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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

OPIS  TECHNICZNY  DO  PROJEKTU  BUDOWLANO -  WYKONA WCZEGO 
TERMOMODERNIZACJI  BUDYNKU  URZ ĘDU  MIASTA  

 
 
A.  PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU 

 
1. DANE OGÓLNE 
 
1.1 Inwestor  – Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, 
 97-300 Piotrków Trybunalski, PasaŜ Rudowskiego 10 
 
1.2. Obiekt  – Budynek Urzędu Miasta  

 
1.2  Adres  inwestycji  – Piotrków Tryb, ul. Szkolna 28 , 
          dz. nr ewid. 89/1, 89/2, 89/3, 89/4 
 
1.4.  Podstawa opracowania      
 
- Umowa  i uzgodnienia programowe zawarte z Inwestorem 
  (nr umowy RIM. 2211-21/08) 
- Mapa sytuacyjno – wysokościowa  skali 1:500 
- Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
- Prawo Budowlane 
- Archiwalna inwentaryzacja budynku przy ul. Szkolnej 28 w  Piotrkowie Tryb. 
 (części Urzędu Miasta), wykonana przez pracownię projektową „ARCHITEKT” 
 Józef  Dziubecki z siedzibą w Piotrkowie Tryb. przy ul. Krakowskie Przedmieście 20b 
- Audyt energetyczny budynku przy ul. Szkolnej 28 w  Piotrkowie Tryb. wykonany 
  przez mgr inŜ.  Jerzego  Wątłego, zam. ul. Rzgowska 321/7, 93-338 Łódź 
-  Instrukcja ITB nr 334/2002 - „Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych 
budynków” 
- Polska Norma PN-91/B-02020 - „Ochrona cieplna budynków” 
- Opracowania systemowe dociepleń budynków 
- Wizja lokalna i pomiary z natury 
 
1.5. Zakres opracowania 

 
- Projekt budowlano - wykonawczy termomodernizacji budynku Urzędu Miasta w 
Piotrkowie Tryb. przy ul. Szkolnej 28. 
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2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
2.1. Uwarunkowania przestrzenne 
Opracowywany obiekt jest wschodnią częścią wzniesionego na przełomie lat 1979 i 
1980 budynku administracyjnego ówczesnej Komendy Wojewódzkiej Milicji 
Obywatelskiej. Budynek połoŜony jest przy ul. Szkolnej, zwrócony główną elewacją w 
kierunku północnym.  
Na działce znajduje się czterokondygnacyjny budynek Urzędu Miasta, w całości 
podpiwniczony. Od południa do budynku przylega piętrowy budynek oraz dziedziniec 
wewnętrzny słuŜący potrzebom Policji. 
Główne wejście do budynku znajduje się od strony północnej. 
Obiekt jest ogrodzony parkanem z kształtowników stalowych od strony północnej i 
wschodniej. 
 
2.2. Ukształtowanie terenu 
Teren działki jest płaski. Brak jest  wartościowych elementów drzewostanu. 
 
2.3. Zainwestowanie terenu 
Działka wyposaŜona jest w sieci infrastruktury technicznej tj. energia elektryczna, 
woda , kanalizacja sanitarna i deszczowa, telefon. 
 
2.4. Obsługa komunikacyjna 
Działka dostępna jest od strony północnej, od ulicy Szkolnej.  Parkingi zlokalizowane 
od strony wschodniej nieruchomości. Dojazd moŜliwy poprzez istniejący wjazd 
publiczny utwardzony asfaltem. 
 
3. PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 
3.1. Opis ogólny 
Zamierzeniem inwestora jest termomodernizacja części budynku zajmowanego przez 
Urząd Miasta Piotrkowa Tryb. polegająca na dociepleniu przegród zewnętrznych, 
wymianie stolarki okiennej i wymianie  wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania 
wraz z węzłem c.o.. 
 
3.2. Projektowane obiekty budowlane 
W związku z planowaną inwestycją nie projektuje się Ŝadnych nowych obiektów.  
 
3.3. Dostępność dla osób niepełnosprawnych 
Budynek w obecnej formie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 
  
3.4. Uzbrojenie terenu 
Zaopatrzenie  inwestycji w infrastrukturę techniczną z istniejących przyłączy. 
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Elewacja wschodnia.           Elewacja północna. 
B.  EKSPERTYZA TECHNICZNA  ISTNIEJ ĄCEGO  BUDYNKU  
 
1. OPIS  OGÓLNY 
 
Budynek został wybudowany na początku lat 80-tych jako obiekt administracyjny dla potrzeb 
Milicji Obywatelskiej. Obecnie uŜytkowany jest (za wyjątkiem traktu południowego na parterze 
i  I piętrze ) przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Budynek jest 4-kondygnacyjny, 
całkowicie  podpiwniczony. 
Budynek będący przedmiotem opracowania jest wykonany w technologii tradycyjnej. 
Konstrukcja ścian murowana z bloczków gazobetonowych i cegły ceram., kratówki na 
zaprawie cem.-wap., stropy z płyt Ŝelbetowych prefabrykowanych, kanałowych. Stropodach 
wentylowany pokryty papą asfaltową. Cały budynek posadowiony jest na ścianach 
fundamentowych o szerokości średnio ok. 40 cm i ławach Ŝelbetowych. 
Wysokość kondygnacji parteru i pozostałych pięter w świetle konstrukcji wynosi ok. 2,70 m, 
wysokość całego budynku wynosi ~14,80 m od poziomu terenu wokół budynku. 
 
2.  OCENA  STANU  ISTNIEJĄCEGO  BUDYNKU   
 
2.1. Ogólna charakterystyka stanu technicznego 
Ogólny stan techniczny budynku jest dobry. Nie zaobserwowano spękań czy ubytków 
elementów nośnych i konstrukcyjnych. 
 
2.2. Fundamenty 
Fundamenty części podpiwniczonej są zagłębione ok. 2,0 m poniŜej terenu. Ściany 
piwnic murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cem.-wap.. 
 
2.3. Ściany nośne 
Ściany nośne zewnętrzne kondygnacji nadziemnych wybudowane z bloczków 
gazobetonowych i cegły kratówki na zaprawie cem.wap., grub. 38 i 42 cm (z tynkiem 
od wewnątrz), nieocieplone. Wyjątek stanowi część kondygnacji parteru, która została 
przebudowana ramach  wcześniejszej modernizacji punktu informacyjnego BOM. 
Wykonano wówczas docieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu 
elewacyjnego grubości 12 cm. Ściany nośne wewnętrzne gr 27 i 41 cm. 
Stan techniczny wszystkich ścian murowanych jest dobry.  
 
2.4. Stropy 
W  istniejącym budynku znajduje się strop z płyt Ŝelbetowych prefabrykowanych, 
kanałowych.  Stan techniczny jest dobry. 
 

2.5. Stropodach 
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Istniejący stropodach posiada spadki połaci w stronę wewnętrznego podłuŜnego 
koryta z odprowadzeniem wody opadowej do rur spustowych. Pokrycie dachu - papa 
asfaltowa. Dach nad budynkiem został w ostatnim czasie zmodernizowany. Wykonano 
nowe pokrycie bitumiczne, 2xpapa termozgrzewalna i obróbki blacharskie przy 
kominach wentylacyjnych. 
 
2,6 Elementy wykończeniowe 
Okna istniejące są drewniane, w złym stanie technicznym i kwalifikują się do wymiany. 
W modernizowanych wcześniej  pomieszczeniach punktu informacyjnego na poziomie 
parteru osadzono nowe okna w konstrukcji PCV. 
2.7. WyposaŜenie budynku 
Budynek wyposaŜony jest w komplet instalacji wewnętrznych. Część z nich była 
modernizowana w ostatnich latach lecz niektóre tak jak instalacja c.o. pozostała bez 
zmian od początku lat 80-tych. 
Centralne ogrzewanie jest w chwili obecnej zasilane z lokalnego węzła c.o., 
wspólnego z częścią Policji. Stan instalacji c.o. oraz samego węzła jest zły. Wymaga 
modernizacji oraz rozdzielenia i wykonania osobnego opomiarowania. 

 
3.  WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE 
 
Ogólny stan techniczny budynku jest dobry. Zakres opracowania obejmuje  
termomodernizację budynku wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji centralnego 
ogrzewania. 
 
Stan techniczny budynku i uwarunkowania przestrzenne pozwalają na 
przeprowadzenie inwestycji. W celu zapewnienia wymaganych przepisami 
parametrów oraz zabezpieczenia prawidłowych warunków funkcjonowania obiektu  
naleŜy wykonać następujący zakres prac: 
 
a) elementy konstrukcyjne: 
- częściowe zamurowanie istniejących otworów  w istniejącej klatce schodowej 
- likwidacja luksferów oraz wykonanie nowych otworów z wypełnieniem w postaci 
pustaków szklanych 
 

  b) elementy wykończeniowe: 
- docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich  
- wymiana okien drewnianych na okna w konstrukcji PCV  
- likwidacja krat zewnętrznych z otworów okiennych 
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Elewacja północna. 
 
 

C.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – KONSTRUKCYJNY 

 
1.  OPIS  OGÓLNY 
 
Zakres prac budowlanych dotyczyć będzie termomodernizacji części budynku 
zajmowanego przez Urząd Miasta Piotrkowa Tryb. Opracowanie zawiera projekt 
docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachu, wymiany stolarki okiennej oraz 
modernizację instalacji c.o. wraz z węzłem cieplnym. Projekt instalacji sanitarnych 
wchodzących w skład dokumentacji stanowi osobne opracowanie branŜowe. 
 
Wytycznymi dla prac termodernizacyjnych była inwentaryzacja zajmowanej przez 
Urząd Miasta części budynku oraz audyt energetyczny. 
  
2.  PROGRAM  UśYTKOWY  OBIEKTU 
 
2.1. ZałoŜenia ogólne 
Obiekt w zakresie opracowania jest uŜytkowany przez Urząd Miasta, za wyjątkiem 
traktu południowego na parterze i I piętrze budynku, który zajmuje areszt Policji. 
Budynek jest 4-kondygnacyjny, w całości podpiwniczony. 
Na poszczególne kondygnacje prowadzi klatka schodowa zlokalizowana po północnej 
stronie budynku. W jednym pionie przy klatce schodowej znajdują się wszystkie 
pomieszczenia sanitarne. 
 
W piwnicach znajdują się pomieszczenia techniczne, magazynowe, porządkowe i 
sanitarne. Na parterze zlokalizowano punkt informacyjny Urzędu Miasta z obsługą 
klienta oraz pomieszczenia biurowe. Na pierwszym piętrze tylko północny trakt, a na 
pozostałych kondygnacjach oba skrajne trakty budynku zajmowane są przez biura 
Urzędu Miasta. 
 

3.  ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  i  KUBATURA 
 
                                                                      stan istniejący          po termomodernizacji 
                                                        
-   powierzchnia zabudowy                                      636,8 m2                644,5 m2                                                                                         
-   powierzchnia uŜytkowa                                    1936,0  m2               bez zmian 
-   kubatura                                                         9190,08m3              9304,04m3 

 
4.  DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE    
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4.1. Podstawa opracowania 

Zgodnie z audytem energetycznym obiekt powinien być poddany termorenowacji w 
zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachu oraz wymiany nieszczelnej, 
drewnianej stolarki okiennej. Modernizacji wymaga równieŜ instalacja c.o. gdyŜ 
istniejący system nie zapewnia utrzymania wymaganej temperatury w 
pomieszczeniach.  
 
Przewidywany w audycie i uzgodniony z uŜytkownikiem zakres przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego oraz optymalne grubości warstwy docieplającej powinny 
wynosić : 
- ocieplenie stropodachu granulatem z  wełny mineralnej grubości 16 cm, 
- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem grubości 12 cm, 
- docieplenie ścian zewnętrznych nadbudówki styropianem grubości 14 cm, 
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędną 
- wymianę luksferów na pustaki szklane 
- docieplenie ościeŜy okien zewnętrznych styropianem grubości 2 cm. 
 
Przed wykonaniem docieplenia naleŜy dokonać drobnych napraw i uzupełnień 
elementów wykończeniowych budynku oraz wykonać roboty dodatkowe, 
nieuwzględnione w niniejszym opracowaniu polegające na zdemontowaniu na czas 
robót wszystkich elementów utrudniających lub uniemoŜliwiających przyklejenie 
styropianu i wykonanie warstw wykończeniowych - wg zakresu podanego poniŜej. 
 
Izolacyjno ść termiczna elementów obiektu - wartości współczynnika przenikania 
ciepła podano na podstawie audytu energetycznego : 
 
A. Ściana zewnętrzna kondygnacji U0 max = 0,550 [W/m2K] 
- przed termomodernizacją - U0 = 0,994 [W/m2K] 
- po ociepleniu (styropian gr. 12 cm) - U0 = 0,250 [W/m2K] 
 
B. Stropodach U0 max = 0,300 [W/m2K] 
- przed termomodernizacją - U0 = 0,660 [W/m2K] 
- po ociepleniu (wełna min. gr. 16 cm) - U0 = 0,220 [W/m2K] 
 
C. Ściana zewnętrzna piwnicy U0 max = 0,55 [W/m2K] 
- przed termomodernizacją - U0 = 1,350 [W/m2K] 
- po ociepleniu (styropian gr. 12 cm) - U0 = 0,250 [W/m2K] 
 
D. Ściana zewnętrzna nadbudówki U0 max = 0,55 [W/m2K] 
- przed termomodernizacją - U0 = 1,206 [W/m2K] 
- po ociepleniu (styropian gr. 14 cm) - U0 = 0,250 [W/m2K] 
 
E. Okna  
- przed termomodernizacją - U0 = 2,600 [W/m2K] 
- po wymianie na nowe - U0 = 1,300 [W/m2K] 
 
F. Pustaki szklane  
- istniejąca ściana z luksferów - U0 = 5,880 [W/m2K] 
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- nowa ściana z pustaków szklanych - U0 = 2,970 [W/m2K] 
 

4.2. Wyburzenia i rozbiórki 
Przewiduje się rozbiórkę ściany z luksferów znajdujących się na klatce schodowej oraz 
wykonanie nowych otworów. Układ i rozmieszczenie wg rysunków. 

Wszelkie rozbiórki ścian  naleŜy wykonywać ze szczególną ostroŜnością i  
odpowiednim zabezpieczeniem, pod kierunkiem osoby uprawnionej.  
Likwidacji ulegną równieŜ kraty okienne na wszystkich kondygnacjach nadziemnych 
budynku w części opracowania. W trakcie wykonywania prac termomodernizacyjnych 
demontaŜowi i wymianie ulegną równieŜ obróbki stalowe attyki budynku, obróbki 
ścienne i  parapety zewnętrzne.  
4.3. Przewody wentylacyjne 
Zakłada się wykorzystanie istniejących przewodów wentylacyjnych i wentylację   
grawitacyjną. W związku z brakiem przewodów wentylacyjnych w niektórych 
pomieszczeniach biurowych przewiduje się  wyprowadzenie w ścianach zewnętrznych 
kanałów wentylacyjnych „zetowych” o przekroju 14x14 cm z blachy ocynkowanej gr. 
0,7 mm. Zakłada się równieŜ wymianę istniejącego kanału wentylacyjnego z 
pomieszczeń sanitarnych piwnicy na nowy o przekroju 2x 10x10 cm.  
Usytuowanie i ilość przewodów wentylacyjnych wg rysunków. 
 
4.4. Izolacje termiczne i przeciwdźwiękowe 
Zaprojektowano docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych w postaci 
warstwy styropianu gr. 12 cm. Docieplenie przegród zewnętrznych nadbudówki 
styropianem o grub.14 cm. Docieplenie ścian piwnic  od poziomu terenu styropianem 
gr. 12 cm. 
Płyty styropianowe powinny spełniać wymagania PN-B20132 – ściany - EPS 70-040; 
cokół - styropian ekstrudowany. 
 
Do obliczeń przyjęto grubość termoizolacji stropodachu 15 cm, jednak uwzględniając 
moŜliwość osiadania luźno nasypanego granulatu naleŜy zwiększyć grubość 
termoizolacji o 5 %. Skorygowana w ten sposób grubość termoizolacji powinna 
wynosić: 
                                     ds = dp × 1,05,  zatem 
                                     ds = 15 × 1,05 =  16,05 
 
NaleŜy przyjąć grubość termoizolacji stropodachu 16 cm, gdzie:  
 
  ds – skorygowana grubość termoizolacji [cm], 
           dp – projektowana grubość termoizolacji [cm]. 
 
Docieplenie stropodachu naleŜy wykonać granulatem z wełny mineralnej o grub.16 
cm. Izolacja cieplna wykonywana będzie metodą mechanicznego wdmuchiwania 
granulatu na sucho za pomocą specjalnych agregatów nasypowych. 
 
Do ocieplenia ścian obiektu naleŜy wybrać jeden system dociepleń budynków objęty 
Aprobatą Techniczną ITB . Wszystkie elementy uŜyte do ocieplenia powinny mieć 
aprobaty ITB, atesty PZH, certyfikaty zgodności. Termoizolację wykonać zgodnie z 
zaleceniami producenta systemu podaną na Kartach Technicznych poszczególnych 
elementów oraz Instrukcją ITB NR 334-2002 – Bezspoinowy system ocieplenia ścian 
zewnętrznych budynku - nie wolno łączyć materiałów róŜnych producentów. 
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PRZYGOTOWANIE PODŁOśA 
Przed przystąpieniem do docieplenia naleŜy odpowiednio przygotować podłoŜe oraz 
zdemontować na czas robót wszystkie elementy utrudniające bądź uniemoŜliwiające 
przyklejenie warstw ocieplenia i wykonanie powłoki ochronno – wykończeniowej. 
Prawidłowo przygotowane podłoŜe determinuje w znacznym stopniu jakość całego 
systemu termomodernizacji obiektu. 
Powierzchnia ścian powinna być sucha, czysta, bez nalotów organicznych i innych 
substancji zmniejszających przyczepność kleju. Ściany winny mieć płaską 
powierzchnię – wszelkie nierówności i ubytki naleŜy uzupełnić i wyrównać. PodłoŜe 
naleŜy starannie oczyścić, istniejące zabrudzenia usunąć, sprawdzić tynki (luźne 
głuche miejsca odkuć i ponownie otynkować), miejsca zaatakowane przez glony i 
mchy naleŜy oczyścić szczotką stalową oraz zagruntować emulsją. PodłoŜe pokryte 
farbami dokładnie oczyścić z łuszczących się i luźnych fragmentów powłoki. PodłoŜe 
po wykonaniu powyŜszych zabiegów powinno być nośne, stabilne, czyste, równe i o 
niewielkiej chłonności. Następnie naleŜy sprawdzić nośność podłoŜa pod system 
ociepleniowy tzn. przeprowadzić próbę przyczepności podłoŜa. W przypadku 
odrywania się tynku razem z próbką bądź zwiększonej chłonności naleŜy poprawić 
nośność bądź przyczepność podłoŜa poprzez ponowne zagruntowanie emulsją 
gruntującą oraz przeprowadzić ponownie test. Emulsja wnika w głąb podłoŜa 
wzmacniając je i zabezpieczając przed przenikaniem wilgoci oraz zwiększa 
przyczepność następnych warstw. 
 
WYKONANIE OCIEPLENIA 
Płyty styropianowe powinny spełniać wymagania PN-B20132 (EPS 70-040– ściany, 
styropian ekstrudowany – cokół i poniŜej terenu) i być potwierdzone deklaracją 
zgodności producenta. Grubości styropianu podano powyŜej. Miejsca trudno dostępne i 
szczeliny między płytami większe niŜ 1,5mm wypełnić pianką poliuretanową. OścieŜa, 
obramowania okien ocieplić styropianem grubości 2 cm. Głównym elementem 
mocującym styropian do podłoŜa jest zaprawa klejąca. Płyty styropianowe poniŜej 
poziomu terenu oraz do wysokości 30 cm powyŜej terenu przykleić klejem elastycznym i 
uszczelniającym, który zabezpieczy równieŜ przed zawilgoceniem ścian. Tym samym 
środkiem pomalować równieŜ ścianę na wysokości ok. 30 cm poniŜej spodu ocieplenia. 
Mocowanie płyt styropianowych naleŜy dodatkowo wzmocnić kołkami kotwiącymi w 
ilości 4 szt/m2. Następnie nanosi się warstwę zbrojoną z siatki z włókna szklanego 
zatopionego w zaprawie klejącej. Ściany piwnicy i parteru zabezpieczyć dwiema 
warstwami siatki. Warstwę zbrojoną naleŜy wykonać po upływie trzech dni od 
przyklejenia płyt. NaroŜniki budynku do wysokości 2,0 m oraz naroŜa ościeŜy drzwi i 
okien wzmocnić aluminiowymi listwami naroŜnymi, co zwiększy odporność warstw 
termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne. Ściany w obrębie wszystkich naroŜy 
okiennych i drzwiowych wzmocnić poprzez zatopienie dodatkowych pasków siatki 
ustawionych pod kątem 450 do krawędzi naroŜa. Na zaprawę klejącą nanosi się 
następnie podkład z masy tynkarskiej, która chroni i wzmacnia podłoŜe oraz zwiększa 
przyczepność tynku do podłoŜa. Warstwę wykończeniową stanowi mineralny tynk 
cienkowarstwowy pomalowany farbą elewacyjną silikatową. 
Temperatura podłoŜa podczas pracy winna wynosić min. 50 C i max. 250 C. Elewację 
chronić przez 24h przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, ochrona lokalna przed 
deszczem powinna być prowadzona do załoŜenia obróbek blacharskich. 
 
4.5. Ściany zewnętrzne murowane 
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Zaprojektowano fragment ściany zewnętrznej w miejscu wyburzonych luksferów w 
konstrukcji murowanej z bloczków gazobetonowych na zaprawie klejowej. Ściana 
projektowana gr 24 cm + docieplenie 12 cm. 
 
4.6. Ściany zewnętrzne z pustaków szklanych 
W miejscu starych luksferów zaprojektowano nową ścianę z pustaków szklanych 
19x19x8. Wymiary pionowe poszczególnych pól nie mogą być większe niŜ 3,0x3,0 m. 
Pustaki powinny być murowane na zaprawie klejącej gr. min. 10 mm ze zbrojeniem 
poziomym i pionowym zgodnie z instrukcją montaŜu producenta. Zaleca się 
stosowanie gotowego systemu PCV (listew obwodowych i łączników) do montaŜu 
ścianki wraz z klejem systemowym jednego producenta.  
4.7. NadproŜa i wieńce 
Nad nowymi otworami zaprojektowano Ŝebra rozdzielcze w celu zniwelowania nacisku 
na najniŜej połoŜone pustaki. NadproŜa zaprojektowano jako monolityczne wylewane 
ze zbrojeniem w postaci prętów stalowych zbrojone podłuŜnie 4 ∅12 ze stali 34GS 
klasy A-III oraz poprzecznie strzemionami dwuciętymi ∅ 6 ze stali St0S klasy A-0. 
Beton konstrukcyjny klasy C20/25. Wymiary wg rysunków. 
 
5. ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE 
 
5.1. Elewacje 
Docieplenie ścian zaplanowano metodą lekką mokrą. Wykończenie ścian – tynk 
cienkowarstwowy  akrylowy. Kolorystyka elewacji jak w części istniejącej, kolor jasno-
Ŝółty. Wyprawa ścian fundamentowych w postaci tynku Ŝywicznego mozaikowego. 
 
5.2. Obróbki blacharskie, wykończenie okapu 
Zakończenie warstwy docieplającej obróbką blacharską zabezpieczającą przed 
dostaniem się wody pomiędzy styropian, a istniejącą powierzchnię ściany. 
Parapety  zewnętrzne wszystkich okien –  z blachy ocynkowanej. 
Obróbki blacharskie pozostałe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm    
 
5.3. Stolarka  okienna 
Zakłada się wymianę okien drewnianych i osadzenie nowych okien z PCV z 
nawiewnikami ciśnieniowymi. Projektuje się stolarkę okienną PCV jednoramową, 5-
komorową, szkloną szkłem zespolonym  podwójnym o współczynniku k = 1,1 w/m2K. 
Okucia obwiedniowe z rozszczelnieniem – o współczynniku infiltracji 0,5 – 1,0. 
Dodatkowo, na poziomie parteru projektuje się okna  z szybą antywłamaniową P4 i 
okuciami antywłamaniowymi w ilości 8 szt. Podziały i wymiary stolarki wg rysunków. 
 
5.4. Wykończenie ścian 

W związku z wymianą okien i wymianą instalacji grzewczej wewnętrznej niezbędna 
będzie naprawa ościeŜy i wnęk okiennych oraz bruzd instalacyjnych w ścianach 
wewnętrznych. OścieŜa wokół okien jak i wnęki pionów instalacyjnych naleŜy wyrobić 
zaprawą cementowo-wapienną i otynkować. 
Ściany wewnętrzne po wykonaniu wszystkich prac termomodernizacyjnych naleŜy 
pomalować farbą lateksową lub inną zmywalną w kolorach pozostałych ścian 
wewnętrznych poszczególnych pomieszczeń. Podokienniki pomalować farbą olejną w 
kolorze białym. 
 
5.5. WyposaŜenie  techniczne  budynku 
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Projekt instalacji wewnętrznej c.o oraz nowego węzła cieplnego stanowi odrębne 
opracowania branŜowe, wchodzące w zakres projektu budowlanego (patrz cz.2 i cz.3). 
 
6. WPŁYW  NA  ŚRODOWISKO  NATURALNE 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko stwierdza się, Ŝe planowana 
inwestycja  nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska 
naturalnego. 
7.OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 
 
Zakres planowanych prac budowlanych nie wpłynie na zmianę warunków ochrony 
przeciwpoŜarowej istniejącego budynku. 
 
8. OCHRONA ZABYTKÓW 

Teren inwestycji oraz sam obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega 
ochronie. 

 
9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
 
Wszelkie prace budowlane naleŜy prowadzić pod kierunkiem osoby posiadającej 
uprawnienia do kierowania odpowiednim zakresem robót. 
 
Prace budowlane prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, z zastosowaniem 
materiałów i wyrobów posiadających wymagane aprobaty techniczne i certyfikaty. 
 
Prace poprzedzić opracowaniem harmonogramu poszczególnych robót oraz planu 
BIOZ. 
 
 

Projektant: 
 

mgr inŜ. arch Rafał  Kuza 
        Upr.17/R/480/ŁOIA/06 w specjalności architektonicznej 
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D.  INFORMACJA DO PLANU BIOZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
nazwa i adres     Piotrków Tryb,  ul. Szkolna 28,                                 
obiektu budowlanego   dz. nr ewid. 89/1, 89/2, 89/3, 89/4 
                                        97-300 Piotrków Tryb. 
     
 
 
imię i nazwisko lub nazwa        Urząd  Miasta w Piotrkowie Tryb.,                                                   
inwestora oraz jego adres 97-300 Piotrków Tryb, 
                                     PasaŜ Rudowskiego 10      
 
 
 
imię i nazwisko    mgr in Ŝ. arch. Rafał Kuza 
oraz adres projektanta  97-300 Piotrków Tryb., ul. Dmowskiego 30a 
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Październik  2008 
 

CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 
1)ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH  OBIEKTÓW  
 
1.1.  PRACE PRZYGOTOWAWCZE  – ogrodzenie placu budowy 
1.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  - prace przy demontaŜu okien, rozbiórki ścian zewnętrznych klatki schodowej 
wykonywane będą na wysokości ok. 10m. Prace wykonywać z wykorzystaniem odpowiedniego zabezpieczenia. 
1.3. ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE – prace przy wykonywaniu docieplenia i wyprawy zewnętrznej ścian 
prowadzone będą z wykorzystaniem rusztowań elewacyjnych. 
Od strony południowej ze względu na brak dostępu  przewiduje się zastosowanie wind elewacyjnych. 
Izolacja cieplna  stropodachu wykonywana będzie metodą mechanicznego wdmuchiwania granulatu na sucho za 
pomocą specjalnych agregatów nasypowych. 
1.4. ROBOTY INSTALACYJNE – montaŜ instalacji wewnętrznej c.o. i przebudowę węzła cieplnego naleŜy 
wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych w zakresie wykonywania poszczególnych prac instalacyjnych. 
1.5. ROBOTY MURARSKIE – prace przy murowaniu ścian na spocznikach klatki schodowe wykonywane będą na 
wysokości około 10 m. Prace wykonywać z wykorzystaniem odpowiedniego zabezpieczenia. 
1.6. ROBOTY MONTAśOWE  – prace przy montaŜu okien PCV, wykonywaniu obróbek blacharskich i parapetów 
odbywać się będą na wysokości około 10 m. Prace wykonywać z wykorzystaniem odpowiedniego zabezpieczenia. 
1.7. ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE – prace tynkarskie i malarskie wewnątrz budynku. 
 
2)WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – Na terenie objętym zakresem opracowania znajduje 
się przedmiotowy budynek zaznaczony na planie zagospodarowania terenu numerem 1  
 
3)WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI  
– Nie dotyczy. 
 
4)WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROśEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI 
ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROśEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 
WYSTĄPIENIA  
Podczas realizacji inwestycji mogą wystąpić następujące zagroŜenia: 
Ryzyko upadku z wysokości ponad 14,0 m przy wykonywaniu prac budowlanych. 
Ryzyko zapylenia  w trakcie ocieplania stropodachu. 
5)WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych naleŜy obowiązkowo przeprowadzić 
instruktaŜ pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
6)WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH 
SZCZEGÓLNEGO ZAGROśENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH 
BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOśLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POśARU, 
AWARII I INNYCH ZAGROśEŃ  
NaleŜy przedsięwziąć nastepujące środki ochrony indywidualnej w trakcie ocieplania stropodachu granulatem  z 
wełny mineralnej m.in.: 
- Ochrona układu oddechowego - wg przepisów polskich (pkt. 15), jeśli poziom zapylenia przekracza limity, tzn. 
wartościNDS przekraczają 2 mg/m3 dla pyłu całkowitego i 1 wł./cm3 dla włókien respirabilnych, naleŜy stosować 
pół maseczki filtrujące lub maski przeciwpyłowe 
- Ochrona rąk - naleŜy stosować odpowiednie rękawice, a przed ich nałoŜeniem starannie umyć i wysuszyć ręce, 
takby usunąć włókna. 
- Ochrona oczu - przy intensywnym pyleniu stosować okulary ochronne. 
- Ochrona skóry - aby przeciwdziałać ewentualnym podraŜnieniom, najlepiej nosić jednoczęściową luźną odzieŜ 
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ochronną z długimi rękawami i nogawkami. Zalecane jest równieŜ stosowanie okrycia głowy. W przestrzeni 
stropodachu  naleŜy uŜywać kasku ochronnego. Po zakończeniu wykonywania prac w silnie pylącym otoczeniu, 
zaleca się kąpiel oraz zmianę odzieŜy. 
 

Projektant: 
mgr inŜ. arch Rafał  Kuza 

 Upr.17/R/480/ŁOIA/06 
w specjalności architektonicznej 

 
 
 
 
 
 

 
 

   OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 
 

Dotyczy projektu: TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  
                                          URZĘDU  MIASTA 
 
 
 
 
Adres inwestycji :      PIOTRKÓW  TRYB ,,  UULL..  SSZZKKOOLLNNAA  2288  
                DDZZ..  NNRR  EEWWIIDD..  8899//11,,  8899//22,,  8899//33,,  8899//44  
 
 
 
          Jako projektant  w rozumieniu art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. „Prawo budowlane”, działając na mocy art. 20 ust. 4 w/w ustawy 

oświadczam, iŜ przedłoŜona  jako załącznik do wniosku  o pozwolenie na 
budowę dokumentacja projektowa została sporządzona zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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