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1. Nazwa opracowania. 
Termomodernizacja budynku O środka Zdrowia w Wołodrzy gm. Nowe 
Ostrowy dz. nr 47/1. 
 
2 . Lokalizacja  
Budynek  znajduje si ę w Wołodrzy gmina Nowe Ostrowy. 
Właścicielem   obiektu   jest   Gmina   Nowe Ostrowy. 
 
3. OPIS OGÓLNY BUDYNKU 
Obiekt trójbryłowy, trzykondygnacyjny. 
W budynku znajduje si ę Ośrodek Zdrowia słu Ŝący gminnej 
społeczno ści oraz pomieszczenia mieszkalne b ędące do dyspozycji 
personelu medycznego. W kondygnacji podziemnej czyl i piwnicy 
znajduj ą si ę pomieszczenia magazynowe b ędące w dyspozycji 
uŜytkowników pomieszcze ń z kondygnacji nadziemnych. Pozostałe 
pomieszczenia s ą u Ŝytkowane przez Gminny O środek Pomocy 
Społecznej i Punkt Apteczny.  
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, ściany zewn ętrzne 
murowane, stropy belkowe Ŝelbetowe, schody Ŝelbetowe, 
stropodach pełny na stropie Ŝelbetowym. Dach wielospadowy kryty 
papą. W przewa Ŝaj ącej cz ęści okna wymienione na PCV pozostałe 
stare drewniane. 
 
4 . PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstaw ą opracowania projektu technicznego były nast ępuj ące 
materiały: 

♦ wizja lokalna 
♦ umowa  zawarta  pomi ędzy  Gmin ą  Nowe Ostrowy  a Dyrekcj ą 

Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o. 
♦ audyt energetyczny budynku, 
♦ Polskie Normy i obowi ązuj ące przepisy budowlane. 

 
5. MATERIAŁY I DANE DO PROJEKTU  
 
5.1.    Normy  
— PN-91 /B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagani a obliczenia 
— PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapra w   
  budowlanych 
— PN-88/B-30005 Cement hutniczy. 
— PN-92/P-85010 Tkaniny szklane. 
— BN-9l /6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe 
- PN-B- 20132 
 
5.2 Świadectwa  
— Świadectwa  ITB  dopuszczaj ące  do  stosowania  w  metodzie 
  lekkiej" zaprawy i masy klej ące. 
— Świadectwa  ITB  dopuszczaj ące  do  stosowania  w  metodzie 
  lekkiej" zaprawy i masy tynkarskie. 
 
6. STAN ISTNIEJ ĄCY BUDYNKU 
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6.l Ściany  
Ściany  zewn ętrzne  budynku  wszystkich  kondygnacji z cegły 
pełnej obustronnie otynkowane; 
Uszkodze ń konstrukcyjnych ścian nie stwierdzono. 
 
6.2 Stropy  
Ze  wzgl ędów  ekonomicznych  w  audycie  wskazano  potrzeb ę 
wykonania nast ępuj ących prac termomodernizacyjnych. 
1. ocieplenie  ścian  zewn ętrznych  14  cm  warstw ą  styropianu 
metod ą lekk ą mokr ą. Cokół budynku nale Ŝy ociepli ć styropianem 
gr. 12 cm. 
2. Wymiana  stolarki  okiennej  (okna  wyposa Ŝone  w 
nawietrzaki podci śnieniowe) i drzwi wej ściowych. 
3. Ocieplenie stropodachu: styropap ą dwustronie laminowan ą gr.  
   20 cm 
 
 
7 . OPIS TECHNICZNY OCIEPLENIA ŚCIAN 
7.1.  
Projektuje si ę ocieplenie ścian zewn ętrznych metod ą lekk ą- 
mokrą. Ociepleniu poddane zostan ą wszystkie ściany zewn ętrzne 
do powierzchni gruntu. Ocieplenie b ędzie wykonane jednym z 
firmowych systemów ocieplenia, np. systemem „Atlas" , na który 
Instytut Techniki Budowlanej wydał decyzj ę dopuszczaj ącą do 
stosowania.  
Metoda bezspoinow ą ocieplenia ścian polega na przymocowaniu do 
ściany od strony zewn ętrznej warstwowego układu izolacyjne 
- elewacyjnego, w którym warstwa izolacji termiczne j stanowi ą 
płyty styropianowe, a warstw ę elewacyjn ą cienka wyprawa 
tynkarska z podkładem zbrojonym tkanin ą z włókna szklanego. W 
skład systemowego układu ocieplaj ącego Atlas Stopter wchodz ą 
nast ępuj ące materiały: 
— Styropian - płyty styropianowe FS 15 
— Atlas Stopter K-20 - masa klejowa do styropianu 
— Kołki kotwi ące do ocieple ń 
— Atlas Stopter K-20 - masa klejowo-szpachlowa do s tyropianu 
— Siatka zbroj ąca - o gramaturze min. 160 g/m2 
— Podkład tynkarski pod tynk silikatowy  
— tynk silikatowy 
— uzupełniaj ące materiały to k ątowniki i listwy aluminiowe lub  
  z tworzywa słu Ŝące do obróbki miejsc szczególnych w elewacji. 
— W strefie cokołowej tynk mozaikowy. 
 
7.2.   Wymagania techniczne  
 
Płyty styropianowe  
Płyty styropianowe, stanowi ące warstw ę termoizolacyjn ą układu 
ociepleniowego  nale Ŝy  stosowa ć  rodzaju EPS 70 – 040, według 
PN-B- 20132,  .  Nale Ŝy  stosowa ć płyty frezowane  na  
zakładk ę.  Frezowanie  polega  na  termicznym (gładkie ścianki 
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frezu) wyci ęciu, które zapobiega powstawaniu mostków 
termicznych. 
Płyty styropianowe przed wbudowaniem powinny by ć sezonowane 
przez okres co najmniej 7-8 tygodni od daty ich pro dukcji, w 
celu ustabilizowania odkształce ń skurczowych styropianu, 
wyst ępuj ących w pocz ątkowym okresie po jego wyprodukowaniu. 
Wytrzymało ść styropianu na rozrywanie nie powinna by ć mniejsza 
ni Ŝ O,12 N/mm 2 
Maksymalne wymiary płyt styropianowych mog ą wynosi ć 1200 x 600 
mm ±0,3%, grubo ść zgodna z projektem technicznym ocieplenia. 
Płyty  styropianowe powinny mie ć powierzchnie  szorstkie,  po 
krojeniu  z  bloków  lub  specjalnie  szczotkowane  za  pomoc ą 
szczotki drucianej. 
Zaprawa klejowa i masa  
Zaprawy klej ące i masy klej ące powinny odpowiada ć nast ępuj ącym 
wymaganiom szczegółowym 
 
1. wygl ąd zewn ętrzny w dostawie fabrycznej:  
a) proszek do zarobienia wod ą, 
b) ciekła masa w postaci gotowej do stosowania, 
c) ciekła masa po wymieszaniu z cementem. 
 
2. konsystencja - 10±1 cm sto Ŝka opadowego, 
3. przyczepno ść do styropianu 

a) w stanie powietrzno - suchym - nie mniej ni Ŝ 0,1 N/mm 
b) po  24 h działania wody - nie mniej  ni Ŝ  0,1 N/mm   

(zarówno  w  stanie  powietrzno  -  suchym,  jak  i   po 
zawilgoceniu      rozerwanie      powinno      nast ąpi ć 
w styropianie). 

W aprobacie technicznej i certyfikacie zał ączonym do partii 
zapraw i mas klej ących powinien by ć podany czas przydatno ści do 
uŜycia. 
 
Masy i zaprawy tynkarskie  
Zaprawy  tynkarskie  i  masy  tynkarskie  powinny  odpowiada ć 
nast ępuj ącym wymaganiom szczegółowym 
1. wygl ąd zewn ętrzny 

a) proszek do zarobienia wod ą, 
b) ciekła masa gotowa do stosowania. 

2. konsystencja 
a) do nakładania r ęcznego - 10±1 cm sto Ŝka opadowego, 
b) do  nakładania  maszynowego   -   12±1   cm  sto Ŝka 

opadowego. 
W aprobacie technicznej i certyfikacie zał ączonym do partii 
zapraw i mas tynkarskich powinien by ć podany czas przydatno ści 
do jej u Ŝycia. 
Łączniki mechaniczne  
Łączniki do mechanicznego mocowania płyt styropianowy ch do 
ścian zewn ętrznych budynku powinny spełnia ć wymagania świadectw 
Instytutu Techniki Budowlanej: nr 916/92, 931/93, 9 32/93, 
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953/93, 954/93 lub 956/93. 
MoŜliwe jest stosowanie innych typów ł ączników mechanicznych, 
przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych do stos owania w 
budownictwie aprobatami technicznymi ITB. 
Tkanina z włókna szklanego  
Nale Ŝy stosowa ć tkanin ę z włókna szklanego według normy PN-
92/P-85010,    specjalnie   przeznaczon ą   dla   budownictwa, 
spełniaj ącą role zbrojenia warstw układu ociepleniowego. 
Tkanina ta powinna spełnia ć nast ępuj ące wymagania: 
- wymiary oczek (3-5) x (4-7) mm, 
- siła zrywaj ąca pasek tkaniny o szeroko ści nie mniej ni Ŝ 125 
daN, 
- siła zrywaj ąca pasek tkaniny o szeroko ści 5 cm, poddanego 
przez 24 h działaniu roztworu NaOH - nie mniej ni Ŝ 600 N 
- wydłu Ŝenie wzgl ędne w stanie powietrzno - suchym -nie wi ęcej 
ni Ŝ 5% przy obci ąŜeniu próbki sił ą równ ą 600 N 
- wydłu Ŝenie wzgl ędne po działaniu roztworu NaOH o st ęŜeniu 5% 
przez 28 dni nie wi ęcej ni Ŝ 3,5%, przy obci ąŜeniu próbki siła 
równ ą 600 N 
- tkanina powinna by ć zaimpregnowana alkaliodporn ą dyspersj ą 
tworzywa sztucznego. 
Do poziomu pierwszego pi ętra stosowa ć dodatkow ą warstw ę siatki 
lub zastosowa ć siatk ę wzmocnion ą („pancern ą"). 
Wyprawa tynkarska  
W systemie ocieplenia nale Ŝy stosowa ć tynk silikatowy (baranek 
- 3,0 mm grubo ści), przed uprzednim zastosowaniem zaprawy 
gruntuj ącej. Kolorystyk ę elewacji i elementów 
architektonicznych nale Ŝy uzgodni ć z inwestorem 
Akcesoria uzupełniaj ące  
Listwy naro Ŝnikowe, nadcokołowe (startowe), elementy obróbek i 
inne akcesoria uzupełniaj ące do wyko ńczenia miejsc szczególnych 
w elewacji. 
 
8 . WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE WYKONANIA OCIEPLEŃ 
 
8.l  Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian  
Przed przyst ąpieniem do ocieplenia ściany nale Ŝy dokładnie 
sprawdzi ć jej powierzchni ę, naprawi ć i wyrówna ć ubytki w tynku. 
W miejscach gdzie tynk jest słabo przytwierdzony na le Ŝy go sku ć 
do gołej cegły. Wymian ę tynku nale Ŝy przeprowadzi ć w 
poszczególnych miejscach przy rurach spustowych wod y 
deszczowej, attykach i przyziemiu(miejscach gdzie n ast ąpiło 
odspojenie tynku). Pozostałe fragmenty ścian dokładnie oczy ści ć 
i zagruntowa ć, a nast ępnie wykona ć próbne przyklejanie próbek 
styropianu. Przed dociepleniem zdemontowa ć wszystkie elementy 
zamontowane na elewacji budynku (o świetlenie, logo szkoły itp) 
oraz ponownie je zamontowa ć. 
 
8.2 Wykonanie próby przyklejenia styropianu  
Powierzchni ę ściany nale Ŝy oczy ści ć z kurzu, pyłu i cienkich 
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powłok oraz wypraw (je Ŝeli uległy w sposób widoczny łuszczeniu) 
i przyklei ć w ró Ŝnych miejscach 8-10 próbek styropianu o 
wymiarach 10 x 10 cm. Do przyklejenia próbek nale Ŝy zastosowa ć 
zapraw ę lub mas ę klej ącą, które s ą przewidziane do przyklejenia 
płyt styropianowych na tych ścianach. Po czterech godzinach 
nale Ŝy wykona ć prób ę r ęcznego oderwania przyklejonego 
styropianu. Wytrzymało ść podło Ŝa i przyczepno ść kleju s ą 
wystarczaj ące, je Ŝeli styropian ulegnie rozerwaniu. Je Ŝeli 
próbki styropianu oderw ą si ę od powierzchni ściany wraz z 
warstw ą masy klej ącej, oznacza to, Ŝe podło Ŝe nie zostało 
prawidłowo oczyszczone lub Ŝe wierzchnia warstwa nie ma 
wystarczaj ącej wytrzymało ści. W takim przypadku nale Ŝy 
dokładniej oczy ści ć powierzchni ę ściany lub usun ąć warstw ę 
wierzchni ą i wykona ć ponownie prób ę przyklejenia styropianu. 
JeŜeli ponowna próba da wynik negatywny, nale Ŝy oprócz 
przyklejenia zastosowa ć dodatkowo ilo ść ł ączniki z tworzywa do 
mocowania styropianu, w ilo ści nie mniejszej ni Ŝ 2 na ka Ŝdą 
płyt ę (4 szt. na l m 2 ocieplenia). Je Ŝeli rozerwanie nast ąpi w 
spoinie klejowej to oznacza, Ŝe charakteryzuje si ę ona zbyt 
nisk ą wytrzymało ści ą i takiej masy b ądź zaprawy klej ącej nie 
wolno stosowa ć. 
JeŜeli próbki oderw ą si ę wraz z warstw ą podło Ŝa, nale Ŝy oprócz 
przyklejenia styropianu przewidzie ć zastosowanie ł ączników z 
tworzywa w ilo ści wynikaj ącej z oblicze ń, przy zało Ŝeniu, Ŝe 
masa klej ącą b ędzie spełnia ć tylko rol ę monta Ŝową, lecz nie 
mniej ni Ŝ dwa ł ączniki na jedn ą płyt ę styropianow ą o wymiarach 
50 x 100 cm. 
 
8.3  Przyklejanie płyt styropianowych  
Płyty styropianowe nale Ŝy przykleja ć przy pogodzie 
bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest n i Ŝsza ni Ŝ 5° 
C. Płyty nale Ŝy przykleja ć w układzie poziomym dłu Ŝszych 
kraw ędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin. 
 
8.4  Mocowanie płyt styropianowych za pomocy ł ączników 
mechanicznych.  
Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych za pomoc ą ł ączników 
mechanicznych nale Ŝy wykona ć tylko w przypadkach uzasadnionych, 
zgodnie z zasadami okre ślonymi w odpowiednich świadectwach ITB, 
dopuszczaj ących ł ączniki do stosowania w budownictwie. 
 
8.5  Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie  
Tkanina szklana,  stanowi ąca zbrojenie warstwy ochronnej przy 
ocieplaniu ścian zewn ętrznych budynków metod ą „lekk ą", powinna 
odpowiada ć wymaganiom okre ślonym w p. 4.2. 
Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie mo Ŝna rozpocz ąć nie 
wcześniej ni Ŝ po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, 
przy  bezdeszczowej  pogodzie  i  temperaturze  pow ietrza  nie 
ni Ŝszej  ni Ŝ  5°C  i  nie  wy Ŝszej  ni Ŝ  25°C.  Je Ŝeli  jest 
zapowiadany spadek temperatury poni Ŝej 0°C w przeci ągu 24 h, 
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to  nie  nale Ŝy  przykleja ć  tkaniny  zbroj ącej,  nawet  je Ŝeli 
temperatura podczas pracy jest wy Ŝsza ni Ŝ 5°C. 
Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez o słony przez 
czas dłu Ŝszy ni Ŝ 2 tygodnie. 
Do  wykonania  warstwy  zbrojonej  tkanin ą  szklan ą,  nale Ŝy 
stosowa ć zaprawy lub masy klej ące wg p. 4.2. 
Tkanina szklana powinna by ć napi ęta i całkowicie wci śni ęta w 
masę  klej ącą.  Grubo ść  warstwy  klej ącej  przy  pojedynczej 
tkaninie powinna wynosi ć nie mniej ni Ŝ 3 mm i nie wi ęcej ni Ŝ 
5 mm. S ąsiednie pasy tkaniny powinny by układane na zakład,  
nie mniejszy ni Ŝ 50 mm w pionie i poziomie. 
Szeroko ść tkaniny powinna by ć tak dobrana,  aby było mo Ŝliwe 
oklejenie  o ście Ŝy  okiennych  i  drzwiowych  na  całej  ich 
gł ęboko ści.  Naro Ŝniki w celu zwi ększenia odporno ści warstwy 
ociepleniowej  na  uszkodzenia  mechaniczne,   na  wszystkich 
naro Ŝnikach pionowych na parterze oraz na naro Ŝnikach o ście Ŝy 
drzwi wej ściowych i okien na wszystkich kondygnacjach, nale Ŝy 
przed  przyklejeniem  tkaniny  wklei ć  perforowane  k ątowniki 
aluminiowe. 
W części parteru ścian nale Ŝy zastosowa ć dwie warstwy tkaniny. 
Łączna  grubo ść  warstwy  masy  klej ącej  z  podwójn ą  tkanin ą 
powinna wynosi ć około 6 mm. 
 
8.6   Wykonanie wypraw tynkarskich na elewacjach  
Wyprawy tynkarskie mo Ŝna nakłada ć nie wcze śniej ni Ŝ po 3 dniach 
od wykonania warstwy zbrojonej tkanin ą szklan ą. Prace nale Ŝy 
prowadzi ć w temperaturze nie ni Ŝszej ni Ŝ 5°C i nie wy Ŝszej ni Ŝ 
25°C, zwłaszcza je śli elewacji s ą nasłonecznione. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnyc h w czasie 
opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz je Ŝeli jest 
zapowiadany spadek temperatury poni Ŝej 0°C w przeci ągu 24 h. 
 
8.7 Przygotowanie powierzchni ścian murowanych  
otynkowanych, pokrytych powłokami malarskimi.  
Powłoki malarskie, które łuszcz ą si ę w sposób widoczny, nale Ŝy 
usun ąć za pomoc ą szczotek drucianych, piaskowania, strumieniem 
wody pod ci śnieniem lub innymi sposobami. Po usuni ęciu powłoki 
cał ą powierzchni ę ściany nale Ŝy zmy ć wod ą. 
JeŜeli powłoki nie wykazuj ą Ŝadnych objawów łuszczenia lub 
innych uszkodze ń, nale Ŝy sprawdzi ć ich przyczepno ść do podło Ŝa 
przez wykonanie próby przyklejenia styropianu. Je Ŝeli próba 
wypadnie pozytywnie (tzn. przy odrywaniu rozerwie s i ę 
styropian, a nie nast ąpi oderwanie si ę styropianu od ściany 
wraz z mas ą klej ącą) wówczas nie ma potrzeby usuwania powłoki 
ze ściany. Je Ŝeli przy odrywaniu oderw ą si ę całe próbki 
styropianu wraz z mas ą klej ącą, nale Ŝy usun ąć powłok ę ze ściany 
sposobami jak wy Ŝej. W razie du Ŝych trudno ści w usuwaniu 
powłoki, nale Ŝy oprócz przyklejenia stosowa ć dodatkowe 
mocowanie. 
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8.8 Ocieplenie o ście Ŝy okiennych i drzwiowych  
Do ocieplenia o ście Ŝy okiennych i drzwiowych nale Ŝy stosowa ć 
płyty styropianowe o grubo ści nie powoduj ącej zakrycia skrzydeł 
stolarki okiennej i drzwiowej. O ście Ŝnice okienne i drzwiowe od 
strony zewn ętrznej powinny wystawa ć odpowiednio, tak, aby 
umoŜliwi ć wklejenie styropianu nie mniejszego ni Ŝ o grubo ści 2 
cm. Szczegół ocieplenia o ście Ŝy przedstawiono na rysunkach. 
 
9. WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH 
W czasie robót ociepleniowych bezwzgl ędnie nale Ŝy wymieni ć 
obróbki blacharskie budynku tj. rynny, rury spustow e, parapety 
zewnętrzne, pasy podrynnowe i obróbki gzymsów, kominów. Stare 
rynny i rury spustowe wymieni ć na nowe o wi ększym przekroju. 
Zastosowa ć rynn ę 130 mm – rur ę spustowa 110 mm. Nowe obróbki 
powinny wystawa ć poza lico ścian. Parapety zewn ętrzne musz ą 
wystawa ć co najmniej 40 mm poza lico ściany i musz ą 
zabezpiecza ć elewacj ę przed przeciekami wody deszczowej. Cał ą 
instalacja odprowadzenia wody z dachu budynku nale Ŝy wymieni ć 
na now ą. Wszelkie ubytki i braki w tynku cokołu nale Ŝy 
uzupełni ć. 
Obróbki powinny by ć mocowane do kołków drewnianych osadzonych w 
trakcie przyklejania styropianu w dokładnie dopasow anych 
wci ęciach styropianu. Blachy nale Ŝy ł ączy ć na r ąbek stoj ący. Na 
nowe zostan ą wymienione rury spustowe. Haki mocuj ące rury 
spustowe nale Ŝy przedłu Ŝyć o około 15 cm. Rury spustowe nale Ŝy 
ods ądzi ć za pomoc ą dwóch kształtek 45° od rynien o grubo ść 
docieplenia. Źle wykonane obróbki blacharskie spowoduj ą 
przedostanie si ę wody mi ędzy ocieplana ścian ę, a styropian oraz 
odspojenie styropianu od podło Ŝa. Wykonanie obróbek 
blacharskich przedstawiono na rysunkach. Obróbki bl acharskie i 
parapety wykona ć z blachy stalowej powlekanej w kolorze 
br ązowym gr. 0,55 mm  
Uwaga!  
Nale Ŝy tak zaplanowa ć wykonanie prac, aby zminimalizowa ć czas 
podczas, którego budynek b ędzie pozbawiony obróbek, rur 
spustowych i rynien. 
 
10. WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ 
 
W zwi ązku z termomodernizacj ą budynku, remontem stropu i 
pokrycia dachowego na budynku O środka Zdrowia w Wołodrzy 
istniej ącą instalacje odgromow ą nale Ŝy zdemontowa ć i wymieni ć. 
Wymiana  dotyczy przewodów odprowadzaj ących na ścianach oraz 
zwodów poziomych niskich  zainstalowanych na dachu.  Zwody 
poziome na dachu wykona ć drutem stalowym ocynkowanym φ8mm. 
Instalacj ę wykona ć jako napr ęŜaną. Przewody odprowadzaj ące 
wykona ć drutem stalowym ocynkowanym φ8mm w tym samym miejscu w 
którym zainstalowane s ą obecnie. Przewody odprowadzaj ące 
prowadzi ć w rurkach elektroinstalacyjnych RS 22mm  
w dociepleniu budynku. Na kominach i innych element ach 
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wystaj ących ponad dach nale Ŝy zainstalowa ć zwody poziome niskie 
z drutu stalowego ocynkowanego φ8mm. Do instalacji podł ączy ć 
wszystkie elementy przewodz ące na dachu i ścianach. Uziomem 
będzie istniej ący otok z płaskownika Fe/Zn uło Ŝony wokół 
budynku do którego nale Ŝy podł ączy ć przewody odprowadzaj ące. 
Poł ączenia przewodów odprowadzaj ących z uziomem otokowym 
wykona ć wykorzystuj ąc istniej ącą ta śmę FeZn 25x4mm. Zł ącza 
kontrolne instalowa ć w puszkach rewizyjnych. Po wykonaniu robót 
wykona ć pomiary oporno ści uziomu instalacji odgromowej. Warto ść 
uziomu powinna wynosi ć R ≤10Ω.  
 
11. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ  
W obiekcie jest zamontowana stolarka okienna drewni ana stara. 
Projektuje  si ę  okna  jednoramowe,  dwuszybowe  o  skrzydłach 
uchylnych i uchylno-rozwieranych otwieranych do wew nątrz. 
Przy wymianie  stolarki  okiennej  nale Ŝy uwzgl ędni ć podziały 
okien jak na rysunkach. Nowe okna z profili PCV w k olorze 
białym,  wyposa Ŝone powinny by ć w zestaw szyb zespolonych o 
współczynniku U pozwalaj ącym na uzyskanie  dla  całego  okna 
o współczynnika przenikania nie wy Ŝszego ni Ŝ  1,1 W/m K.  Okna 
muszą   posiada ć   nawietrzaki podci śnieniowe.  
 
12. WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH 
Obecnie w obiekcie s ą zamontowane drzwi zewn ętrzne drewniane i 
stalowe. Drzwi stare stalowe niespełniaj ą     wymaga ń     
dotycz ących     ochrony     cieplnej w pomieszczeniach 
ogrzewanych U mi n = 2,6 W/m K. Drzwi  wej ściowe  wykona ć  jako  
drzwi  aluminiowe  z  profili „ciepłych"  z  wkładk ą termiczn ą  
szklone  szybami  zespolonymi bezpiecznymi P3 . 
 
13. COKÓŁ  
Cokół po ociepleniu styropianem gr. 12 cm nale Ŝy otynkowa ć 
tynkiem mozaikowym zgodnie z kolorystyk ą elewacji (wybór 
Inwestora). 
 
14. TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU 
 
Docieplenie projektuje si ę za pomoc ą styropianu dwustronnie  
laminowanego o gr.20 cm . Płyty izolacyjne mocowa ć do wcze śniej 
przygotowanego podło Ŝa poprzez klejenie. Dodatkowo płyty nale Ŝy 
przymocowa ć ł ącznikami mechanicznymi.  Rodzaj ł ączników 
uzgodni ć z inspektorem nadzoru.  
Nast ępnie dach pokry ć pap ą w dwóch warstwach: 
 
Pierwsz ą warstw ę papy wykona ć z papy podkładowej modyfikowanej 
na osnowie z włókna szklanego gr. 3 mm o wła ściwo ściach 
mechanicznych przy rozci ąganiu: 
- max siła rozci ągaj ąca  kierunek wzdłu Ŝ     -  600   N/50mm 
- max siła rozci ągaj ąca  kierunek w poprzek  -  400   N/50mm    
Np. z papy OMEGA SZYBKI PROFIL BAZA 3 lub papy o ni e gorszych 
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wła ściwo ściach fizycznych i mechanicznych. 
Warstw ę wierzchni ą wykona ć z papy termozgrzewalnej 
modyfikowanej wierzchniego krycia na włókninie poli estrowej gr. 
5 mm (kolor bordowy) o wła ściwo ściach mechanicznych przy 
rozci ąganiu: 
- max siła rozci ągaj ąca  kierunek wzdłu Ŝ  -  800   N/50mm 
- max siła rozci ągaj ąca  kierunek w poprzek  -  600   N/50mm    
Wodoszczelno ść przy ci śnieniu 10 kPa – Metoda A 
Np. z papy OMEGA SZYBKI PROFIL TOP 5 lub papy o nie  gorszych 
wła ściwo ściach fizycznych i mechanicznych.  
 
  
15. ZAPEWNIENIE JAKO ŚCI WYKONANIA OCIEPLENIA  
W celu zapewnienia dobrej jako ści i uzyskania odpowiedniej 
trwało ści wykonanego ocieplenia metod ą „lekk ą", konieczne jest 
przestrzeganie nast ępuj ących zasad: 
-  zatrudnienie inspektora nadzoru technicznego, 
- przed przyst ąpieniem do robót kierownik budowy zobowi ązany 
jest sporz ądzi ć „plan bioz" zgodnie z Rozporz ądzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie i nformacji 
dotycz ącej bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126), 
- roboty budowlane nale Ŝy wykonywa ć zgodnie z Rozporz ądzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w s prawie 
bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U.03.47.401), 
- jako ść materiału potwierdzona kopi ą certyfikatu, 
- odbiory powinny by ć dokonywane na ka Ŝdej ścianie, 
- po zako ńczeniu robót dociepleniowych nale Ŝy dokona ć odbioru 
końcowego. 
Oprócz   prac   termomodernizacyjnych   nale Ŝy   wykona ć 
nast ępuj ące roboty budowlane: 
Daszki nad drzwiami wej ściowymi zdemontowa ć i zamontowa ć 
ponownie po termomodernizacji. 
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1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY 
WYKONYWANIU TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W 
WOŁODRZY gm. NOWE OSTROWY. 
1. Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowla nego  oraz 
kolejno ść realizacji poszczególnych prac. 
Zakres robót przewidziany „Projektem termomoderniza cji budynku 
Ośrodka Zdrowia w Wołodrzy gm. Nowe Ostrowy " obejmuj e: 

♦ uzupełnienie ubytków tynku na ścianach, 
♦ demonta Ŝ i monta Ŝ  instalacji  odgromowej 
♦ wykonanie docieplenia ścian zewn ętrznych styropianem,  
♦ monta Ŝ rur spustowych i rynien,  
♦ wykonanie nowych obróbek blacharskich,  
♦ wymiany okien i drzwi wej ściowych,  
   

W/w roboty b ędą realizowane jednoetapowe tz. w tym samym czasie 
dla  całego obiektu. 
2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, 
które mog ą stwarza ć zagro Ŝenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
Zagospodarowanie działki składa si ę z dwóch elementów: 
Budynków szkoły, Dróg komunikacyjnych i placu utwar dzonego. 
3. W budynku nie stwierdzono zagro Ŝeń. Wszelkie usterki i 
niebezpiecze ństwa usuwane s ą na bie Ŝąco przez zarz ądcę budynku. 
W/w obiekt nie stwarza zagro Ŝenia bezpiecze ństwa i zdrowia 
ludzi. 
4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro Ŝeń wyst ępuj ących 
podczas realizacji robót budowlanych 
Przewidywane zagro Ŝenia wyst ępuj ące podczas realizacji robót, 
których zakres obejmuj ą  projekty mo Ŝna ustali ć na dwie 
zasadnicze grupy: 
A     - zagro Ŝenia wynikaj ące z mo Ŝliwo ści dost ępu na teren 
prowadzonych robót osób niezatrudnionych. 
W/w  zagro Ŝenie  wynika  z  konieczno ści  funkcjonowania 
budynku.  Budynek musi by ć dost ępny dla u Ŝytkowników w 
godzinach pracy.  Nasilenie ruchu wyst ępuje w godzinach 
przedpołudniowych. Czas trwania zagro Ŝenia: 8-10 godzin/dob ę 
Miejsce wyst ąpienia zagro Ŝenia: pas o szeroko ści -3.00 m wzdłu Ŝ 
odcinków komunikacyjnych, 
B     - zagro Ŝenia zwi ązane z prowadzeniem prac na wysoko ści. 
Prace  dociepleniowe  b ędą  prowadzone  na  wszystkich 
ścianach budynku  sukcesywnie w czasie post ępu prac.  
Czas trwania zagro Ŝenia:   czas potrzebny do wykonania 
robót. 
Miejsca  wyst ąpienia  zagro Ŝenia:  pas  6  m  od  elewacji 
budynku. 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych. 
Pracownicy, którzy zostali wyznaczeni przez Kierown ika budowy 
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do wykonywania robót w strefach niebezpiecznych pow inni: 
- odby ć szkolenie z zakresu bhp na budowie 
- legitymowa ć si ę aktualnym za świadczeniem lekarskim 
dopuszczaj ącym do pracy „na wysoko ściach" 
Instrukta Ŝ  pracowników  przed  przyst ąpieniem  do  realizacji 
w strefie niebezpiecznej  powinien składa ć si ę z: 

♦ codziennego omówienia zakresu robót i czynno ści 
przewidzianych  do  wykonania  w  danym  dniu  ze 
szczegółowym omówieniem przewidywanych zagro Ŝeń bhp i 
poŜarowego (mog ących wyst ąpi ć trakcie wykonywania robot), 
sposobu zabezpieczenia si ę przed nimi oraz ich 
wyeliminowania  

♦ krótkie szkolenie z zakresu bhp na stanowiskach rob oczych 
poł ączona z kontrol ą wyposa Ŝenia pracownika w odpowiedni ą 
odzie Ŝ robocz ą i osobisty sprz ęt ochronny. 

Kierownicy robót s ą zobowi ązani do przekazania Kierownikowi 
budowy informacji na pi śmie o przeszkoleniu pracowników zgodnie 
z otrzymanym „planem bioz". 
6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych 
zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom zwi ązanych z wykonywaniem 
robót w strefach szczególnego zagro Ŝenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą 
komunikacj ę, umo Ŝliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek po Ŝaru, 
awarii i innych zagro Ŝeń 
środki techniczne: 
- rusztowania do robót elewacyjnych, fasadowe (np.t ypu Bauman-
Mostostal), elementy rusztowania stalowe ocynkowane  ogniowo. 
Długo ść podestów <3.07 m, dopuszczalne obci ąŜenie pomostów 
roboczych 2.0 kN/m2. Przekazanie rusztowania do u Ŝytkowania 
protokółem odbioru technicznego. 
Rusztowania  na  całej  wysoko ści  wyposa Ŝone  od  strony 
zewnętrznej w siatki i plandeki ochronne. 
- bariery ochronne odgradzaj ące strefy szczególnego zagro Ŝenia 
od ci ągów komunikacyjnych, o wys.= 1.10 m z pr ętów i rur 
stalowych ocynkowanych wyposa Ŝone w stojaki utrudniaj ące ich 
przesuni ęcie i przewrócenie. 
- sygnalizacj ę świetln ą miejscach, w których elementy 
rusztowa ń, barier ochronnych lub elementy zagospodarowania 
zaplecza budowy ograniczaj ą komunikacj ę 
- tablice: informuj ące o prowadzeniu robót na rusztowaniach, 
zakazuj ące wst ępu na teren robót osobom niezatrudnionym, 
wyznaczaj ące stref ę bezpieczn ą dla ruchu pieszego lub ruchu 
pojazdów, wyznaczaj ące drogi i kierunki ewakuacji 
 
środki organizacyjne: 

♦ prace b ędą prowadzone zgodnie z Rozporz ądzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych ochrony zdrowia oraz planu 
bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.47.401) 
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♦ opracowanie harmonogramu robót 
♦ wyznaczenie, zagospodarowanie i ogrodzenia zaplecza  

budowy, 
♦ przygotowanie pomieszczenie socjalnego, umywalni i 

sanitariatu dla pracowników zatrudnionych na budowi e na 
parterze budynku 

♦ wyposa Ŝenie zaplecza budowy i pomieszcze ń socjalnych w 
podr ęczne środki ga śnicze w ilo ści odpowiedniej do 
przewidywanego obci ąŜenia ogniowego obiektu 

♦ wyposa Ŝenie zaplecza socjalnego w apteczki pierwszej 
pomocy 

♦ wyposa Ŝenie zaplecza budowy w instrukcje p-po Ŝ, ewakuacji 
i tablic ę informacyjn ą z numerami telefonów Stra Ŝy 
PoŜarnej, Policji i Słu Ŝb Miejskich 

 
opracował: 

 
mgr in Ŝ. Radosław Janiak  

 



Kutno,  wrzesień 2009 r. 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4  Prawa Budowlanego oświadczam, Ŝe projekt 

budowlany pn:  

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wołodrzy  

gm. Nowe Ostrowy dz. nr 47/1 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami  

wiedzy technicznej. 

 

 

 








































































