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1 . Podstawa opracowania.

1. Zlecenie zauądcy budynku.

2. Wizje lokalne, oględziny, pomiary inwentaryzacyjne'

2. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest opracowanie projektu budowlanego remontu
docieplenia Ścian szczytowych (w związku z ich nieodpowiadającym wspołczesnym
normom dociepleniem i uszkodzeniom i korozji blach osłonowych) oraz docieplenia
ścian fundamentowych (wokoł budynków) budynków wybudowanych w systemie
budownictwa OW-T..

3. Opis techniczny.

Zaprojektowano ocieplenie ścian od zewnątz płytami z wełny mineralnej z elewacją
z blachy fałdowej powlekanej. Metoda ta ujęta jest Świadectwem lTB 534/85.

1) Stosowanie blach fałdowych jako osłony wełny mineralnej dopuszcza się w do
wszystkich rodzajów ścian, niezaleznie od sposobu wykończenia powiezchni
zewnętrznej (faktura żwirkowa z witromozaiki, ściany tynkowane i murowane,
nietynkowane) oraz do budynków o dowolnej wysokości. Blachy osłonowe
fałdowe powinny być wykonane blachy stalowej grub. 0,75 mm, ocynkowane
obustronnie, powlekane z jednej strony lakierem ochronnym, ? z drugiej
powłoka poliestrową modyfikowaną silikonem lub powłoką z lakierÓw
akrylowych.

2) Konstrukcja nośna warstwy ocieplającej powinna być wykonana z profili
zimnogiętych ocynkowanych grub' 1,5 i 2,5 mm, przymocowanych do ściany
za pomocą kołkow stalowych typu UKk o średnicach 6 i 10 mm zakotwionych
w ścianie. Typ kołka należy dobierać w zalezności od obciązenia, jakie on ma
przenieść, a takze od rodzaju podłoŹa oraz grubości mocowanego elementu.

3) Dopuszcza się zastosowanie jako konstrukcji nośnej warstwy ocieplającej łat
drewnianych o wymiarach 8x16 cm impregnowanych sodkami grzybobÓjczymi
i uodpornionymi na działanie ognia, przymocowanych do ściany za pomocą
wkrętow stalowych dobieranych W zalezności od obciązenia jakie mają
przenieść, rodzaju podłoza i grubości mocowanego elementu'

4) Podstawową odległość między profilami lub łatami drewnianymi należy
przyjmować rÓwnąwielokrotnościwełny mineralnej zmniejszonej o 30 mm, np.
970, 1970 mm.

o



furomue Ę warstwę ocieplającą z
lmlllilffmn płyt 500x1000, 500x1200
il = ![^ :35 W/m-K).

ten z rełny mineralnej powinny szczelnie wypełniać pzestrzeń mĘday

\MT@ilac do Ściany za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucenego: Mfitadkami talezykowatymi tzw. grzybkÓw. Łączniki do termoizolaqi wg
ilillmleańs/a lTB nr 578187.
h mepbnie zamontować folię wiatroszczelną i paroprzepuszczalną
ł'f'fi.sze blachy nalezy łączyć ze sobą takŻe blachowkrętami 86,3 w liczbie 3$r- ne 1 m Ęczenia, ponadto nalezy je mocować do rusztu nośnego za

Iro*lhf]l'la być dostosowana do rozstawu profili nośnych.
ńsa16tkie elementy wykończeniowe (obróbki blacharskie) nalezy wykonylrać
r cłachy stalowej powlekanej grub. 0,75 mm.

:mme* prac oraz kolejność robót:
Zcemontowaó stare blachy osłonowe wraz zobróbkami blacharskimi.
Zdemontować konstrukcję nośną z profiti zimnogiętych lub łat drewnianych'
Zdemontować ocieplenie z wełny mineralnej.
chłory po wkrętach wypdniÓ pianką PUR.
W Ścianie nawiercić otwory do obsadzenia kołkÓw montażowych.
W wywierconych otworach obsadzić kołki Ukk (lub wkręty - wariant ll).
Do obsadzonych kołków zamocować elementy rusztu nośnego z profili
zimnogiętych lub łat drewnianych impregnowanych.

8) W polach między elementami rusztu zamocować wełnę mineralną za pomocą
grzybkowych łączników ztworzywa sztucznego. W tym celu należy wykonać w
podłożu otwory ośrednicy 10 mm i głębokości 50 mm W liczbie nie mniejszejniŻ 4 łączniki na 1m2. Następnie wprowadziÓ trzpień łącznika do
oczYszczonego otworu i wbić go poprzez wełnę mineralną przy użyciu
specja lnego pobijaka wchodzącego wgłąb trzpien ia'

9) Po zamocowaniu wełny mineralnej zamocować do łat folię wiatroszczelną i
paroprzepuszczalrtą

10) Następnie przykręcić do konstrukcji ruszty blachy osłonowe.
11)Wykonać obrobki blacharskie - od gÓry przy ogniomurku, we wszystkich

narożnikach, od dołu przy ścianie piwnic, na styku blach osłonowych i
docieplenia ze styropianu ścian podłuznych.

*
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ilil uul' meplenia ścian fundamentowych budynku naleŻy rozebrać istniejące opffiki
ffiltm vlokoł budynku. Po odkopaniu ścian (w odcinkach o maksymalnej dłlĘGd
i";'! 'lrr na gĘbokośĆ ok. 150 cm oczyśció ściany z ziemi, wykonaÓ nalezy Ć izobcĘ
włĘociową z mas bitumicznych, a następnie izolację termiczną z pł'/t

fufirynerlu ekstrudowanego XPS o gr. 10 cm na głębokość ok. 150 cm pod

ill'_'{l|'!iqffr!e{n terenu i 70 cm powyżej terenu, oraz wykonać izolację ochronną z folii

mutlkffięj w części podziemnej. Natomiast na Ścianie powyzej gruntu ułozYć

mwjsmĘ zapraw klejowej z zatopioną w niej siatką z włÓkna szkIanego jako podbŻe
M fyprawę tynkarską a następnie wykończyĆ tynkiem zywicznym wodoodpomym.

* obliczenie niezbędnej grubości docieplenia.
},JbGść docieplenia pzyjęto zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny
r'ł'''owiadaĆ budynki i ich usytuowanie, ktore będą obowiązywać, ud 2021 r., cąyli

ęółczynnik przenikania ciepła nie będzie mogł przekroczyć wartąści
3 20 W(mz*K).

3ołł:zenie współczynnika U dla ściany:
_ zewnętzna powierzchnia ściany
_ warstwa konstrukcyjna Źelbetowa gr. 6 cm 0,06/1,70

- srtyropian grub. 5 cm 0,0510,045

- beton grub. 4 cm 0,A4n,70
- Źwir grub' 1 cm 0,01/0,90

- wewnętzna pow. ściany

opór cieplny R = 1,34 (m2*K)A/V

- docieplenie wełna mineralna grub. 15 cm 0,15/0,035 4,28 ,,

opór cieplny R = 5,62 (m2-K)A/{

U = 1/R = 115,62 = 0,18 W(m2.K) - zgodne z warunkami technicznymi

0,04 (m2*K)ń/V

0,04 ,,

1,11 ,,

0,02 ,,

0,01 ,,

0,12 ,
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I
3ekres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
;':s zczególnych obiektów

le rres robót obejmuje:_ wykonanie docieplenia ścian szczytowych budynku

ł olejnośó realizacji:
- zagospodarowanie placu budowy (m. in. ustalenie dojazdu, urządzenie mie1sc

składowania materiałów budowlanych),' zabezpieczenie (ogrodzenie) terenu wokoł budynku oraz zabezpieczenie
wejść do budynku_ wykonanie rusztowań- rozbiórka obecnego docieplenia i osłony z blachy trapezowej- wykonaniedocieplenia,_ rozbiÓrka rusztowań,_ uporządkowanie terenu, rozbiÓrka zabezpieczeń

|ń|'y kaz istniejących obiektów budowlanych:- inne budynki mieszkalny wielorodzinne

ń$skazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą
s:warzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi- brak

ilrliskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
'ealizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce
:"ras ich wysĘpienia
- prace na wysokoŚci

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed
i rrysĘpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych- mozliwość upadku z wysokoŚci w trakcie wykonywania dachu- możliwość porazenia prądem elektrycznym przy stosowaniu

oświetlenia i elektro nazędzi
tymczasowego

- moŹliwość zatrucia przy stosowaniu środkÓw impregnacyjnych i lakierów- mozliwość uszkodzenia ciała przy wykorzystywaniu urządzeń mechanicznych,

ląr'skazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających*iebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót bu'dowlJnyir'- *
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, i' Ęmiapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umo*liwia;ącą szyoxą
e''łakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

''r SZtSCt pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadaÓ aktualne
-swiadczenia lekarskie o zdolnoścido wykonywania pracy na danym stanowisku'
Roboty budowlane powinny być prowadzone pod ńadzorem osób
posiadających stosowne uprawnienia budowlane. Pńed przysĘpieniem do
realizacji obiektu należy wykonać projekt zagospodarowania- plicu budowy
oraz opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.



Słil'obnie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla zar'Jdnaffąf€f'
pracołłnikow pzeprowadza się jako wstępne (podstawowe) oraz ołCIescire.
Jodatkowo pracownik powinien zapoznać się z metodami
łnlłl<on}łłania pracy na określonym stanowisku pracy araz z ząrożenlłnł
r*łą,zanymi z tym stanowiskiem. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do l$ófą
ły{<onywania nie posiada wymaganych kwalifikacji. Bezpośredni ndzał f'36
:ezpieczeństwem i higieną pracy na poszczególnych stanowiskach sprawraĘ
ł:etownlcy robÓt. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byÓ wyposaźnrri wfuŻ i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej. Te ostahie połinny
Ęewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagroŻeniami takimi jak m.
n upadek z wysokości, Uraz głovqy, uszkodzenie wzroku |ub słuchu.

'ł-l:l5r inź
3 4.4 00
uprsl,tfil
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tr^a?eZCWa csŁCnCWO.

r^PWnicna 5x5 cm cc 50 cr'l

l",]oCujocy Łetę do scicny

ninenaIne grub, 5 cn
betonoWo. csŁCnCWc

pian grub 5 cnl

wo. konstnr".rkcyJnc zeIbetcwq 6 crrr

PRIJEK T'
BrMńur - D[CiEPLtNlr Śclan SZCZYT!VYCH BUYNKU
MIISZKALNTGI VIILIRNTZINNIG! W SYSTIMII NW-T
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INVTST!R'
N!VnTARSKA spńr_DZIELNiA l'łIISZKANInVA
34-400 Nowy Turg, ut' KoPerniko 12

BRANZ A' PREJfKT BUDilVLANY KNNSTRUKCJI

TfMA T, szczEGóL DnCIEPLENIA - STAN I$TNIEJĄCY

IATA, 09,2020 SKALA 1 5 RYS NR 1
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bIache tnap"ZCWc csŁonoWG

łata dnewnicna 7xL6 Cr,] Co 100 Cm

Łqcznik moCL/JqCy Łctę do scieny

weŁne ninenaIno' gnub 5 Cr'l

pŁyto betCnCWO. osłonCWa

stynopio.n gnub, 5 rn
WO.nstwo- kcnstnukcyJno. zelbętcwot

tynk
6 cn

$

ci

J

PR!JfK T,
RIMINT * D[C][PL[NIE SCIAN SZCZYTIWYCH BUYNKU
IIIESZKALNIG! \i/l[LIRnDZINNIG! V SYSTEMII [V*T

3a-a!!/ ilof yl/fCIl{' ł'll' |(oieiowo

0t0r (b.ntojoltlo'łoni0 bol &mnkzoń w

konslrukcyinołudawlonoi hr ewid.
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BRANZAI PRNJIKT BUDIVLANY KINSTRUKCJI

TfMAT, szczEcńŁ DocIEPLENIR _ vensle t,
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tro'pęZCWO, csłonoWe

PWrrio.na 5x5 crrr cc 50 clr
noCujocy Łotę do scicny

ninenalne gnub 5 cn
betonoWO' osŁoncWa

:io.n gnub 5 cr/'r

/0. kons-bnukcyJnc zeLbetcwa 6 cn
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BRANZAI PRDJIKT BUDN\,/LANY KENSTRUKCJJ

TfMA T, szczEcńt DBCIEPLENIA - VERSJA 1'

IATA, 09 4020 SKALA 1'5 nvS nn l
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odoodponny + tynk n0 siotce

kubełkowq

lenie styr'oduł^ XPS grub i0 Cr'l

o powtokowo

piwnic

chodnikowo.

RIJfKTr RtMlNT _ D!CIEPLtN1t ŚCIAN PIVNIC BUDYNKU
N4ITSZKALNIG! VlTLNR!DZJNNTG!
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WoIEWoDA MAŁoPotsKI
AB.III.7131-15U01 KrakÓw, dnia 11- paŻdziernika 2001 r'

s

DECYZJA o NADANIU UPRAWNIEŃ BUDoWLAI{YCE
Nr ewid. 2421200L

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt I, art. L4 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

_ Prawo budowlane (tekst jednolity DZ. v. Nr 106 z ?00a r. poz. 7126 z piŻn. zm.), w

7wiązktl z art. 704 $ 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Jana Bryniarskiego

na podstawie dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i praktykę

zawodową olaz na podstawie porytywnej oceny z egzaminu na uprawńenia budowlane

złożonego ptzed Komisją Egzaminaryjną,

nadaję

Panu Janowi BRYNIARSKIEMU - mgr inż. budownictwa
urodzonemu dnia 23 września 7964 r, w Nowym Targu,

UPRAWNIENIA BUDOWI.AN E

do pĄelłołłania bez ograniczeń

w specjalności: lłonstrukcyjno-hudnwlanej

od decyzji niniejszej sfuzy Panu prawo wniesienia odwołania do Głównego

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 3814Ż, za pośrednictwem

Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

otrąnnuja: W'
1. Pan mgr inż' Jan Bryniarski, ul. Kolejowa 38, 43_400 Nowy Targ
2. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38l4z,00_926 Warszawa

3. aa

31-15ó Krnlrów, ul. Brsztowr 22 * tel (12) ó1 ó0 200 * Ilt (l2\ 422 72 08
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Zaświadczenie
o numene weryfi kacyjnym:

MAP-M3F-PBA-MYK *

Pan Jan Bryniarski o numerze ewidencyjnym MAP/BO /0747/OL

adres zamieszkania ul. Kolejowa 38, 34-400 Nowy Targ

jest członkiem Małopolskiej okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Hinieisze zaświadczenie jest ważne do dnia 2o2o-t2-3l.

Zaśwbdczenie zostało wygenerowane eJektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfi}owanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2079-L2-I5 roku przez;

Miroetar Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa.

{złołl.€ a.L 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elełl'rbEi opatłzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
rńrnordm pod mględem skutków prawnych dokumentom opatrŻonym podpisami własnoręcznymi')

ł weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdrić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej lzby lnżynlerów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej okręgowej lzby lnźynierów
Budownictwa.


