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Zagospodarowanie terenu 
działek nr: 5891/8;  5891/12;  5891/20;  5891/21

położonej w Węgrowie, przy ul. Zwycięstwa 4

      do projektu robót budowlanych
     dotyczących budynku mieszkalnego jednorodzinnego

adres inwestycji:  dz. nr 5891/8,   5891/12,   5891/20,   5891/21

                                ul. Zwycięstwa 4

                           07-100 Węgrów   

 

             inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa Zwycięstwa 4
            ul. Gdańska 69

            07-100 Węgrów

Legenda:
 Granice opracowania: abcdef-a

Obiekty istniejące:

1- budynek mieszkalny wielorodzinny

2- teren utwardzony kostką betonową

A-  obiekt objęty opracowaniem

Nie zmieni się udział powierzchni nieczynnej biologicznie, terenów utwardzonych i powierzchni

zainwestowania.

Projektowana inwestycja nie będzie wywierała negatywnego wpływu na środowisko i jego 

wykorzystanie.

Obiekt nie jest objęty ochroną konserwatora zbytków. Działka nie leży w strefie wyrobisk 

górniczych.



1. Stan istniejący obiektu:

konstrukcja :

obiekt murowany (elementy drobnowymiarowe)

ściany osłonowe :

cegła pełna,

strop :

Stropodach żelbetowy, niewentylowany

dach :

stropodach – żelbetowy, pokrycie papa termozgrzewalna,

liczba kondygnacji:

budynek mieszkalny wielorodzinny – 3 kondygnacje –  mieszkalne + piwnica

instalacje na elewacji:

− teletekomunikacyjna

− elektryczna

− klimatyzacja

2. Charakterystyka ogólna:

Tematem opracowania jest termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 

Inwestycja ma na celu poprawę izolacyjności termicznej oraz poprawę estetyki budynku. 

Ze względu na stan techniczny zaleca się naprawę wykończenia elewacji. Pracom 

termomodernizacyjnym na elewacji budynku towarzyszyć będą prace remontowe które swym 

zakresem obejmą : naprawę balkonów, wymianę okapników stalowych i parapetów przy oknach,

(parapety na elewacji wykonać ze stopniowaniem) wymianę obróbek blacharskich na murkach 

ogniowych , wymianę części orynnowania (czyszczenie rynien i wymiana rur spustowych), 

uporządkowanie i zabezpieczenie  instalacji na elewacjach, wymianę okien piwnicznych z 

obróbkami stalowymi , wykonanie opaski z kostki betonowej okalającej budynek. 

Opracowaniem objęte jest również wykonanie nowych pokryć zadaszeń wejść głównych oraz 

wymiana drzwi wejściowych. Przy drzwiach wykonać kasety do montażu domofonu. Nad wejściami 

głównymi należy wymienić plafony oświetleniowe na nowe – ledowe. 

Grubości ocieplenia kształtują się w zależności od rodzaju lokalizacji warstwy termoizolacyjnej. Ściany 

części podpiwniczonej będą ocieplone warstwą stryropianu o grubości 5 cm (do wysokości około 92cm 

od powierzchni przyległego terenu – warstwą styropianu fasadowego.)  Poniżej ww izolacji (w gruncie) 

wykonać izolację ze styropianu ekstrudowanego - 5cm. (na głębokości ~1,0m. poniżej przyległego 

terenu). Płyty styropianowe  przymocować wg opisu technicznego na całości powierzchni ścian. 

Styropianem o gr.3 cm ocieplić również w całości wnęki okienne . 

Na posadzkach balkonów wykonać nową izolację przeciwwilgociową i ułożyć gres. Od spodu i po 

bokach płyt balkonowych wykonać izolację z płyt z wełny mineralnej gr. 5 cm. Płyty balkonów 

obrobione listwami okapowymi Atlas lub równoważnymi, dolna krawędź balkonu wykończona 

narożnikiem okapnikowym z siatką. 
Wszystkie prace docieplające zakończyć nowymi obróbkami stalowymi.

Warstwy stropów nad piwnicą ocieplić od spodu warstwą wełny mineralnej gr. 10cm z wyprawa klejową
na siatce. Zdjąć i uporządkować (przymocować na nowo po wykonaniu ocieplenia stropu) instalację 
elektryczną .
Dach budynku pokryty papą w stanie dobrym, nie wymaga prac remontowych.



3.  Zasady wykonania izolacji zewnętrznej w technologii lekkiej - mokrej.

1.Przygotowanie podłoża. 

Powierzchnia ściany przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek 

zaprawy, luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów, które mogłyby 

spowodować rozwarstwienie ocieplonej ściany. 

1.1 Wymagania techniczne dotyczące podłoży pod mocowanie systemów ociepleń
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających 

przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje 

szalunkowe itp.). Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w 

reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń 

spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zastawu (np. w wyniku kontaktu 

gips/cement).  

Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji

odchyleń powierzchni i krawędzi. 

1.2Ocena podłoża
1.2.1 Próba odporności na ścieranie – otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny 

ocenić stopień zakurzenia, piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu.

1.2.2 Próba odporności na skrobanie lub zadrapanie – Stosując metodę siatki nacięć lub 

posługując się twardym i ostrym rylcem ocenić zwartość i nośność podłoża oraz stopień 
przyczepności istniejących powłok.

1.2.3 Próba zwilżania – Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień 
chłonności podłoża

1.2.4 Test równości i gładkości – Posługując się łatą (ok.2m), pionem i poziomicą określić 
odchyłki ściany od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu

Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki były

w pełni miarodajne dla całego obiektu.

Podłoże Wymagane czynności przygotowawcze

Rodzaj

Mury wykonane z 

elementów:

- ceramicznych

- betonowych

- z gazobetonu

- silikaty

Stan

Kurz, pył

Oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego 

powietrza ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem i 

pozostawić do wyschnięcia

Luźne resztki lub 

wylewki zaprawy ze 

spoin

Skuć i oczyścić

Nierówności, 

defekty i ubytki

Skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską 
lub wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla 

użytych zapraw materiałami podkładowymi i z 

zachowaniem okresów karencji

wilgoć Pozostawić do wyschnięcia

wykwity Oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć 
odpowiednio przygotowanym roztworem

Luźne i nienośne 

elementy elewacji

Wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić roztworem 

murarskim z zachowaniem wymaganych okresów 

karencji

Brud, sadza, tłuszcz Zmyć wodą pod ciśnieniem z ewentualnym dodatkiem

detergentów lub specjalnych środków czyszczących, 

spłukać czystą wodą i pozostawić 



1.3 Gruntowanie podłoża
W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować 
odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy 

systemu.

2. Montaż listwy startowej 

Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz 

zaznaczyć ją np. przy pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie 

ocieplenia. Montażowy łącznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywową tuleją rozprężną) 
należy umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony profilu, dokładnie wypoziomować i 
zakotwić w ścianie. Należy montować po 3 łączniki na m bieżący. Wymagane jest zakotwienie 

listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierówności ścian wyrównuje 

się przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne łączenie listew 

specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.

3. Przyklejanie płyt termoizolacyjnych

3.1 Przygotowanie zaprawy klejącej

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży budowlanych, używa się 
fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru 

redyspergowalnego, gotowych do użycia po wymieszaniu na budowie z budową lub 

dyspersyjnych mas klejowych, dające po wymieszaniu z cementem zaprawę klejową. 
Zaprawę klejową należy przygotować według zaleceń producenta zapisanych w 

instrukcjach i kartach technicznych.

3.2 Nakładanie kleju- metoda obwodowo- punktowa

Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą 
do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni 

przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach stosuje się zróżnicowane 

grubości izolacji). Po obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi należy nanieść ok. 5cm szerokości 

pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o 

odpowiedniej średnicy – zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

UWAGA: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na 

podłoże.

3.3 Montaż płyt termoizolacyjnych

UWAGA !! Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejeniem płyt termoizolacyjnych 
należy na ścianie poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem 
określenia ewentualnych odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoże odpowiednio 
przygotować. Linki te będą pomocne przy bieżącej kontroli równości przyklejanych płyt.



Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją 
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Płyty należy układać od dołu do góry 

rozmieszczając pasami poziomymi. Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o 

dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. 

Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju 

można sprawdzić poprzez ucisk naroży- przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno 

następować jej ugięcie.

Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny 

wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy 

wypełnić klinami z tej samej izolacji.

W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed 

przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju.

UWAGA: klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt.

Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie. Nie 

należy używać płyt wyszczerbionych, wgnieconych czy połamanych. 

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami 

naroży otworów w elewacjach.

3.4 Szlifowanie płyt termoizolacyjnych

Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania 

jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości 

ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy 

przeprowadzić w taki sposób, aby unikać zanieczyszczenia okolicy pyłem, najlepiej poprzez 

stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do pojemników szczelnych. 

4. Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych 

Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają osadzone 

w ścianie, po czym trzpień mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w 

przypadku łączników wkręcanych) lub wbity (w łącznikach wbijanych).

Niedopuszczalne jest zarwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być 
zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych.

UWAGA: niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników 

mechanicznych- przyklejenie zapobiega przesuwaniu się ich względem podłoża.

5. Ościeża okien i drzwi

Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych  zaleca się stosowanie specjalnych profili 

ochronno- uszczelniających lub samorozprężnej taśmy poliuretanowej. Należy starannie ocieplić
zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze względów technicznych izolacja musi 

tam mieć mniejszą grubość niż izolacja układana na ścianach ( nie może przekroczyć szerokości 

ościeżnicy, lecz nie powinna być mniejsza niż 2 cm). Pozostawienie powierzchni ościeży 

otworów okiennych bez docieplenia może doprowadzić do przemarzania ściany wokół okien i 

pojawienia się pleśni na wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół ościeżnicy.

6. Wykonanie warstwy zbrojonej

6.1. Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji

W celu zabezpieczenia przed zwiększonymi naprężeniami, powyżej i poniżej krawędzi otworów 

okien i drzwi, na warstwę materiału izolacyjnego należy nakleić pod kątem 45o paski tkaniny z 



włókna szklanego, o wymiarach min. 25x35cm.

6.2. Warstwa zbrojona 

Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt 

termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę klejącą
i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. zębatą o wielkości zębów 10-

12mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego 

pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i 
zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko.

Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału 

klejącego. Warstwa ta z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną.
Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości kilku cm, względnie wyprowadzić poza 

krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. 

7. Wyprawa zewnętrzna

7.1 Podkład tynkarski

Jeżeli wymaga tego zastosowany system, należy uprzednio nanieść techniką malarską podkład 

tynkarski.

7.2 Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej należy użyć fabrycznie przygotowanych 

produktów, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów.

Wierzchnią wyprawę tynkarską należy nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojonej, 

nie wcześniej niż po 48 godzinach. Wszystkie prace dociepleniowe powinno się prowadzić w 

odpowiednich warunkach pogodowych, czyli temperaturze od +5 do 25ºC, przy bezdeszczowej 

pogodzie. Wykonanie ostatecznej wyprawy elewacji jest wskazane jak najszybciej.

Malowanie elewacji należy wykonywać na tynkach dobrze wyschniętych. Pokrywanie 

powierzchni tynku powłoką malarską ma przede wszystkim zabezpieczyć powierzchnię tynku 

przed niekorzystnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych i środowiskowych, przy 

jednoczesnym uzyskaniu efektu estetycznego.

Kolorystyka elewacji powinna być utrzymana w barwach pastelowych. W rozpatrywanym 

przypadku (elewacja południowa) należy unikać stosowania powierzchni wypraw w kolorach 

ciemnych ( współczynnik odbicia światła HBW powinien być wyższy od 30), ze względu na 

nadmierne nagrzewanie się takich powierzchni, co może spowodować naprężenia rozciągające w

wyprawie i w efekcie jej pękanie.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami współczynnik przenikania nie powinien być więk-

szy niż 0,30 W/(m2K). Doprowadzenie izolacyjności cieplnej przegrody do takiego stanu wyma-

ga docieplenia warstwą izolacyjną nie mniejszą niż 10 cm. 

Zestawienie wartości współczynnika przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych W/m2*K

Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody

zewnętrzne W/(m2K)

Stan przed

termomo-

dernizacją

Stan po

termomo-

dernizacji

1 Ściany zewnętrzne murowane > 0,3 < 0,23



Elewacje - charakterystyka materiałowo – kolorystyczna:

Kolorystyka elewacji  - kolory będą stonowane i nie pozwolą na utworzenie dominanty 

wyróżniającej obiekt wśród zabudowy sąsiedniej kolorami jaskrawymi,

kolorystyka 1

Cokół stanowiący ściany piwnic wykończyć tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym z 

domieszką ciemnozielonego. 

Ściana szczytowa (północna) w kolorze ciemnym zielonym, kolor ze ściany szczytowej 

przechodzący na ściany zachodnią i wschodnią na szerokości 240 cm, od strony zachodniej napis

na elewacji „ZWYCIĘSTWA 4” , elewacje: zachodnia i wschodnia w kolorze brudnej bieli – 

przełamana kolorem szarym. Zastosować tynki silikonowe.

Obróbki blacharskie – z blachy w kolorze grafitowym. (antracyt)

Rynny i rury spustowe – blaszane lub PCV w kolorze grafitowym,

Okapniki zewnętrzne – blaszane w kolorze grafitowym.

Okna – plastikowe białe (istniejące) , projektowane - białe

Drzwi frontowe budynku – (grafitowe ALU ze szkleniem w górnej części – szyba P2)

Zadaszenia przy wejściach do budynku – blacha stanowiąca pokrycie dachowe, oraz obróbki 

blaszane w kolorze grafitowym.

kolorystyka 2

Cokół stanowiący ściany piwnic wykończyć tynkiem mozaikowym w kolorze brązowym z 

domieszką czarnego.

Ściana szczytowa (północna) w kolorze ciemnego capuchinno, kolor ze ściany szczytowej 

przechodzący na ściany zachodnią i wschodnią na szerokości 240 cm, od strony zachodniej napis

na elewacji „ZWYCIĘSTWA 4” , elewacje: zachodnia i wschodnia w kolorze jasnym beżowym.

Zastosować tynki silikonowe.

Obróbki blacharskie – z blachy w kolorze brązowym

Rynny i rury spustowe – blaszane lub PCV w kolorze brązowym,

Okapniki zewnętrzne – blaszane w kolorze  brązowym

Okna – plastikowe białe (istniejące) , projektowane - białe

Drzwi frontowe budynku – (brązowe ALU ze szkleniem w górnej części – szyba P2)

Zadaszenia przy wejściach do budynku – blacha stanowiąca pokrycie dachowe, oraz obróbki 

blaszane w kolorze brązowym.

Kolorystyka elewacji pozostaje do wyboru inwestora, może odbiegać od przyjętego rozwiązania 

nie może jednak stanowić dominanty kolorystycznej w otoczeniu np. poprzez zastosowanie 

jaskrawych kolorów lub kolorów znacznie odbiegających od najbliższego otoczenia.



Informacje dotyczące
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ze względu na specyfikację robót budowlanych
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dotyczących budynku mieszkalnego wielorodzinnego
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             inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa Zwycięstwa 4
           ul. Gdańska 69

           07-100 Węgrów

     opraco  wanie  :    
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1. Zakres robót podczas realizacji obiektu:  
- przygotowanie placu budowy,

- określenie nośności i przygotowanie terenu pod rusztowania,

- ustawienie i odbiór rusztowań,
- badanie i przygotowanie podłoża pod ocieplenie,

- naniesienie powłok antykorozyjnych oraz wykonanie tynków naprawczych,

- wykonanie izolacji termicznej ,

- wykonanie tynków cienkowarstwowych i mozaikowych,

- roboty i obróbki blacharskie,

-  malowanie farbami olejnymi elementów stalowych – barierek i balustrad

                                               

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Zgodnie z zagospodarowaniem działki – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

 
3. Elementy zagospodarowania działki, mogące stwarzać zagrożenie   bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi:  
Nie występują.
 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:  
4a.  przygotowanie  placu  budowy  –  Teren  budowy  należy  ogrodzić  albo  w  inny  sposób

uniemożliwić  wejście osobom postronnym. jeżeli ogrodzenie terenu budowy jest niemożliwe,

należy oznakować  granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych oraz taśm wygradzających

obszar na którym obecnie prowadzone są prace budowlane

4b. wykonanie rusztowań – przed przystąpieniem do stawiania rusztowa należy określić nośność
terenu.  Rusztowania  i  ruchome  pomosty  robocze  powinny  być  wykonane  zgodnie  z

dokumentacja producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby  zatrudnione  przy  montażu  i  demontażu  rusztowań  powinny  posiadać  wymagane

uprawnienia. Użytkowanie rusztowań jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez kierownika

budowy lub  osobę  uprawnioną.  Odbiór  potwierdza  się  wpisem w dzienniku  budowy lub  w

protokole odbioru technicznego.

Na  rusztowaniu  powinna  być  umieszczona  tablica  określająca  podstawowe  dane  dotyczące

rusztowania zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 Rozdziałem

8 §110. 

4c. wykonanie izolacji termicznej – roboty prowadzone będą na wysokości w związku z tym

wszystkie osoby przebywające na stanowisku pracy powinny być zabezpieczone przed upadkiem

zgodnie z §15 ust.2cytowanego rozporządzenia. Roboty należy wstrzymać jeżeli prędkość wiatru

przekracza 10m/s. 

4d. roboty ślusarskie i obróbki blacharskie – należy przestrzegać zasad w związku z pracą na

wysokości,  jeżeli  praca  podczas  prowadzenia  tych  robót  związana  będzie  z  robotami

spawalniczymi należy przestrzegać zaleceń Rozdział 16 §223- 235 cytowanego rozporządzenia.

4e. montaż i demontaż rusztowań ( praca na wysokości ),

     roboty elewacyjne – praca na rusztowaniu ( ryzyko upadku z wysokości, możliwość upadku 

materiałów, przedmiotów oraz narzędzi na chodnik użytkowany jako główny ciąg 

komunikacyjny wzdłuż budynku)
(Montaż wykonać przy użyciu specjalistycznego lekkiego sprzętu wciągającego – spełniającym 

aktualnie obowiązujące normy i atesty - obsługiwanego przez pracowników z kwalifikacjami do 

obsługi)



5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych:  
Wykonanie robót należy powierzać osobom uprawnionym i ze znajomością przepisów bhp lub 

przeszkolonych bezpośrednio na stanowisku pracy przez majstra lub kierownika budowy Do 

wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych i na wysokościach należy dopuścić jedynie 

osoby przeszkolone, wyposażone w odpowiedni sprzęt zabezpieczający oraz posiadające 

orzeczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania robót.

   6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:
Należy zabezpieczyć pracowników przed upadkiem z wysokości za pomocą szelek ochronnych z

zamocowaniem takim aby ewentualny upadek nie miał większych skutków niż upadek z 

wysokości 2.0 m. Materiały składowane na dachu zabezpieczyć przed spadnięciem. Robót nie 

należy wykonywać w czasie silnych wiatrów, niepogody oraz na elementach oblodzonych.

Teren budowy należy ogrodzić ogrodzeniem o wysokości co najmniej 150 cm.

Składowanie materiałów budowlanych winno odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach.

·   plac budowy powinien być odpowiednio wydzielony i zabezpieczony, na terenie placu

budowy powinna być umieszczona w widocznym miejscu odpowiednia tablica

informacyjna zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, plac budowy powinien być
odpowiednio oświetlony,

·   strefy niebezpieczne należy wygrodzić barierkami ochronnymi i odpowiednio oznakować,
·   plac budowy musi być wyposażony w sprzęt gaśniczy,

·   na czas wykonywania robót należy zabezpieczyć bezpieczne przejścia i wejścia dla

użytkowników budynków na posesji,

·   poszczególne prace mogą wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia do obsługi sprzętu,

·   maszyny, urządzenia i sprzęt podlegający dozorowi technicznemu powinny posiadać
dokumenty uprawniające do ich eksploatacji,

·   roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z

obowiązującymi warunkami technicznymi wykonywania robót i zasadami wiedzy

technicznej. Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów B.H.P

zamieszczonych w odpowiednich rozporządzeniach ( patrz podstawa prawna ) i

bezwzględnie stosować wszelkie przewidziane przy robotach budowlanych urządzenia

oraz środki zabezpieczające i ochronne,

·   miejsca na terenie posesji służące do składowania i transportu materiałów powinny być
odpowiednio oznakowane i zabezpieczone,

·   przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby producentów posiadające 

aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze oraz atesty producenta, 

wykonawca odpowiedzialny jest za jakość użytych materiałów,

·   podczas prowadzenia prac budowlanych należy ściśle przestrzegać kolejności ich wykonania,

·   w przypadku stwierdzenia podczas robót warunków innych niż podane w dokumentacji

projektowej należy skontaktować się z autorami opracowania.

·   rusztowania do robót powinny być ustawione zgodnie z odpowiednimi instrukcjami i

zasadami BHP, podłoże, na którym ustawia się rusztowania powinno zapewnić jego

stabilność, teren wokół rusztowań odpowiednio zabezpieczony i oznakowany,

·   eksploatacje rusztowań rozpocząć po komisyjnym odbiorze i zapisie w dzienniku budowy,

·   do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy
stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności barierki, balustrady, siatki ochronne

i siatki bezpieczeństwa,

·   wszyscy pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednie zabezpieczenia oraz

komplet potrzebnych narzędzi,

·   na rusztowaniach nie wolno gromadzić materiałów w ilościach przekraczających



dopuszczalne obciążenie dla danego typu,

·   należy zapewnić bezpieczna ewakuacje ludzi na wypadek pożaru.

Na każdej budowie powinna być wywieszona Instrukcja o Przestrzeganiu Bezpieczeństwa i 

Higieny Pracy obowiązująca wszystkich pracowników : 

Rusztowanie winno posiadać:
- pomost o powierzchni wystarczającej dla zatrudnionych oraz do składowania

na nim narzędzi oraz niezbędnej ilości materiałów

- konstrukcję dopasowaną do przeniesienia obciążeń użytkowych i składowych

- przy wnoszeniu i przy rozbiórce, ogrodzoną (poręczami lub deskami) strefę,
niebezpieczną o szerokości co najmniej 1/10 wysokości, jednak nie mniej niż 6m to

samo dotyczy pracy przy ocieplaniu elewacji – może zachodzić obawa o spadające

materiały, narzędzia i gruz

- daszki ochronne, na wysokości nie mniejszej niż 2,4m od terenu i ze spadkiem 45°

w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i

dostatecznie wytrzymale na przebicie przez spadające przedmioty. W miejscach

przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej

1m więcej niż szerokość przejścia lub przejazdu

- co najmniej 2 pomosty – roboczy i zabezpieczający. Deski pomostowe muszą być
usztywnione i ułożone szczelnie.

·  Rusztowanie powinno:

- zapewniające bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy.

- posiadać pomosty robocze, zabezpieczone poręczami ochronnymi w deskami

odbojnicowymi, zgodnie z warunkami BHP

- być sprawdzane po każdym silnym wietrze, po opadach atmosferycznych,

przerwach w pracy dłuższych niż 10 dni

- być ustawione na podłożu (grunt, konstrukcja), które zapewni stabilność
rusztowania oraz powinno mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód

opadowych od budynku.

- ustawione być w bezpiecznej odległości od linii energetycznych

- Na rusztowaniu winny być umieszczone tablice informujące o dopuszczalnej wielkości

obciążeń pomostów. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną 
linię kotew więcej niż 3m, a pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5m.

Zabronione jest ustawianie rusztowań o zmroku bez właściwego oświetlenia, w gęstej mgle, w 

trakcie opadów deszczu lub śniegu, podczas burzy i silnego wiatru.

·  Do pracy na rusztowaniach mogą być dopuszczeni pracownicy posiadający

zaświadczenie lekarskie o możliwościach pracy na wysokościach

· Stanowisko pracy należy utrzymywać stale w czystości i porządków

· Zabrania się zrzucania z rusztowań gruzu i zużytych materiałów, winny być one

transportowane w odpowiednich do tego celu pojemnikach.

·  Teren pasa chodnikowego wokół rusztowań / fragmentu elewacji ocieplanej/ należy
wygrodzić trwałym ogrodzeniem.

       opraco  wanie:    

       tech. bud. Mirosław Panek

                 nr upr. GT 4224/22/16/78  

      mgr  inż. arch. Magdalena Gierłowska



OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż 

PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH
dotyczących budynku mieszkalnego wielorodzinnego

adres inwestycji:  dz. nr 5891/8,   5891/12,   5891/20,   5891/21

                                ul. Zwycięstwa 4

                           07-100 Węgrów   

 

             inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa Zwycięstwa 4
           ul. Gdańska 69

           07-100 Węgrów

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.



ZAŁĄCZNIKI: (charakterystyka tynków)

 


