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I . Podstawa opracowania.

1. Zlecenie zarządcy budynku.

2. WĘe lokalne, oględziny, pomiary inwentaryzacyjne.

2. c€l i zakres opracowania.

Celein niniejszego opracowania jest opracowanie projektu budowlanego remontu
docĘ:bnia ścian szczytowych (w ałliązku z ich nieodpowiadającym wspołczesnym
noffnofl'| dociepleniem i uszkodzeniom i korozji blach osłonowych) oraz docieplenia
ściłan fundamentowych (wokoł budynków) budynków wybudowanych w systemie
btldo'/n ict!ł/a oW-T.'

3. Opis techniczny.

Zaprcfktowano ocieplenie ścian od zewnątz płytami z wełny mineralnej z elewacją
z bbcfty fałdowej powIekanej. Metoda ta ujęta jest świadectwem lTB 534/85.

1) Stosowanie blach fałdowych jako osłony wełny mineralnej dopuszcza się w do
tłłszystkich rodzajów ścian, niezaleznie od sposobu wykończenia powierzchni
zewnętznej (faktura Żwirkowa z witromozaiki, ściany tynkowane i murowane,
nietynkowane) oraz do budynkow o dowolnej wysokości. Blachy osłonowe
fułdowe powinny być wykonane blachy stalowej grub' 0,75 mm, ocynkowane
obustronnie, powlekane z jednej strony lakierem ochronnym, a z drugiej
poutłoka poliestrową modyfikowaną sitikonem 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 kołkÓw stalowych typu UKk o średnicach 6 i 10 mm zakotwionych
w ścianie. Typ kołka nalezy dobieraÓ w zatezności od obciązenia, jakie on ma
pzenieść, a także od rodzaju podłoża oraz grubości mocowanego elementu.

3) Dopuszcza się zastosowanie jako konstrukcjl nośnej warstwy ocieplającej łat
drewnianych g wymiarach 8x16 cm impregnowanYah sodkami grzybobÓjczymi
i uodpornionymi na działanie ognia, przymocowanych do ściany za pomocą
wkrętów stalowych dobieranych W zależności od obciążenia jakie mają
pzenieśÓ, rodzaju podłoza i grubości mocowanego etementu.

4) Podstawową odląłość między profilami lub łatami drewnianymi należy
pzyjmować równąwielokrotnościwełny mineralnej zmniejszonej o 30 mm, np.
970, 1970 mm.



trrojektuje się warstwę ocieplającą z wełny mineralnej gruboŚci 15 cm o
łrymiarach płyt 500x1000, 500x1200 m (np. lsoVER o wspołczynniku
, = 0,035 Wm.K).

"ryf/ z wełny mineralnej powinny szczelnie wypełniać przestrzeń między
:'ofilami lub łatami nośnymi i ściśle przylegać do ściany. PVty naleŻy
:rcntowaĆ do ściany za pomocą kołkÓw rozporowych z tworzywa sztucznego
z oodkładkami talerzykowatymi tzw. grzybków. Łączniki do termoizolacji wg
s,,,radectwa ITB nr 5T8lB7.
N a ociep len ie za montować folię wiatroszczelną i paroprzepuszczalną,
A*usze blachy nalezy łączvć ze sobą takŻe blachowkrętami 86,3 w liczbie 3
su na 1 m łączenia, ponadto nalezy je mocować do rusztu nośnego za
!':ricc€ blachowkrętow 86,3 W kazdej fałdzie. DługoŚć arkuszy blachy
3'Crł''iłna być dostosowana do rozstawu profili nośnych'
l','Szy'Stki€ elementy wykończeniowe (obróbki blacharskie) nalezy wykonywaĆ
: : achy stalowej powlekanej grub. 0,75 mm.

]a*_es i"ac oraz kolejnoŚÓ robót:
' Z:ernontować stare blachy osłonowe wraz z obróbkami blacharskimi.
.l Z:enontować docieplenie z wełny mineralnej i ewentualne z supremy.
: Z:emontowaĆ konstrukcję nośną z proftli zimnogiętych lub łat drewnianych.{ o"i*nlory po wkrętach wypełnić pianką PUR.
5 ,n,' ścianie nawiercić otwory do obsadzenia kołków montazowych.
5 ','," lĄłvierconych otworach obsadziĆ kołki Ukk (lub wkręty - wariant ll).- fo obsadzonych kołków zamocowaÓ elementy rusztu nośnego z profili

z'nrnogiętYch lub łat drewnianych impregnowanych.
8 1n!/ polach między elementami rusztu zamocować wełnę mineralną za pomocą

grzybkowych łącznikÓw ztworz1nła sztucznego' W tym celu nalezy wykonaĆ w
podłozu otwory ośrednicy 10 mm i głębokości 50 mm w liczbie nie mniejszej
niŻ 4 Ęczniki na 1m2. Następnie wprowadzic trzpień łącznika do
oczyszczonego otworu i wbiĆ go poprzez wełnę mineralną przy użyciu
specjalnego pobijaka wchodzącego wgłąb trzpienia.

9) Po zamocowaniu wełny mineralnej zamocować do łat folię wiatroszczetną i
paroprzepuszczalną

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

naroznikach, od dołu pzy ścianie piwnic, na styku blach osłonowych i
docieplenia ze styropianu Ścian podłuznych.



WYKoNANIE octEPLENn ŚcnN FU N DAMENToVVYGH BUDYNKU
W celu ocieplenia ścian fundamentowych budynku naleŹy rozebraĆ istniejące opaski
betonowe wokcrł budynku. Po odkopanlu ścian (w odcinkach o maksymalnej długości
2.0 m) na głębokośc ok' 150 cm oczyŚcić ściany zzieml, wykonać natezy Ć izolację
pzeciwwilgociową z mas bitumicznych, a następnie izolację termiczną z pĄ^

polistyrenu ekstrudowanego XPS o gr. 10 cm na głębokośĆ ok. 15o cm pod

poziomem terenu i 70 cm powyżej terenu, oraz wykonać izolację ochronną z folii

kubełkowej w części podziemnej. Natomiast na ścianie powyŻej gruntu ułoŻyc

warsMę zapravry klejowej z zatopioną w niej siatką z włókna szklanego jako podłoze
pod wyprawę tynkarską, a następnie wykończyć tynkiem zywicznym wodoodpornym.

4. obliczenie niezbędnej grubości docieplenia.

Grubość docieplenia pzyjęto zgodnie z warunkami technicznymi, jakim

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ktÓre będą obowiązywać ud 2021

wspołczynnik przenikania ciepła nie

0.20 W(m2.K).

cĘ*ilczefie wspołczynnika U dla Ściany:
_ ze*nętr-ma powiezchnia Ściany

- lrrx oern. wapienny 0,015/0,82
_ śoana oegła Żerańska

- sc€na z betonu komórkowego 0,1210,35

- tynx cem. wapienny 0,015/0,82

będzie mÓgł przekroczyĆ

powinny

r., czyli

wartości

b

0,04 (m2*K)M/

0,02 ,,

0,18 ,,

0,34 ,t

0,02 ,,

opÓr cieplny R= 0,72 (m2"K)AlV

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

opór cieplny R = 5,00 (m2-K)A//

U = 1/R = 115,A = 0,20 W(m2.K) - zgodne z warunkami technicznymi



PROJEKTOWANIE, NADZORY

MGR lNż. JAN BRYNlARsKl
34400 NOWY TARG, UL. KOLEJOWA 38

lilFoRnilAcJA DowczĄcA BEzPtEczEŃsTWA l ocHRoNY zDRoWlA

BUDYNK| MlEszKALNE WELoRoDztNNE W sYsTEMlE ,,żERAŃSKIM'
34400 NOWY TARG

NoWoTARsKA spÓł.ozlElN lA Ml EszKAN toWA
34400 NOWY TARG, UL. KOPERNIKA 12

WRzEslEŃ zozo



Zakres robót dla całeg o zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacjiposzczególnych obiektów

Zakres robót obejmuie:- wykonanie docieplenia ścian szczytowych budynku

Kolejność realizacji:
- zagospodarowanie placu budowy (m. in. ustalenie dojazdu, urządzenie miejsc

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 zabezpieczen

Ń v'kaz istniejących obiektów budowlanych:
-e c ucynki mieszkalny wielorodzinne

rrfrł.s#l5za6yE elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą
$mila.rzilc za g rożen ie bezpieczeństwa i zdrowia tudzi

Wułr,a:anie doĘczące przewidyw1nych zagrożeń występujących podczas
"ua iaacji robót budowlanych, określające skaię i rodzajó .ag"..łóń oraz miejscel75R ich qysĘrienia_ :,ra3e na wysokości

Ńgkazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przedp'E}€Ęcieniem do realizacji robót szczegótnie niebezpiecznych- -ożliwoŚc upadku z wysokości w trakcie wykonywania daóhu- noŻliwość porazenia prądem elektrycznym przy stosowaniu tymczasowego
oświetlenia i elektronazędzi_ mozliwość zatrucia przy stosowaniu ŚrodkÓw impregnacyjnych i lakierów_ mozliwośc uszkodzenia ciała przy wykorzysty,vaniu-urzą.i"ón mechanicznych,

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającychniebezpieczeństwom wynikającym z wykońywania- róuot budowlanych wstrefach szczególnego zagroźenia zdrowia iub w ich sąsiełztr,vie, i' ryńzapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, .u*dłi*ńiącą szybkąewakuację na wypadek pożaru, awarii i ińnych zagrożóń

''y'szyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadaÓ aktualne
zaŚwiadczenia lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku.



RoboĘ budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem osóbposiadających stosowne uprawnienia budowlane. Pńed przyqĘpieniem do
realizacji obiektu_ należy wykonać plojekt zagospodarowahia plicu budowy
oraz opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Szkolenie W dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla zatrudnionych
pracownikÓw przeprowadza się jako wstępne (podstawowe) oraz okresowe.
Dodatkowo pracownik powinien zapoznać się z metodami bezpiecznego
wykonyr,rlania pracy na określonym stanowisku pracy oraz z zagrozeniańi
zv'iązanymi z tym stanowiskiem. Nie wolno dopuścić pracownika do pracv, oo której
wykonyrrania nie posiada wymaganych kwalifikacji. Bezpośreońi nadzor naci
bezpieczeństwem i higieną pracy na poszczegolnych sianowiskach sprawują
kterownicy robót. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposazeni w
odzieŹ i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej. Te 

-ostainie 
powinny

zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrozeniami takimi jak: ń.
n' upadek z wysokości, uraz głovvy, uszkodzenie wzroku lub słuchu.

I



Nowy Targ 20.09.2020 r.

ośWnDczENlE

opracowanie projektu budowlanego remontu docieplenia ścian szczytowych (w

łvią3ku z ich nieodpowiadającym współczesnym nornom dociepleniem,
t'tszftodzeniom i korozji blach osłonowych) oraz docieplenia ścian fundamentowych
(upkoł budynków) budynkÓw wybudowanych w systemie budownictwa ,,żerańskim''
jest zgodne z Wymaganiami ustawy, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy
bcfinicznej.
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f*o dr-ewniene 5x5 cn co 50 cm
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bIacho tncpęZCWo' osŁonCWO.

Łoto' drewnio.rie 7xl'3 Cn CC 100 Cn

Iqcznk noCuJO,Cy tatę do sciany

f oIia wio,tnos zczelnc
weŁna ninenaIna gnub 15 Cn

łqcznk 8"ZybkcWy 7 PCV

CociepIpnie PIS

za?nc\/Vc

pŁyto Zęranskc

tynk
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1 - blaclrc tnnQeZoWc csŁCnoWO'

?- łata dnewnicnc 7xI5 Cn Co 100 Crl

3- tqcznik nloCtiJo,Cy łotę dc scio'ny

4 fclic wie-tncszczelnc
5 we(no, nineno.lno. gnub 15 cn
6 Łqcznik ErZybkCWy Z PCV

7 docieplenie PGS

8 za?rewo,

9 p(yta Z?ro.ńsko'

10 tynk
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odoodporny + tynk n0 sio.tce

<ubełkową

enie styrodur XPS grub 10 cn
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woIEWoDA MAŁoPoLsKI
AB.III.7131-151.,01 Kraków, dnia 11' paŻdziernika 2001 r.

DECYZIA o NADANIU {IPRAWNIEŃ nunowr,łtwcn
Nr ewid. 242l2WI

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r'
_ Prawo budowlane (tekst jednolity DZ. U. Nr 10ó z 2000 r. poz- 1,1Ż6 z póżn' zm'), w

młiązktl z art.7M $ 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inż. Jana'Bryniarskiego

na podstawie dokumentów stwierdzających wymagan€ wykształcenie i praktykę

zawodową oraz na podstawie porytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia łrudowlane

złożonego przed Komisją Egzaminacyjną,

nadaję

Panu Janowi BRYNIARSKIEMU - mgr inż. budownictwa

urodzonemu dnia 23 września 1964 r- w Nowym Targu,

UPRAWh{IENIA BUDoWLĄNE

do projektowania bez ograniczeń

w specj alności : konstrukcyj no-budowlanej

od deo1Ąi niniejszej sfuży Panu prawo wniesienia odwołania do Głównego

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

wo1ewoą'Małopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji-

Otrzymuja:

1. Pan mgr ir'rź. Jan Bryniarski, ul. Kolejowa
Ż. Głóvny lJrąd Nadzoru Budowlanego, ul.

3. aa

W'

3b

ll

38, 43-400 Nowy Targ
Krucza 38142, 0U926 Warszawa

3l-156 Krrków, ul. Beszłowr 22 * tGt. (12) 61 60 200 * tlx (|Ż'1 42Ż 12 08
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Zaświadczenie
o numene weryfikacyjnym:

MAP-M3F.PBA-MYK *

Pan Jan Bryniarski o numerze ewidencyjnym MAP/BO 1O747 /OL

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

jest członkiem Małopolskiej okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa i posiada Wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej'

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2o2o-72-3L.

Zaświadczenie zostalo wYgenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfiłowanYm pr:y pomocy ważnego kwalifikowanego cerĘfikatu w dniu 2ot9-!2-!5 roku przez:

Mirostaw eorYczko, Pnewodniczący Rady Małopolskiej okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art_ s ust 2 ustax'Y z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elekronicznym (Dz. U. 2001 Nr 13o poz' 1450) dane w postaci
elektroniarĘ oFtrarc bezpiecnym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy Ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równowBźne @ ralędem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weffikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej lzby łnżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej okręgowej lzby lnźynierów
Budownictwa.


