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OPIS TECHNICZNY 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt Budowlany Remontu budynków istniejących jest częścią dokumentacji opracowywanej dla 
Kontraktu pn. "Opracowanie wielobranżowej dokumentacji na rozbudowę i modernizację 
oczyszczalni ścieków w Sępólnie Krajeńskim". 

Projekt wykonano na podstawie wizji lokalnej i obmiaru wykonanego 07.07.2011r. 

Budynki będące przedmiotem opracowania nie posiadają zachowanej dokumentacji projektowej. 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

W ramach niniejszego opracowania wykonana zostanie inwentaryzacja elewacji budynków i projekt 
remontu przegród zewnętrznych budynków. 

 

3. INWENTARYZACJA ELEWACJI - OPIS I OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO  

 

3) BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY 

Jest to budynek ogrzewany, murowany z pustaków ceramicznych szczelinowych, otynkowany. 

Elewacje są otynkowane. Na elewacjach widoczne są rysy i pęknięcia. Elewacja przeznaczona do 
ocieplenia metodą lekką mokrą. Niektóre pęknięcia wymagają naprawy / wzmocnienia. Na 
elewacjach zamontowane są liczne kratki wentylacyjne do wymiany na nowe. 

Fundamenty / cokoły. Na podstawie jednej odkrywki stwierdzono że izolacja pozioma na 
fundamentach ułożona jest poniżej obecnego poziomu terenu. Stan izolacji pionowej fundamentów 
nieznany. Izolacja przeciwwilgociowa partii cokołowej niewystarczająca. Istniejąca opaska wokół 
budynku ułożona jest w ten sposób, że hamuje odpływ wody opadowej od budynku i przyczynia się 
do zawilgocenia cokołu budynku. 

Schody i podesty zewnętrzne murowane z pustaków ceramicznych otynkowane, nie są 
zabezpieczone przeciwwilgociowo. Na wielu fragmentach tynk odpada i widoczne są oznaki 
zdegradowania ich substancji konstrukcyjnej. Schody zewnętrzne wymagają remontu lub wymiany. 

Zadaszenia nad wejściami do budynku Daszki uformowane są z płyty żelbetowej wspartej na 
ścianach zewnętrznych budynku i na murowanych filarach. Filary są otynkowane. W partii cokołowej, 
która jest nie zabezpieczona przeciwwilgociowo, filary są zmurszałe. 

Stolarka okienna jest częściowo wymieniona na nową PCV, białą. Ze względu na planowane 
ocieplenie budynku wskazane byłoby przesunięcie nowych okien do lica zewnętrznego istniejącej 
ściany. Pozostałe okna drewniane w złym stanie technicznym i przeznaczone są do wymiany.  

Stolarka drzwiowa. Do części administracyjnej budynku prowadzą nowe, wymienione drzwi 
wejściowe białe, przeszklone do zachowania. Ze względu na planowane ocieplenie budynku 
wskazane byłoby przesunięcie tych drzwi do lica zewnętrznego istniejącej ściany.  

Do pomieszczeń technicznych budynku prowadzą drzwi stalowe, nie ocieplone przeznaczone do 
wymiany. 

Dach pokryty jest papą i wymaga odnowienia, uszczelnienia i ocieplenia. Na dachu zamontowanych 
jest jedenaście kominów murowanych, cztery wywiewki i komin stalowy ciepłowniczy z kotłowni.  
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Obróbki blacharskie są stare i nieszczelne wymagają wymiany. Wymiany wymagają także rynny i 
rury spustowe 

Drabina pełniąca funkcję wyjścia na dach metalowa, malowana nie spełnia wymogów 
bezpieczeństwa do przerobienia, renowacji i malowania lub wymiany. 

 

4. PROJEKT REMONTU 

Projekt remontu zakłada odnowienie wszystkich elewacji zewnętrznych, wymianę starej stolarki 
okiennej i drzwiowej, naprawę dachu i wymianę obróbek blacharskich i orynnowania. Budynek ma 
zostać ocieplony. 

FUNDAMENTY I COKOŁY BUDYNKU 

We budynku konieczna jest naprawa partii cokołowej.  

Należy zdjąć wadliwe opaski wokół budynków (wystający krawężnik utrudnia odpływ wody od 
budynku), odkopać fundamenty i ocenić stan izolacji pionowych oraz poziomych. Zakłada się że 
konieczne będzie wykonanie izolacji pionowych ścian fundamentowych i partii cokołowej. Proponuje 
się zastosowanie systemu Bezpieczny Fundament  

- oczyścić istniejące ściany fundamentowe i cokołowe i pomalować je preparatem grzybobójczym  

- docieplić ściany fundamentowe i cokół płytami fundamentowymi EPS 100-038 grubości 8cm 
klejonymi klejem,  a następnie wykonać tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojącej szklanej, 

- tynk zagruntować  

- wykonać izolację pionową z papy  

- cokół nad terenem wykończyć płytkami gresowymi na klej, a fundament pod poziomem terenu 
osłonić matą drenującą  

- fundament obsypać gruntem przepuszczalnym (piaskiem) i zamontować opaski wokół budynku, 
przy czym krawężniki opasek nie mogą wystawać ponad płyty chodnikowe, wykorzystane do 
wykonania opaski. 

Po odkryciu fundamentu należy ocenić ciągłość izolacji poziomej na ścianach fundamentowej. W 
przypadku braku takiej izolacji należy ją wykonać np. poprzez iniekcję preparatem z zaleceniami 
producenta. 

 

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 

Budynek administracyjno - socjalny należy ocieplić styropianem metodą lekką mokrą. Przed 
wykonaniem ocieplenia należy naprawić / wzmocnić istniejące pęknięcia.  

Do obliczeń cieplnych przyjęto że ściana istniejąca wykonana jest z pustaka ceramicznego 
szczelinowego gr. 24cm λ=0,460 W/m*K. Projektuje się docieplić ściany styropianem gr. 12cm 
λ≤0,045 W/m*K a następnie pokryć tynkiem cienkowarstwowym na siatce. 

Wartość współczynnika U dla tak zaprojektowanej ściany wynosić będzie 0,30 W/m2K i spełniać 
będzie wymagania izolacyjności cieplnej. 

Przegrodę sprawdzono pod kątem wykroplenia pary wodnej. 

Miesiącem krytycznym jest Styczeń.  
Wartość czynnika temperaturowego dla krytycznego miesiąca ƒRsi,max = 0,832 
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Efektywna wartość czynnika temperaturowego na powierzchni wewnętrznej przegrody wyznaczona 
na podstawie wartości współczynnika przenikania ciepła elementu U oraz oporu przejmowania ciepła 
ƒRsi = 0,925 

Ponieważ zachowany jest warunek że ƒRsi > ƒRsi,max to przyjmuje się że nie wystąpi krytyczna 
wilgotność powierzchni umożliwiająca rozwój pleśni. 
 

- tynk cienkowastwowy na siatce  sd=0,433 
- styropian 12cm   sd=7,207 
- pustak ceramiczny 24cm  sd=1,920  

Ciśnienie pary wodnej w przegrodzie jest mniejsze na 
każdej powierzchni stykowej od ciśnienia nasyconej pary 
wodnej – kondensacja pary wodnej w przegrodzie nie 
występuje. 

 

Kolorystyka: Tynk cienkowarstwowy na siatce w kolorze jasnym zielonym  

 

DACHY / OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Dach wymaga odnowienia, położenia nowej warstwy papy. W związku z wytyczną aby dostosować 
estetykę budynków do nowego budynku znajdującego się na terenie oczyszczalni ścieków powinna 
to być papa termozgrzewalna z posypką mineralną w kolorze zielonym. 

Dach budynku ADMINISTRACYJNO - SOCJALNEGO proponuje się ocieplić wełną mineralną gr. 
12cm λ=0,040 W/m*K 

Przegrodę sprawdzono pod kątem wykroplenia pary wodnej. 

Miesiącem krytycznym jest Styczeń.  
Wartość czynnika temperaturowego dla krytycznego miesiąca ƒRsi,max = 0,832 
Efektywna wartość czynnika temperaturowego na powierzchni wewnętrznej przegrody wyznaczona 
na podstawie wartości współczynnika przenikania ciepła elementu U oraz oporu przejmowania ciepła 
ƒRsi = 0,938 

Ponieważ zachowany jest warunek że ƒRsi > ƒRsi,max to przyjmuje się że nie wystąpi krytyczna 
wilgotność powierzchni umożliwiająca rozwój pleśni. 
 

- popa podwójnie z posypką   sd=0,009 
- wełna mineralna 12cm   sd=0,180 
- istniejące pokrycie papowe  sd=0,022 
- gładź cementowa   sd=0,000 
- styropian 4cm    sd=2,402 
- płyta dachowa prefabrykowana  sd=0,480 

  

Ciśnienie pary wodnej w przegrodzie jest mniejsze na 
każdej powierzchni stykowej od ciśnienia nasyconej pary 

wodnej – kondensacja pary wodnej w przegrodzie nie występuje. 

Wszystkie obróbki dachowe należy zdjąć i zamontować nowe w kolorze ciemnym brązowym. 

Wszystkie rynny i rury spustowe należy zdjąć i wymienić na nowe PVC w kolorze ciemnym 
brązowym. 
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STOLARKA OKIENNA 

W budynku ADMINISTRACYJNO - SOCJALNYM jest kilka nowych, wymienionych okien. Okna te 
należy przesunąć do lica ściany zewnętrznej ze względu na planowane ocieplenie budynku. 

Pozostałe okna wymienić na nowe PCV od zewnątrz białe. W pomieszczeniach brudnych typu 
kotłownia okna od wewnątrz powinny być brązowe, w pozostałych pomieszczeniach białe. 

Współczynnik przenikania ciepła  okien U<1,8W/m2K. 

UWAGA: przed zamówieniem okien każdorazowo sprawdzić otwory na budowie 

 

STOLARKA DRZWIOWA 

Isniejąca metalowa stolarka drzwiowa we wszystkich budynkach przeznaczona jest do wymiany. 

W budynku ADMINISTRACYJNO - SOCJALNYM i w budynku ROZDZIELNI WYSOKIEGO 
NAPIĘCIA ze względu na zalecane ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu współczynnik przenikania 
ciepła dla drzwi powinien wynosić U<2,6W/m2K. 

Rodzaj okuć, zamków i innych zabezpieczeń do ustalenia z użytkownikiem budynków. 

Kolor drzwi ciemny brązowy powinien być zbliżony do koloru stolarki okiennej (z wyjątkiem budynku 
administracyjno - socjalnego) i obróbek blacharskich. 

UWAGA: przed zamówieniem drzwi każdorazowo sprawdzić otwory na budowie. 

 

DRABINY NA DACH I TYM PODOBNE 

Niektóre drabiny prowadzące na dachy budynków nie spełniają wymagań bezpieczeństwa 
zapisanych w §101 Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy tuowanie. 

Wszystkie drabiny należy sprawdzić pod kątem spełnienia wymogów wymienionego wyżej 
Rozporządzenia, doprowadzić do zgodności z przepisami, odnowić i pomalować, względnie 
wymienić na nowe. 

Na budynkach zamontowana jest instalacja odgromowa, którą należy w trakcie remontu 
zdemontować, a następnie z powrotem zamontować. 

Jeżeli na budynku jest zamontowane oświetlenie, tablice informacyjne, kratki wentylacyjne itp. 
Elementy te należy zdemontować a po remoncie zamontować, tablice odnowić, kratki wentylacyjne 
wymienić na nowe. 
       
      Opracowała: 
 
      mgr inż. arch. Zofia Grodzka 
      nr upr. MA/029/07, 
      nr czł. Izby Architektów MA-2145 

 


