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
            z dnia 24 kwietnia 2006 r. o sygnaturze ZN.4151/2644/2006  

 
  

1.4. Przedmiot opracowania: 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt rewitalizacji budynku. W 
skład tego wchodzi:  
- remont z dociepleniem elewacji północnej oraz wykonanie izolacji 
pionowej i poziomej wraz z dociepleniem ściany piwnicznej (zach.)  
i wymiana stolarki okiennej w piwnicach na elewacji zachodniej; 
 
 
 



2. Opis stanu istniejącego 
 

Budynek jest obiektem o wartościach kulturowych (zgodnie z MPZP ochronie 
podlega charakter budynku i detal architektoniczny). Leży w strefie ochrony 
dóbr kultury: strefie ochrony ekspozycji historycznego Śródmieścia Gdańska 
oraz w strefie ochrony archeologicznej. Ponadto budynek znajduje się w 
terenie objętym granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i 
infrastruktury technicznej ( w planowanych działaniach m.in. remonty 
istniejących obiektów o wartościach kulturowych). Przedmiotowy teren 
położony jest w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako 
historyczny układ urbanistyczny miasta Gdańska, w obrębie obszaru uznanego 
za pomnik historii oraz w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków 
jako Zespół Kanału Raduni. 
 

     2.1.  Lokalizacja 
 
             Budynek znajduje się w pierzei kamienic i zamyka ją od północy. Jest  
          usytuowany na działce o sporym spadku terenu. Różnica w wysokości terenu  
          pomiędzy elewacją zachodnią i wschodnią wynosi około jednej kondygnacji.        
          Od strony wschodniej rzeka Nowa Radunia. Wejście do budynku znajduje się  
          od strony zachodniej. Eksponowane wszystkie elewacje. 

 
          

2.2. Opis ogólny budynku 
 
Budynek murowany, czterokondygnacyjny z poddaszem i piwnicą. 

Poddasze częściowo przekształcone na funkcję mieszkalną. Elewacje 
tynkowane. Budynek przykryty dachem dwuspadowym o połaciach o małym 
spadku, pokrytych papą. Wejście do budynku na elewacji zachodniej. Budynek 
jednoklatkowy. Elewacja zach. i wsch. bogata w detal architektoniczny, 
elewacje pn. (szczytowa) – brak detali. Elewacja wsch. po remoncie. Prace 
budowlane  wykonano na podstawie Decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytkówz dnia 24 kwietnia 2006 r. o sygnaturze 
ZN.4151/2644/2006. 

 
 

2.3. Stan techniczny budynku.  
 

2.3.1. Ogólny. 
 
Budynek całościowo dawno nieremontowany, wyremontowano 

tylko elewację wsch.. Stan techniczny ogólny zły – odparzenia i spore 
ubytki w tynku, zawilgocenia, pęknięcia. Elewacje mocno zabrudzone, 
widoczne ślady „napraw” miejscowych. Klatka schodowa oraz dach w 
złym stanie technicznym.  

 
 
 



2.3.2. Ściany piwniczne i studnie przy oknach piwnicznych 
 
Ściany piwnic murowane. Ściana piwniczna na elewacji wsch. 

nad poziomem terenu, w dobrym stanie – elewacja po remoncie.  
Ściana piwniczna od strony zach. lekko zawilgocone.  
Studnie okien piwnicznych zasypane lub przykryte. Widoczne spore 
ubytki i ukruszenia w studniach. 
Ściana piwniczna i cokół od strony północnej w dość dobrym stanie, 
widoczne lekkie zawilgocenie w dolnej partii muru. 

 
 
 
widoczny zabrudzony cokół 
budynku, ukruszenia w tynku 
oraz zniszczone studnie przy 
oknie piwnicznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
cokół na elewacji pn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.3.3.    Odprowadzanie wody 
 

Odprowadzanie wody opadowej od budynku z rur spustowych na teren 
przy budynku – sprawne.  Z terenu przy budynku niesprawne (w większości 
miejsc). Opaska wokół budynku (elewacja zach.)  popękana w wielu 
miejscach, pełna ubytków, o zróżnicowanych spadkach. Taki stan opaski 
powoduje zalewanie ścian. Opaska na elewacji pn. miejscami o złym spadku, 
jej stan jest dobry. 
Rynny i rury spustowe w złym stanie technicznym, wymagają wymiany. Tylko 
rura na elewacji wsch. w średnim stanie technicznym. 

 
 

2.3.4. Tynki 
 

Elewacje tynkowana tynkiem gładkim i fakturowym. Elewacja wsch. po 
remoncie. Stan techniczny tynku pozostałych elewacji zły - widoczne 
zabrudzenia, zawilgocenia, odspojenia, spore ubytki w tynku i odpadający tynk 
w paru miejscach. Tynk częściowo do skucia. Na elewacji zach. widoczne 
pęknięcia, będące pęknięciami muru (nadproże nad oknem pierwszego i 
drugiego piętra oraz pionowe pęknięcie na pograniczu z budynkiem  
Zaroślak 3). Na elewacji pn. widoczne pęknięcia w tynku, należy ocenić czy są 
to pęknięcia tynku czy muru również. 
 

 
 

 
 
 
elewacja zach. - widoczne 
zabrudzenia, zawilgocenia  
i ubytki w tynku oraz 
pęknięcie muru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

widoczna elewacja wsch. 
będąca po remoncie oraz   
elewacja zach. do remontu 
i docieplenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

widoczne pęknięcia nadproży 
 

2.3.5. Cokół 
 

Budynek posiada cokół wysunięty lekko przed lico ściany. Na elewacji 
północnej lekka odsadzka na dwóch poziomach. Na elewacji zachodniej na 
pograniczu z budynkiem Zaroślak 3 cokół ma większą odsadzkę, następnie 
cokół ma uskok w górę i odsadzka jest tutaj mniejsza. Na elewacjach zach. 
cokół zabrudzony, widoczne spękania i odspojenia tynku i zapraw. Cokół od 
strony północnej w dość dobrym stanie, widoczne lekkie zawilgocenie w dolnej 
partii muru. 



2.3.6. Detale elewacji 
 

Elewacja wsch. (będąca po remoncie) i zach. bogate w detale 
architektoniczne: gzyms pod okapem, gzymsy podokienne, gzyms nad 
drzwiami wejściowymi, gzymsy międzykondygnacyjne, opaski wokół okien, 
konsole i zdobienia przy oknach oraz pod okapem. 
Detale wykonane z tynku gładkiego, zachowane w większości w dobrym 
stanie, widoczne ubytki w tynku i ukruszenia w niektórych detalach oraz 
zabrudzenia itp.. Na elewacji pn. (szczytowej) brak detali ozdobnych. 

   
2.3.7. Stolarka  
 

Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych w większości wymieniona na nową. 
Okna o takich samych podziałach, lecz częściowo o współczesnej formie. 
Niektóre okna (zachowane historyczne) o rozrzeźbionych profilach. Stan okien 
nowych bardzo dobry, stan okien starych zły. Okna na klatce schodowej, na 
strychu i w piwnicach ( na elewacji zach. ) w złym stanie technicznym. Jedno 
okno strychowe na elewacji frontowej zostało wymienione na nowe dużo 
mniejsze od pierwotnego, co zaburza charakter i ład na elewacji. Okna 
piwniczne na el. wsch. po wymianie. Drzwi wejściowe do budynku na elewacji 
frontowej o historycznym rysunku, w złym stanie techn. – podniszczone u 
dołu, zabrudzone, farba odpryskuje itp. – widoczne typowe ślady użytkowania. 
 

2.3.8. Dach i kominy 
 

Budynek przykryty dachem dwuspadowym o małym kącie nachylenia 
połaci. Dach pokryty papą asfaltową. Dach w złym stanie technicznym – 
dawno nieremontowany. Kominy w złym stanie technicznym. 

 
2.4. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

 
Obszar oddziaływania obiektu mieści się na działce inwestora i na działkach   
Gminy Miasta Gdańsk. 

 
3. Prace remontowe 
 
     Zaleca się wykonanie napraw i prac remontowych w piwnicach zgodnie  
      z Ekspertyzą techniczną dotyczącą oceny stanu technicznego kondygnacji              
      piwnic wielorodzinnego budynku mieszkalnego wykonaną w październiku 2012 r.. 

 
I.3.1. Izolacja ścian piwnicznych budynku i studnie przy oknach  
          piwnicznych 

Projektuje się izolację przeciwwilgociową ściany zewnętrznej piwnicznej 
zachodniej (elewacja frontowa) budynku wraz z dociepleniem tej ścian - w 
wykopie od zewnątrz oraz wymianą stolarki okiennej w studniach. (Stolarka 
patrz punkt I.3.5.). 
Projektuje się wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji i izolacji pionowej.   
Izolacje należy wykonywać, przestrzegając wytycznych producenta, jako 



rozwiązania systemowe. 
 

Prace należy prowadzić ostrożnie, mając na uwadze możliwość wystąpienia 
podziemnych instalacji. 
 
Projektuje się też wykonanie nowych studni przy oknach piwnicznych – np.  
jako montaż gotowych dostępnych na rynku doświetlaczy o korpusie 
poliestrowym wzmocnionym (np. włóknem szklanym lub z dodatkami) w 100% 
mrozoodpornym, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i odpornym na 
działanie roztworów substancji chemicznych, z odprowadzeniem wody do 
gruntu. Doświetlacze przykryte rusztem stalowym. Doświetlacze muszą 
posiadać wszystkie niezbędne atesty i spełniać obowiązujące normy i przepisy. 
Studnie należy wykonać przestrzegając rozwiązań systemowych. 
 
Izolacja powinna być wykonana w sposób ciągły dlatego należy wykonywać ją 
z „zakładami” na elewacje sąsiednie – min. 30 cm. 
 
Wszystkie podłoża muszą być mocne, nośne i wolne od substancji 
osłabiających przyczepność oraz luźnych lub miękkich elementów.  

         
Po wykonaniu wykopu i odsłonięciu przeznaczonego do uszczelnienia 
fragmentu należy go starannie oczyścić, jeśli jest taka potrzeba odgrzybić i 
ocenić stan powierzchni. Konieczne jest usunięcie wszelkich luźnych, 
niezwiązanych, zniszczonych fragmentów muru, skucie starych tynków, 
usunięcie starych powłok izolacyjnych oraz innych elementów. Jeśli istnieją 
stare powłoki izolacyjne, należy ustalić czy jest to smoła czy powłoka 
bitumiczna. Jeśli smoła należy ja w całości usunąć, jeśli powłoka bitumiczna – 
można ją pozostawić w przypadku gdy jest mocno związana z podłożem i 
będzie współgrała z nowymi masami (sprawdzić wytyczne producenta!), pod 
warunkiem że nie jest to miejsce styku fundamentu i ściany fundamentowej – 
tu należy usunąć starą powłokę w każdym przypadku. 
Wszelkiego rodzaju ubytki od 5-50 mm należy wypełnić i wyrównać w jednym 
cyklu stosując zaprawy i materiały uszczelniające systemowe.  
 
Wykonanie izolacji zacząć od iniekcji poziomej.  
Przed wykonaniem iniekcji wykonać wstępne uszczelnienie (o ile producent nie 
zaleci inaczej). 
Oczyścić podłoże i usunąć powłoki z całej powierzchni.  
Suche powierzchnie wstępnie zmoczyć i wykonać gruntowanie preparatem 
gruntującym: bezrozpuszczalnikowy preparat krzemionkujący (z wodą 1:1 jeśli 
instrukcja producenta tak nakazuje) + oporny na siarczyny szlam 
uszczelniający (zgodnie z wytycznymi producenta).  
 
Po wstępnym uszczelnieniu przystąpić do iniekcji: 
Do wykonania iniekcji w murze należy wywiercić otwory zgodnie z wytycznymi 
producenta preparatu iniekcyjnego (odstępy między nimi, kąt nachylenia i 



średnica otworów). 
Otwory iniekcyjne powinny być jak najniżej, ale jednocześnie nie należy 
wwiercać się w ławę i inne części budynku zatem zaleca się wykonanie 
otworów około 10 cm nad ławą fundamentową. Podczas wiercenia należy 
przebić co najmniej jedną spoinę wsporną i, o ile jest to możliwe, zakończyć 
wiercenie ok. 5 cm przed końcem (drugą stroną) muru (w przekroju). 
Otwory należy „przedmuchać” w celu usunięciu pyłu. Po tym wprowadzić w 
otwory bezrozpuszczalnikowy preparat krzemionkujący (zgodnie z wytycznymi 
producenta). Po zakończeniu nasączania wszystkie otwory należy zamknąć 
zaczynem cementowym żelującym. 
 
Przestrzegać wszystkich wytycznych producenta. W razie wątpliwości wezwać 
projektanta. 
 
 
Wykonywanie izolacji pionowej. 
Izolację pionową należy wykonać do wysokości jak projektowany cokół. 
Krawędź występu fundamentu należy zfazować. Na całym uszczelnianym 
obszarze należy usunąć elementy osłabiające przyczepność. Na tak 
przygotowane podłoże nałożyć odporną na siarczyny szpachlówkę 
uszczelniającą jako wyrównanie. Następnie zagruntować 
bezrozpuszczalnikowym preparatem krzemionkującym (zgodnie z wytycznymi 
producenta) + odpornym na siarczyny szlamem uszczelniającym. Wykonać na 
styku ławy fundamentowej i ściany fasetę uszczelniającą z zaprawy 
uszczelniającej odpornej na siarczyny. 
Następnie nanieść hydroizolację: polimerowo-bitumiczną, 
bezrozpuszczalnikową, modyfikowaną tworzywami sztucznymi, powłokę 
grubowarstwową  z wypełniaczem gumowym – zgodnie z wytycznymi 
producenta.  
Zużycie, grubość warstwy, ilość warstw itp. – w zależności od przypadku 
obciążenia wodą – zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
Po naniesieniu wszystkich warstw hydroizolacji należy położyć warstwę 
polistyrenu ekstrudowanego 8 cm o współczynniku przewodzenia ciepła max. 
0,036 W/mK  (klejony do hydroizolacji), a następnie podwójną warstwą folii 
budowlanej.  ( Można zastosować matę systemową lub inne rozwiązanie systemowe 
zalecaną przez producenta. ) 
Polistyren ekstrudowany położyć do wysokości cokołowej – patrz pkt. I.3.2.  
i rys. 4. 
Zasypywanie wykopu należy wykonywać przesianym gruntem z wykopu, aby 
uniknąć uszkodzenia izolacji. 
Wykonując izolację należy przestrzegać wszystkich wytycznych producenta. 
Jeśli ściana przekracza w jakimś miejscu 60 cm (grubość), wykonać 
dodatkowo iniekcję od wewnątrz, zgodnie z wytycznymi producenta. 



Wykończenie cokołu – patrz punkt . I.3.2. niniejszego opisu. 
 

Po zakończeniu prac izolacyjnych należy wykonać opaski wokół budynku i 
uzupełnienie chodnika (punkt I.3.3.). 
 
UWAGI: 
 
Zaleca się wykonanie w przyszłości izolacji poziomej i pionowej ściany 
północnej.  
Zgodnie z protokołem z kontroli pięcioletniej budynku zaleca się wykonanie 
remontu posadzek piwnic oraz  wietrzenie piwnic w okresie wiosenno – letnim. 

 
Ponieważ najlepsze efekty daje izolowanie pełne podziemnych części budynku, 
tj. ścian zewnętrznych (izolacja pozioma i pionowa), ścian wewnętrznych 
(izolacja pozioma) i podłóg, zaleca się w przyszłości, wykonanie izolacji ścian 
wewnętrznych konstrukcyjnych (w tym bocznych) i/lub podłóg, która nie jest 
przedmiotem niniejszego opracowania. 

 
Prace izolacyjne w miejscach przejścia rur (np. kanalizacyjnej) należy 
wykonywać ze szczególną ostrożnością i dbałością gdyż są to potencjalne 
miejsca przecieków. Wykonać dodatkowe uszczelnienia systemowe (np. 
kołnierze). 
Jeśli istnieją dylatacje należy je specjalnie zabezpieczyć – stosując rozwiązania 
systemowe lub inne zalecane przez producenta. 

 
W trakcie wykonywania prac izolacyjnych należy ocenić stan fundamentów.  

 
 

I.3.2. Cokół - Wykończenie cokołu elewacji frontowej – zachodniej. 
 

Cokół docieplić styropianem XPS (polistyren ekstrudowany) o 
odpowiednich parametrach dla stref narażonych na uderzenia itp., o gr. 8* cm 
(taka sama jak ściana piwniczna) o współczynniku przewodzenia ciepła max. 
0,036 W/mK. Cokół o wysokości jak obecnie (pasujący wys. do budynku 
sąsiedniego Zaroślak 3 - na pograniczu z nim), z uskokiem na elewacji jak 
obecnie – patrz rys. 9. 
Cokół od góry z lekkim spadkiem od budynku, wykończony jak cokół budynku 
Zaroślak 3. 

 
Na ryzalicie (pseudoryzalicie – wejście do budynku) nie wykonywać cokołu w 
postaci uskoku. Ścianę wykończyć na płasko tak jak jest to widoczne obecnie. 
Docieplenie w tym miejscu zakończyć pod płytkami chodnikowymi. 

 
* Cokół na pograniczu z budynkiem Zaroślak 3 ( w miejscu gdzie jest większa 
odsadzka) docieplić styropianem gr. 5 cm, a dalej gdzie odsadzka jest 
mniejsza gr. 8 cm. 

 



Cokół wykończony tynkiem odpornym na uderzenia. 
   
W razie wątpliwości wezwać projektanta.  
 

I.3.3. Odprowadzenie wód opadowych 
 

Po wykonaniu izolacji ścian piwnicznych i wymianie doświetli okien 
piwnicznych teren doprowadzić do stanu pierwotnego: wykonać uzupełnienie 
chodnika (prawa część elewacji frontowej) oraz trawiastą opaskę (lewa część 
elewacji frontowej) - powyżej poziomu terenu przy budynku, ze spadkami od 
budynku. Wkomponować doświetla okien piwnicznych. 
Uzupełnienie chodnika z płyt chodnikowych jak istniejące, ze spadkiem od 
budynku.  
W miejscu końca rur spustowych wykonać betonowe korytka odprowadzające 
wodę od budynku (korytka wpasowane w chodnik ).  
 
 
Jeśli istnieje taka możliwość, rury spustowe na elewacji zach. włączyć do 
kanalizacji deszczowej – rozeznać w trakcie wykonywania prac – wykopów 
przy robotach fundamentów. 
 
Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie prawidłowych spadków przy 
studniach okien piwnicznych. 
 
Zaleca się naprawę opaski na elewacji północnej – nadanie prawidłowego 
spadku od budynku w miejscach gdzie obecnie jest nieprawidłowy. 
 

 
I.3.4. Elewacja północna 

 
I.3.4.1. Ocena stanu pęknięcia ściany zewnętrznej  
 
Widoczne pęknięcia należy ocenić: 

 
Przed przystąpieniem do remontu należy wykonać: 
- na pęknięciu założyć płytki kontrolne, aby stwierdzić, czy ma ono charakter 
ustabilizowany, lub czy deformacja postępuje nadal. 

 
Przy zakładaniu płytek postępujemy w sposób następujący: 
- odbijamy tynk na powierzchni 20x30cm, oczyszczamy mur; 
- nalepiamy płytkę z zaprawy cementowej o szerokości 6-8cm, 
   gr 2-3cm i długości 25-30cm; 
- na pęknięciu nalepiamy 2 płytki i obserwujemy je w ciągu 
   kilku miesięcy; 
- jeżeli płytki nie pękają, to mur jest ustabilizowany; 
- w razie  pęknięcia płytki nalepiamy w tym samym miejscu nową 
   i obserwujemy dalej; 
- należy ponumerować płytki i odnotować daty nalepienia 



Jeżeli ocena pęknięć wskaże że niosą one zagrożenie dla budynku 
(pęknięcia nie będą się stabilizowały)  należy zbadać  ich przyczyny , 
oraz usunąć je. 
 
W przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że pęknięcia ścian się ustabilizowały, 
można przystąpić do zaprawiania pęknięć. 
 

I.3.4.2. Likwidacja pęknięć  
 
      W trakcie remontu elewacji należy skuć tynk w miejscu pęknięcia. Po 
stwierdzeniu, ze pęknięcie ma charakter powierzchniowy dokonujemy przecięcia 
wzdłuż pęknięcia rowka o szer. 1,5-2,0 cm i głębokości 3 cm. Wypełniamy 
zaprawą murarską R2=5MPA po uprzednim oczyszczeniu i zmyciu wodą. 
 
      Jeśli pęknięcie jest szersze, należy uprzednio zalepić z obydwóch stron 
gipsem lub zaprawą z pozostawieniem niewielkich odstępów do odprowadzania 
powietrza. Wykuć w ścianie przebijakiem otwory o średnicy 10 - 15 mm aż do 
środka - odstęp otworów 1,00-1,30 m. Przez wstawione w otwory rurki trzeba 
przemyć pęknięcia wodą pod ciśnieniem, a po 30 minutach, gdy woda wsiąknie 
w mur, przystąpić do iniekcji, impulsami co kilka sekund, regulując ciśnienie 
według potrzeby. Wtłaczanie emulsji przerwać po wypełnieniu szczelin i 
wznowić po upływie kilkunastu godzin, gdy cieńsze pęknięcia zostaną już 
wypełnione i związane, a szersze mogą jeszcze być próżne. 
 
 

I.3.4.3. Przygotowanie powierzchni ścian 
 

Przed przystąpieniem do remontu ściany północnej należy dokładnie 
sprawdzić jej powierzchnię, ocenić czy występują zawilgocenia i zasolenia, 
naprawić i  wyrównać ubytki cegły i ospoinowania, oczyścić ścianę z pyłu i 
kurzu, zmyć ją parą wodną oraz osuszyć. 
Warunkiem koniecznym jest sprawdzenie przyczepności istniejącego tynku 
przez opukiwanie (dźwięk przytłumiony świadczy o tym, że tynk nie jest 
związany z podłożem). Źle związany z podłożem tynk należy skuć, a 
powierzchnię ściany wyrównać zaprawą cementową 1 : 3. Jeżeli powierzchnia 
ściany w wyniku skucia tynku wykaże miejscami ubytki i nierówności większe 
niż 10 mm, należy je wyrównać przez nałożenie zaprawy j.w. z dodatkiem 
około 10% kleju lateksowego ekstra w stosunku do masy cementu. 
 
I.3.4.4. Docieplenie  

 
Docieplenie  elewacji północnej metodą BSO przy użyciu  

styropianu EPS o współczynniku przewodzenia ciepła max. 0,032 W/mK dla 
grubości 12cm i o minimalnej wytrzymałości na ściskanie 70 kPa. 
Docieplenie elewacji styropianem do cokołu. Docieplenie wykonać odsunięte 
12 cm od krawędzi elewacji z obydwóch storn (narożnik budynku z elewacją 
wsch. i narożnik budynku z elewacją zach. pozostanie niedocieplony na 
odcinku 12 cm) – patrz rys. 3. Odsunięcie docieplenia na całej wysokości 



budynku. W ustępie powstałym od strony elewacji wsch. zamontować rurę 
spustową. 
Cokół docieplić styropianem XPS (polistyren ekstrudowany) o odpowiednich 
parametrach dla stref narażonych na uderzenia itp., o gr. 12 cm (taka sama 
jak ściana) o współczynniku przewodzenia ciepła max. 0,032 W/mK. 
Istniejący cokół wystaje delikatnie przed lico ściany (jak elewacja wsch.). 
Projektowany cokół należy wykonać tak samo. 
Wykonać nowe opierzenia i obróbki blacharskie attyki.  
 
I.3.4.5. Tynki 

 
Elewację wykończyć tynkiem fakturowym jak elewację wsch. będącą 

po remoncie. W trakcie wykonywania prac należy dokładnie dostosować 
uziarnienie tynku do elewacji wsch.. Dla pewności wykonać próbę tynku – aby 
był identyczny jak na elewacji wsch.. 
 
Kolorystyka jak dla elewacji wsch. – już wykonanej. 
 
Zbędne rury i kable oraz inne pozostałości po dawnych instalacjach 
zlikwidować. Rozeznać w trakcie wykonywania prac. Kratki wentylacyjne na 
elewacji należy zachować.  
 
Tynki malować farbą paroprzepuszczalną fasadową wg wytycznych producenta 
– zgodnie z projektem kolorystyki. 
Należy przestrzegać rozwiązań systemowych. 
 
Uwaga! Kolor i uziarnienie tynku mają być identyczne jak elewacji  
wsch. będącej po remoncie, należy wykonać próbne wymalowania   
i dobrać odpowiednie uziarnienie tynku na budowie aby pasowało 
do ściany wschodniej. 

 
W razie wątpliwości wezwać projektanta. 
 
 
I.3.4.6. Cokół - Wykończenie cokołu elewacji bocznej – północnej 
 

Cokół docieplić styropianem XPS (polistyren ekstrudowany) o 
odpowiednich parametrach dla stref narażonych na uderzenia itp., o gr. 12 cm 
(taka sama jak ściana) o współczynniku przewodzenia ciepła max. 0,032 
W/mK. Docieplenie odsunięte 12 cm od krawędzi ściany – patrz punkt I.3.4.4.. 
Cokół o wys. jak elewacja wsch. - dopasowany do niej poziomem. Cokół 
wykonać wystający delikatnie przed lico ściany tak jak wystaje obecnie i jak 
wystaje na elewacji wsch. będącej po remoncie. Cokół ma dwa uskoki – nad 
parterem i nad piwnicą – należy je wykonać na tej samej wysokości co na 
elewacji wsch. 

 
 



I.3.5.  Stolarka 
 

Projektuje się wymianę stolarki okiennej piwnicznej na elewacji 
frontowej – zachodniej (w studniach). Okna wymienić na nowe 
energooszczędne pcv. Okna w kolorze brązowym. Szczegóły – patrz rys. 5. 
Przed zamówieniem okien należy dokładnie zmierzyć otwory 
okienne. 
 
Wymieniana stolarka musi ponadto spełniać obowiązujące normy i przepisy. 

 
 
I.3.6.  Kolorystyka 
 

            Kolorystyka budynku według oznaczeń na rysunkach – przyjęto   
barwy jak dla elewacji wsch. – będącej po remoncie. Podane kolory farb 
zostały wybrane z próbnika NCS.  
 
Opierzenia i obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze jasnoszarym. 
 
Kolor elewacji ma być identyczny jak elewacji wsch. (już wykonanej). Należy 
wykonać próbne wymalowania i w razie wątpliwości  wezwać projektanta. 
 

 
I.3.7.  Opierzenia, obróbki blacharskie 

 
Opierzenia i obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze jasnoszarym.  
 

 
 

Projektowane prace budowlane należy wykonywać produktami posiadającymi 
odpowiednie atesty i spełniającymi obowiązujące normy i przepisy, zachowując 
zakres prac, kolorystykę i zaprojektowane rozwiązania. Prace przy danym 
zagadnieniu powinny być wykonywane produktami jednego producenta, 
przestrzegając rozwiązań systemowych. 
W razie wszelkich wątpliwości wezwać projektanta. 

 
 

UWAGA  
 
W związku z prowadzeniem prac w istniejącym, historycznym 
budynku, pełnym ukrytych cech, zakres prac może ulec zmianie w 
trakcie przeprowadzania remontu. Pełen zakres prac stanie się 
oczywisty po odkryciu wszystkich elementów.  
Podczas prac są możliwe modyfikacje spowodowane możliwością 
wystąpienia nowych okoliczności i ostateczne rozwiązanie powstanie 
po oględzinach podczas trwania budowy. 
W razie wszelkich wątpliwości wezwać projektanta. 
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca 
zobowiązany jest opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i 
zaznajomić z nią pracowników odpowiednio do zakresu wykonywanych przez 
nich robót budowlanych, 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zagospodarować teren budowy: 
o zamontować stosowne tablice informacyjne i ostrzegawcze, 
o wydzielić i oznakować strefy niebezpieczne, 
o urządzić składowisko materiałów i wyrobów. 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

realizacji poszczególnych robót. 
 
Zamierzenie budowlane ujmuje prace w następującym zakresie: wykonanie 
izolacji przeciwwodnej poziomej i pionowej podziemnych części budynku - w 
wykopie od zewnątrz (elewacja zach.), wymiana stolarki okiennej piwnicznej 
(elewacja zach.), wykonanie docieplenia podziemnych części budynku 
(elewacja zach.) – w wykopie od zewnątrz, wykonanie nowych doświetlaczy 
(elewacja zach.), wykonanie opasek wokół budynku, wykonanie remontu i 
docieplenia elewacji północnej,  wykończenie remontowanej elewacji. W 
wymienionej kolejności.  
 
Dokładny zakres: 

 Wykonanie wykopów,  
 Wykonanie izolacji poziomej i pionowej od zewnątrz, 
 Wymiana stolarki okiennej piwnicznej na pcv, 
 Wykonanie docieplenia podziemnych części budynku od zewnątrz, 
 Zasypanie wykopów – mechaniczne i ręczne, 
 Wykonanie opasek wokół budynku, 
 Oczyszczenie elewacji północnej z kurzu, ostukanie i zdjęcie odpadających i 

luźnych fragmentów tynku,  
 Docieplenie elewacji północnej 
 Prace wykończeniowe: roboty tynkarskie i malarskie,  
 Montaż części orynnowania (rury spustowe), opierzeń i obróbek blacharskich, 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 
W terenie inwestycji występują: przedmiotowy budynek, studnie okien 
piwnicznych. Budynki sąsiednie (budynek w zabudowie pierzejowej). 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które 
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Spadek terenu oraz schody terenowe od strony północnej – mogą stwarzać 
zagrożenie spadnięcia. Istniejące instalacje podziemne i studzienki 
kanalizacyjne – mogą stwarzać zagrożenie podczas prac wykopów i prac 
ziemnych. 



Bliskie sąsiedztwo rzeki (od strony elewacji wsch. będącej już po remoncie) - 
możliwość wpadnięcia. 

 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 
podczas realizacji robót budowlanych. 
 
Podczas realizacji robót budowlanych zagrożenie mogą stwarzać: 

 prace w wykopach wymagające zabezpieczenia wykopu przed 
osuwaniem się ziemi i zasypaniem,  

 prace w wykopach wymagają szczególnej ostrożności ze względu na  
możliwe istniejące instalacje podziemne i studzienki kanalizacyjne oraz 
podziemne ruiny od strony pn.. Wykopy w ich sąsiedztwie prowadzić 
tylko ręcznie. 

 prace w wykopach są pracami przy istniejącym budynku zatem należy 
zachować szczególną ostrożność ingerując w części konstrukcyjne 
budynku – należy wykonywać wykop tylko do odsadzki ławy 
fundamentowej, a samą ławę (aby wykonać izolację) odkopywać na 
szer. 1 m 

 roboty na zewnątrz budynku na rusztowaniach bądź drabinach bądź na 
dachu: roboty na wysokości wymagające zabezpieczeń rusztowań 
(balustrady) oraz zabezpieczeń indywidualnych (uprzęże, stosowanie 
pasów narzędziowych), 

 roboty izolacyjne, tynkarskie i malarskie wymagające zabezpieczeń 
ochrony oczu, głowy, rąk (okulary, maski, kaski, rękawice, odzież 
ochronna), 

 wszystkie projektowane prace mogą stwarzać zagrożenia dla osób 
pracujących na budowie jak i osób trzecich polegające na: pyleniu, 
uderzeniu spadającymi fragmentami muru i  jego wykończenia, 
uderzeniu elementami demontowanych i montowanych dachówek, 
opierzeń i innych materiałów budowlanych oraz uderzeniu spadającymi 
narzędziami. 

 
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
Kierownik budowy pełni funkcję koordynatora sprawującego nadzór nad 
bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych na 
budowie. Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczególnych pracodawców 
z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych przez 
nich pracowników. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych kierownik budowy 
powinien udzielić instruktażu podległemu personelowi w zakresie zasad 
ogólnych robót w wykopach oraz robót na wysokościach oraz szczegółowo 
poinstruować o obowiązku i sposobie korzystania z zabezpieczeń użytych na 
budowie oraz przeprowadzić instruktaż pracowników w zakresie: 

- ochrona osobista, 
- narzędzia i sprzęt roboczy, 



- znaki ostrzegawcze i informacyjne, 
- poruszanie się po terenie budowy, 
- ochrona środowiska, 
- roboty ziemne i w wykopie, 
- rusztowania i roboty na wysokości, 
- roboty tynkarskie i malarskie, 
- ochrona przeciwpożarowa, 
- ład i porządek, 
- spożycie alkoholu i narkotyków, 
- naruszenie przepisów bezpieczeństwa, 
 

 
5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 

zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie 

 Zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane kierownik budowy jest 
zobowiązany sporządzić Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
odpowiednio do występujących na budowie zagrożeń. 

 Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszyscy pracownicy powinni 
zostać zapoznani z planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia ( Plan 
BiOZ) i poświadczyć to pisemnie na liście dołączonej do planu BiOZ. 

 Bezpośrednio przed wykonywaniem robót szczególnie niebezpiecznych 
kierownik budowy winien ustnie informować pracowników o 
występujących możliwych zagrożeniach. 

 Wszyscy pracownicy są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania 
ogólnych zasad bhp i szczegółowych wskazań związanych z 
wykonywaniem poszczególnych czynności. 

 Plac budowy, drogi komunikacyjne, strefy zagrożenia itp. należy 
odpowiednio oznakować i nie należy dopuszczać osób postronnych 

 Roboty budowlane należy prowadzić wyłącznie pod nadzorem 
wykwalifikowanej kadry technicznej posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 

 Wszystkie roboty budowlane i ich odbiór wykonać zgodnie z 
„Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej, 
a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. 

 Należy w szczególności:  
 

- przestrzegać wymagań bhp na placu budowy i postanowień 
niniejszego planu, 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 
bhp, 
- zapewnić zabezpieczenie terenu wokół budowy przed pyleniem i 
uderzeniem spadającymi elementami budowlanymi i narzędziami – 
siatki ochronne, 
- zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej (ochrona 



oczu, głowy, rąk: okulary, maski, kaski, rękawice, odzież ochronna), 
- zapewnić zabezpieczenie rusztowań i/lub drabin oraz dachu przed 
wypadnięciem oraz zabezpieczenia samego rusztowania bądź 
drabiny przed przewróceniem się 
- organizować, przygotować i prowadzić pracę w sposób eliminujący 
możliwość zaistnienia wypadku przy pracy czy też choroby 
zawodowe, 
- dopuszczać do pracy pracowników posiadających aktualne 
badania lekarskie i szkolenia bhp, 
- rozpoczynać pracę po uzgodnieniu z kierownikiem budowy 
bezpiecznych warunków pracy i właściwej technologii 
prowadzonych robót, 
- wykonywać wszystkie polecenia koordynatora bhp budowy, 
- prowadzić Dziennik BHP i Rejestr Szkoleń, 

 
 

 
Celem planu bezpieczeństwa jest zapewnienie bezpiecznych warunków 

pracy chroniących ludzi, środowisko i majątek przed zdarzeniem wypadkowym, 
urazem, awarią, uszkodzeniem czy chorobą, która mogłaby nastąpić podczas 
realizacji robót. 


