
 
Nazwa i adres inwestora:Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu 
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu 
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz 

 
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZYRemont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego 
Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego 
 wielorodzinnego przy ul.Parczeskiego 5-6 w Kaliszu 

1

 
     

Kalisz ul. Zacisze3 kom. 510097300 

fax 062 764 2246  www.architektura.kalisz.pl   
 

PROJEKT BUDOWLANY 
REMONTU ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM I REMONTEM KLATKI 

SCHODOWEJ  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO  
                                PRZY UL ŚRÓDMIEJSKIEJ 7-9 W KALISZU  

                                                
                                                            

TEMAT 
                        PROJEKT BUDOWLANY  

REMONTU ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM I REMONTEM 
KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO 

WIELORODZINNEGO   
BRANŻA ARCHITEKTURA 
OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY   
ADRES KALISZ ul ŚRÓDMIEJSKA 7-9  – działka nr 208/3+208/5 

Obręb ewid. 025 Śródmieście I  
Jednostka ewidencyjna : 306101_1 Miasto Kalisz 

INWESTOR MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W KALISZU 
ul. DOBRZECKA 18  

      
PROJEKTOWAŁ TYTUŁ IMIĘ NAZWISKO PODPIS 
ARCHITEKTURA 

mgr. inż. arch. P. Sturgólewski 

w specjalności architektoniczno konstrukcyjnej 
Nr. uprawnień 393/70 

 
 
 
 
 

 



 
Nazwa i adres inwestora:Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu 
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu 
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz 

 
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZYRemont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego 
Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego 
 wielorodzinnego przy ul.Parczeskiego 5-6 w Kaliszu 

2

                                                                                                                                                                                             Kalisz  w czerwcu 2019 
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 07.07. 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. Ustaw z dn. 2018 r poz 1202. z 
póżniejszymi zmianami)oświadczam, że projekt budowlany sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepis i zasadami 
wiedzy technicznej 
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                       SPIS TREŚCI 
 

                                                 Spis treści 
 
 
       1   Spis treści 
       2   Opis techniczny 
       3  Rysunki techniczne. 

  Mapa sytuacyjna tarenu- kopia mapy zasadniczej                                                         rys nr1 
  Inwentaryzacja   elewacji frontowej                                                                              rys nr2 
  Inwentaryzacja -   elewacji tylnej                                                                                   rys nr3                                                                                      
   Inwentaryzacja – klatki schodowej                                                                                rys nr4                                                      
   Inwentaryzacja – gzymsy elewacji frontowej                                                                rys nr5   
   Gzymsy elewacji frontowej projektowane zmiany                                                        rys nr6 
   Projektowane zmiany gzymsów elewacji frontowej                                                     rys nr 8 
   Projektowane drzwi zewnętrzne do klatki schodowej                                                   rys nr 9 
   Kolorystyka elewacji frontowej                                                                                     rys nr10 
   Kolorystyka elewacji tylnej                                        rys nr 11 
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 1 .  DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA  
 1.1 . STRONA TYTUŁOWA I OŚWIADCZENIE PROJEKTANATA  

 1.2 . DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ  

 1.3 . ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY  

 2 .  DANE OGÓLNE  

 2.1 . CEL OPRACOWANIA  

 2.2 . PODSTAWA OPRACOWANIA  

 2.3 . ZAKRES PLANOWANYCH PRAC  

 2.4 . OCHRONA ŚRODOWISKA  

 2.5 . OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW  

 2.6 . GABARYTY OBIEKTU  

 2.7 . STAN ISTNIEJĄCY  

 2.8 . EKSPERTYZA TECHNICZNA  

 2.9 . ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

 3 . CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU  

 3.1 . OBLICZENIA TERMOIZOLACYJNE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH  

 3.2 . SPRAWDZENIE WYMAGAŃ IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ PO TERMOMODERNIZACJI Z 

AKTUALNYM  

 4 . DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA  

 5 . CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYC ROZWIĄZAŃ W OBRĘBIE ELEWACJI I 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

5.3 .  OCIEPLENIE SYSTEMEM BSO ŚCIAN ELEACJE OFICYNY  

 5.4 . ODTWORZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA ORAZ WYKONANANIE POWIERZCHNI 

PODWÓRZA  

 5.5 .  DEMONTAŻ ELEMENTÓW MOCOWANYCH DO POWIERZCHNI REMONTOWANYCH  

7 . ODDZIAŁYWNIE INWETYCJI, NORMY BUDOWLANE  

 7.1 . ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO NATURALNE  

 7.2 . OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI  

 7.3 . NORMY BUDOWLANE  

 8 . INFORMACJA BIOZ  
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu  remontu  elewacji  z  dociepleniem  i remontem klatki schodowej budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Śródmiejskiej 7-9 w Kaliszu. 

I DANEOGÓLE 

1. Obiekt: - Remont elewacji, z dociepleniem  i remontem klatki schodowejbudynku mieszkalnego 

wielorodzinnego przy ul.Śródmiejskiej7-9 w Kaliszu.                     

2. Adres obiektu: - Kalisz ul. Śródmiejska 7-9 

                                 Jednostka ewidencyjna 306101_1 Miasto Kalisz. 

                                 Obręb ewidenc. 025 Śródmieście I  

                                 Działka nr 208/3+208/5 

      Inwestor: - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18.   

3. Podstawa opracowania: 

- wizja lokalna , inwentaryzacja elewacji. 

- pomiary z natury wykonane miarą oraz miernikiem laserowym. 

- obowiązujące normy i aprobata ITB dla systemów renowacyjnych elewacji budynków ,oraz farb 

elewacyjnych.  

- Fotografie 

- Uwaga: wykonawca przystępując do wyceny prac przewidywanych do wykonania zobowiązany 

jest do dokładnej analizy kosztów, na podstawie wizji lokalnej w terenie i uzgodnienie z 

inwestorem ewent. dodatkowych prac budowlanych przewidywanych do wykonania i dokonanie 

własnych pomiarów (dotyczy wymiany  drzwi i okien). 

Podane wymiary drzwi i okien przeznaczone do wymiany należy traktowac informacyjnie) 

    

. II. ZAKRES OPRACOWANIA 

      Opracowanie obejmuje inwentaryzację i projekt architektoniczno budowlany  w zakresie   remontu elewacji 

wraz z dociepleniem elewacji tylnej i remontem klatki schodowej budynku mieszkalnego,       

wielorodzinnego przy  ul.Śródmiejskiej 7-9 w Kaliszu.                                                                                                         

      Wykonano również projekt wymiany instalacji elektrycznej na klatce schodowej  

      Budynek jest usytuowany w ciągu zabudowy ul. Śródmiejskiej w Kaliszu.   

      Zakresem termomodernizacji objęta jest elewacja tylna budynku 

      Elewacja frontowa dociepleniu nie podlega. 

      Wszystkie elewacje malować zgodnie z planszą kolorystyczną zamieszczona w projekcie 

      Kolorystykę elewacji uzgodniono z Konserwatorem Zabytków w Kaliszu          

     Projekt składa się z: 

      -   mapy sytuacyjno wysokościowej terenu 

      -   fotografii  elewacji   

-   opisu technicznego 
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      -   rysunków inwentaryzacji budynku, elewacji i inwentaryzacji ogrodzenia terenu 

-   projektu kolorystyki elewacj budynku 
 

DANE OGÓLNE 

 1.1 . CEL OPRACOWANIA 

Przedmiotowa inwestycja ma na celu przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie remontu elewacji wraz z 

dociepleniem oficyn budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Śródsmiejskiej 7-9 w Kaliszu. 

2.2 . PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Zlecenie Inwestora, 

 Uzgodnienia z Zamawiającym, 

 Uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków, 

 Wizja lokalna i oględziny budynku, 

 Dokumentacja fotograficzna,  

 Mapa zasadnicza, 

 1.2 . ZAKRES PLANOWANYCH PRAC 

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budynek wielorodzinny o 6 kondygnacjach (w tym piwnica i poddasze 

nieużytkowe). Jest to budynek położony w ciągu budynków mieszkalnych na ul. Śródmiejskiej w Kaliszu w jej 

południowo wschodniej pierzei.W części frontowej na parterze budynku znajduje się sklep. Budynek jest 

położony na dwóch działkach działe nr 208/3 -208/5 i posiada podwójny numer policyjny - Śródmiejska 7-9. 

Obiekt jest objęty opieką konserwatorską. Na przewidywane prace budowlane Inwestor uzyskał uzgodnienie z 

Konserwatorem Zabytków w Kaliszu. 

Zakres prac zawarto w poniższych punktach dla całego obiektu.  

 

Zakres planowanych prac w zakresie  remontu  elewacji wraz z dociepleniem  oficyny budynku. 

 

1. Wykonanie nowej kolorystyki budynku 

2. Renowacja tynków elewacji frontowej i skucie tynków elewacji oficyny. 

3. Ocieplenie systemem BSO ściany zewnętrznej od strony podwórza.  

4. Wymiana parapetów zewnętrznych, wewnętrznych  

5. Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

6. Zasypanie studzienek piwnicznych od frontu elewacji i wyłożenie kostki granitowej 

7. Wymiana rur spustowych, rynien i obróbek blacharskich 

8. Wymiana podestu wejsciowego 

9. Demontaż i montaż istniejących elementów mocowanych do powierzchni remontowanych  

10. Uporządkowanie terenu budowy 

 1.3 . OCHRONA ŚRODOWISKA 

Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów 
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przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 

z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. 

257, poz.2573), przedmiotowa inwestycja nie jest zakwalifikowana jako inwestycja mogąca pogorszyć stan 

środowiska. 

Z uwagi na swój charakter, sposób eksploatacji oraz technologie, planowane prace budowlane nie wywierają 

ujemnego wpływu na środowisko, zdrowie i obiekty sąsiadujące, a odpady stałe będą magazynowe w 

przeznaczonych do tego pojemnikach i odbierane przez wyspecjalizowane firmy. 

 1.4 . OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW 

Teren inwestycji jest objęty ochroną konserwatorską. W związku z tym  należy zachować procedury 

wynikające z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 r.  

 1.5 . GABARYTY OBIEKTU  

Długość:     11,70 m;  

Szerokość:                   12,42 m; 

Wysokość:                  15,33 m; 

Powierzchnia zabudowy:   145,0m²; 

Kubatura:        2325 m3 

Liczba kondygnacji: 6 (piwnica, 4 kondygnacje nadziemne,  poddasze nieużytkowe) 

 

Budynek jest budynkiem ŚREDNIOWYSOKIM (SW). 

 1.6 . STAN ISTNIEJĄCY 

Obiekt jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy Śródmiejskiej zajmującym 

działki nr 208/3+208/7 w Kaliszu. Kamienica posiada wejście do budynku od strony ul. Śródmiejskiej  oraz  

wyjscie na podwórze. 

Budynek jest podpiwniczony na całej jego powierzchni oraz posiada poddasze nieużytkowe. W całej 

kamienicy mieszczą  się lokale mieszkalne oraz pomieszczenie  sklepu na patrerze.  

Stolarka okienna częściowo została całkowicie wymieniona na PCV (za wyjatkiem jednego okna –nad 

zadaszeniem od strony podwórza.. Drzwi do sklepu,oraz witryny,-stalowe, przeszklone.Drzwi do klatki 

schodowej od frontu elewacji projektuje sie do wymiany na drewniane, płycinowe. 

Konstrukcję ścian zewnętrznych stanowi mur z cegy pełnej ceramicznej, grubość ścian zmiejsza się z każdą 

kolejną kondygnacją i wynosi od 38cm do 54cm.  

Stropy o konstrukcji gęsożebrowej a ich grubość wynosi 25  cm.  

Schody klatki schodowej dwubiegowe, żelbetowe w dobrym stanie technicznym.  

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówka karpiówką.  
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 1.7 . EKSPERTYZA TECHNICZNA 

Podczas wizji lokalnej zaobserwowano znaczne ubytki tynku na ściananie elewacji tylnej, na gzymsie parteru, 

gzymsach. Stolarka okienna prawie całkowicie została wymieniona na nową z PCV . 

 Drzwi prowadzące do klatki schodowej projektuje sie do wymiany. Obróbki blacharskie, parapety, i rury 

spustowe do wymiany Konstrukcja dachu w stanie dobrym, bez śladów znaczącej korozji biologicznej. 

Wymaga zabezpieczenia.   

Ogólnie można stwierdzić, że budynek jest w stanie dobrym, wymagającym prac poprawiających estetykę oraz 

miejscowego wzmocnienia.  

 1.8 . ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Działki na których znajduje się budynek nie jest ogrodzona  i stanowi wspólne podwórze dla budynków 

sąsiednich. 

Dojazd gospodarczy do budynku w bramie budynku Targowa 8. Na podwórzu znajduje sie trafostacja. 
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 2 . CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 

 2.1 . OBLICZENIA TERMOIZOLACYJNE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH  

Mury części frontowej NIE PODLEGAJĄ TERMOMODERNIZACJI 

Mury oficyny i elewacji od podwórza PODLEGAJą TERMOMODERNIZACJI –STYROPIAN GR15cm  

STAN  ISTNIEJACY 

 

Ściana frontowa 

 

Opis warstw 

Grubość 
warstwy 
d w m 

λ     W/m²K R,Rі, Re 

m²K/W 

U 

Wm²K 

 Tynk cem.wap 0,02 0,82 0,024  

 Mur z cegły pełnej 0,48 0,77 0,623  

 Tynk cem. wap 0,02 0,82 0,024  

   Rs 0,130  

   Rse 0,040  

   Razem 0,841 1,189 

 

MURY OFICYNY I ELEWACJI TYLNEJ OD PODWÓRZA PO TERMOMODERNIZACJI 

 

 

Ściana oficyny 

 

Opis warstw 

Grubość 
warstwy 
d w m 

λ     W/m²K R,Rі, Re 

m²K/W 

U 

Wm²K 

 Tynk cem.wap 0,02 0,82 0,024  

 Mur z cegły pełnej 0,48 0,77 0,623  

 Styropian 0,15 0,04 3,750  

 Tynk cem. wap 0,02 0,82 0,024  

   Rs 0,130  

   Rse 0,040  

   Razem  4,591 0,217 

 

          SPRAWDZENIE  WYMAGAŃ  IZOLACYJNOŚCI  TERMICZNEJ  PO      
                             TERMOMODERNIZACJI  Z  AKTUALNYMI 

Ściana zewnętrzna U proj W/m²K U max Wm²K Warunek Uwaga 

Frontowa 1,189 0,23 Niespełnioiny Elewacja frontowa 
objeta ochroną 
konserwatorską 

Oficyny 0,226-0,217 0,23 Spełniony Brak uwag 
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 3 . DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA  

 

 ELEWACJA   FRONTOWA   

            

    

         ELEWACJA   TYLNA  
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 4 . CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ  

 

ELEWACJA FRONTOWA 

5.1  RENOWACJA ŚCIANY FRONTOWEJ 

Prace należy zacząć od przygotowania podłoża ściany  zewnętrznej elewacji. Całość zmyć strumieniem wody 

pod ciśnieniem. Następnie starannie usunąć wszelkie fragmenty złuszczające się oraz odspojone (tzn. głuche) po.  

Miejsca zaatakowane przez korozję biologiczną (poprzez grzyby, glony) należy oczyścić, a następnie zastosować 

nasiąkliwy preparat oczyszczający z odpowiednimi właściwościami dezynfekującymi, np. STOPRIM FUNGAL 

lub równoważny i pozostawić na 24 godziny. 

Oczyścić istniejące gzymsy z wszelkich złuszczających się fragmentów, nawarstwienia brudu, pyłu  oraz po 

odpyleniu murów należy odtworzyć (nadać elementom pierwotny kształt) za pomocą wierzchniej zaprawy 

sztukatorskiej, charakteryzującej się wysoką przyczepnością i plastycznością, wysoką elastycznością oraz 

szybkim czasem wiązania. Przy ubytkach 1-5cm należy wykorzystać do prac ciągnionych lekką szybkowiążącą 

zaprawę StoDeco Plan grob lub równważną. Do warstw o grbości 2-25mm w technice ciągniętej użyć 

drobnoziarnistą zaprawę StoDeco Plan fein lub równoważną. 

Tynki wykazujące słabą przyczepnośćdo podłoża należy skuć i uzupełnić. 

Ubytki, nierówności podłoża, pęknięcia strukturalne uzupełnić odpowiednio dobranym środkiem gruntującym 

wypełniającym rysy w podłożu lub masą szpachlową do rys i pęknięć  do stosowania  na 

zewnątrzbudynku,mrozoodporną. 

Gzyms nad dzwiami wejsciowymi do klatki schodowej należy zmniejszyć poprzez ścięcie dolnego pasa gzymsu 

na wysokość ca 160mm, a także sfazowanie jego pozostałej powierzchni przez  ścięcie  profili o ca 25mm. 

Następnie poprowadzić na wysokości wyż. wym. gzymsu, dodatkowy gzyms na całą szerokośc budynku o 

podobnym profilu jak sfazowany gzyms istniejący. 

Gzyms nad 2 piętrem –wzbogacić o dodatkowy profil, wykonany w tynku, lub z  twardego styropianu EPS 200 

Firmy STYRO STYL listwa typu L-52 .   

Nastepnie elewację zagruntować środkami przeznaczonymi na dane podłoże (np.silikonowym podkładem 

wgłębnymlub rozcieńczona farbą przy podłozu słabo chłonnymnp. Firmy STO-ispo, 

BAUMIT,CERESIT,REMMERS, lub innymi o podobnych właściwościach działania)Prace wykonac zgodnie z 

wytycznymi wybranej firmy. 

Powierzchnie elewacji dwukrotnieć malować farbą ewacyjną silikatową zachowującą wysoką 

paroprzepuszczalność i mineralnie-matowy charakter elewacji STOSIL COLOR lub równoważny, w kolorach 

jak pokazano w część graficznej projektu. 

Odstęp czasu między nakładaniem poszczególnych wrstw preparatów i malowaniem powinien wynosic 

minimum 24 godziny (wytyczne producenta).Prace nalezy prowadzić w temperaturze 8-25ºC.Nalezy unikać 

prowadzenia robót przy mocnym bezpośrednim nasłonecznieniu. 

Należy odkuć istniejące w parterze płytki ceramiczne , stanowiace cokół budynku. 

5.2  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA. 

Wszystkie okna elewacji frontowej wymieniono na na nowe - PCV. 
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Drzwi zewnętrzne frontowe na klatkę schodową wymienić na drewniane, pełne płycinowe, z elementami 

zdobiącymi. 

5.3 PODEST WEJŚCIOWY DRZWI DO KLATKI SCHODOWEJ 

  Podest wejściowy jest zniszczony, wymaga wymiany.Wykonać płytę granitową. (106/60cm) 

5.4 RURA SPUSTOWA 

 

  Rura spustowa elewacji frontowej – do wymiany na rurę z blachy cynkowo tytanowej. 

5.5   DEMONTAŻ ELEMENTÓW MOCOWANYCH DO POWIERZCHNI                     
REMONTOWANYCH 

Usunąć istnniejące elementy  mocowane do elewacji budynku:- istniejące dwa uchwyty do flag, wykonać   

jeden uchwyt ,usunąć istn markizę nad sklepem, wykonać demontaż i powtórny montaż anteny satelitarnrj przy  

oknie trzeciego pietra i spawdzić sygnał TV. 

5.6 WYMIANA  SKRZYNKI  GAZOWEJ  I  ELEKRYCZNYCH 

Wymienić na nowe istniejące skrzynki elektryczne i skrzynkę gazową. 

 

  ELEWACJA TYLNA - OD STRONY PODWÓRZA 

   5.7 RENOWACJA ŚCIAN OFICYNY I  DOCIEPLENIE 

Projektuje się przetarcie istniejących tynków. Całość zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem. Następnie 

starannie usunąć wszelkie fragmenty złuszczające się oraz odspojone (tzn. głuche) poprzez odbicie mechaniczne 

tynku istniejącego. Po skuciu tynków na ścianach i elementach sztukaterii należy odpylić mur. Miejsca 

zaatakowane przez korozję biologiczną (poprzez grzyby, glony) należy oczyścić, a następnie zastosować 

nasiąkliwy preparat oczyszczający z odpowiednimi właściwościami dezynfekującymi, np. STOPRIM FUNGAL 

lub równoważny i pozostawić na 24 godziny. 

Oczyścić istniejące gzymsy z wszelkich złuszczających się fragmentów oraz po odpyleniu murów należy.  

odtworzyć (nadać elementom pierwotny kształt) za pomocą wierzchniej zaprawy sztukatorskiej, 

charakteryzującej się wysoką przyczepnością i plastycznością, wysoką elastycznością oraz szybkim czasem 

wiązania. Przy ubytkach 1-5cm należy wykorzystać do prac ciągnionych lekką szybkowiążącą zadprawę 

StoDeco Plan grob lub równważną. Do warstw o grbości 2-25mm w technice ciągniętej użyć drobnoziarnistą 

zaprawę StoDeco Plan fein lub równożędny. 

Ściany fundamentowe  elewacji tylnej  należy docieplić styrodurem gr. 15cm. Płyty ze styroduru, należy 

przykleić do ściany za pomocą pianki poliuretanowej (niskorozprężna) do przyklejania płyt styropianowych. 

Płyty styrodurowe należy przykleić do wysokości zwieńczenia istn. cokołu. Na płytach ze styroduru należy 

wykonać warstwę zbrojącą z kleju i z siatki z włókna szklanego.. Do wysokości gruntu na warstwie zbrojącej, 

należy wykonać izolację z dwóch warstw emulsji asfaltowej na rozpuszczalnikach wodnych. Wykopy zasypać 

piaskiem o frakcji 0,06mm – 

Następnie ściany elewacji należy ocieplić styropianem EPS 70 gr. 15cm. Zaprawę klejową nakładać na płytę 

styropianową. Wymiary płyt nie powinny być większe niż 100x50cm. Styropian mocować na ścianie zaczynając 
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od projektowanego cokołu. Układanie drugiego rzędu, rozpoczynamy od połówki płyty. Płyty styropianowe 

przyklejamy mijankowo.  

Przyklejony styropian powinien posiadać gładkie i równe krawędzie. Bardzo ważne jest pozostawienie czystych 

(bez kleju) spoin pomiędzy płytami. Dodatkowe zamocowanie stanowią systemowe łączniki mechaniczne 

z trzpieniem metalowym wkręcanym lub wbijanym, w ilości 6szt./m2. Kołkować po 24 godzinach od 

przyklejenia płyt. 

Po związaniu kleju (ok.2-3 dni) należy wyszlifować powierzchnie płyt styropianowych. Wszystkie większe 

szczeliny (4mm i większe) między płytami powinny być uzupełnione pianką poliuretanową). Następnie należy 

nanieść klej do wtapiania siatki z włókna szklanego. 

Narożniki otworów okiennych i drzwiowych wzmocnić dodatkową warstwą siatki 50x30cm, ułożoną pod kątem 

45º. Na wysokości 2m od cokołu należy wtopić dodatkową warstwę siatki z włókna szklanego. Wewnętrzne 

płaszczyzny ościeży okiennych i drzwiowych ocieplić styropianem EPS 70 gr. 3cm. 

Krawędzie ościeży oraz narożniki budynku zabezpieczyć aluminiowymi listwami narożnikowymi (aluminiowe 

perforowane z siatką 25x25x0,5mm). Nad cokołem na styropianie należy zamontować listwę kapinosową. 

Na powierzchni ścian i ościeży należy wykonać lekki mineralny tynk gładki. Powierzchnię ponownie ścian 

zagruntować preparatem gruntującym do stosowania na zewnątrz na bazie hydrozolu akrylowego, 

charakteryzującym się wzmocnieniem podłoża, właściwościami hydrofobizującymi. 

Należy wymienić wszystkie parapety na parapety z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7015. 

Pod parapety z blachy należy wykonać warstwę spadkową z zaprawy cementowej M80, a parapety montować na 

klej bitumiczny. Krawędź między oknem, a parapetem należy uszczelnić silikonem dekarskim. Boczne 

krawędzie zabezpieczyć systemowymi nakładkami plastikowymi. Pozostałe wszystkie obróbki blacharskie takie 

jak pasy podrynnowe, obróbki dachowe, czy obróbki gzymsów,  należy wykonać z blachy tytan-cynk gr. 

0,60mm. Przed montażem nowych obróbek należy wykonać szpachlowanie górnych krawędzi gzymsów klejem 

do zatapiania siatki i wykonać jednokrotne powłokę preparatem gruntującym. Obróbki blacharskie montować na 

klej bitumiczny. Szczeliny między murem i obróbką blacharską uzupełnić silikonem dekarskim bezbarwnym.  

Wewnątrz budynku, gdzie projektuje się wymianę okien, należy wymienić istniejące parapety na parapety PCV 

w kolorze białym.  

Dokonać prac związanych z projektowanym dociepleniem sciany takich jak : demontaż i  montaż  istn. rur 

spustowych, wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich, oraz niezbędnych prac w związku z przesunięciem 

pasa podrynnowego a także wymienić parapety  nowoprojektowanych okien dostosowane do grubości ocieplenia 

z blachy stalowej powlekanej w kolorze jasnopopielatym. 

Wykonać wszystkie niezbędne obróbki blacharskie z blachy powlekanej  w kolorze jasno brązowym. 

Dokonac naprawy gzymsu nad drzwiami do klatki schodowej. Uzupełnić braki w cegle. 

Gzyms podrynnowy - należy zachować, jego oprofilowanie dokładając listwy styropianowe zgodnie z istniejącym 

gzymsem. 

Obróbki blacharskie na dachu – przesunąć o grubość docieplenia . 

 Następnie powierzchnie ściany i ościeży dwukrotnie pomalować farbą elewacyjną silikatową w kolorach jak 

pokazano w części graficznej. 
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5.8  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

Do wymiany na okno PCV projektuje się okno drewniane70/40cm znajdujące sie nad istniejącym zadaszeniem 

chroniącym dwa klimatyzatory.: (wymiary w swietle węgarków zewnątrz ściany) 

5.9  RURA SPUSTOWA 

Rurę spustową  wymienić na nową z blachy cynkowej, malować w kolorze elewacji. 

5.10  DASZEK NAD WEJSCIEM DO ZAPLECZA,CHRONIĄCY DWA 

KLIMATYZATORY 

Daszek jest nieestetyczny. Wymienić na nowy z blachy rowkowanej,lub trapezowej, o mniejszej fali. 

5.11 MONTAZ I DEMONTAZ KLIMATYZATORÓW 

W związku z dociepleniem elewacji konieczny będzie demontaz i powtórny montaz dwóch klimatyzatorów, 

znajdujacych sie pod wyż wym daszkiem. 

5.12  KRATY STALOWE OKIEN PARTERU 

Kraty zdemontować i powtórnie zamontować, oczyścic i pomalować. 

5.13  INSTALACJA PIORUNOCHRONNA 

Dokonać wymiany uszkodzonej (przerwanej) instalacji piorunochronnej. 

5.14 SKRZYNKA  INSTAL. GAZOWEJ 

Przesunąć zgodnie z grubością docieplenia skrzynke i przewód instalacji gazowej. 

 

  KLATKA SCHODOWA 

5.15 MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ 

 Projektuje się przetarcie tynków,  i malowanie  klatki schodowej farbami  lateksowymi w kolorach pastelowych, aż do 

drzwi zewnętrznych piwnic. Uzupełnić odpadające tynki nad biegami schodów. Istniejącej instalacje ukryć w bruzdach 

w ścianach.Wykonać skrzynkę instalacji gazowej-parter, przy wejściu, lub istniejący otwór zakryć drzwiczkami. 

 
5.16 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE. 

Na zewnątrz ,od strony podwórza wykonać opaskę chodnikową szerokości150cm , na całej szerokości budynku 

o wysokości 13-14cm. 

 5 . ODDZIAŁYWNIE INWETYCJI, NORMY BUDOWLANE 

6.1 ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO NATURALNE 

Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 

z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. 257, 

poz.2573), przedmiotowa inwestycja nie jest zakwalifikowana jako inwestycja mogąca pogorszyć stan 

środowiska. 

Z uwagi na swój charakter, sposób eksploatacji oraz technologie, planowane prace budowlane nie wywierają 
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ujemnego wpływu na środowisko, zdrowie i obiekty sąsiadujące. 

6.2  OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006r. Nr 156, poz. 

1118), obszar oddziaływania nieruchomości obejmuje działki: 208/3 ;208/4  zgodnie z WT paragraf 12.4.  

6.3  NORMY BUDOWLANE 

 Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami /Dz. U. z 2003r Nr 207 poz. 2016/, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r / Dz. U. Nr 75 poz. 690/ z późniejszymi 

zmianami,  

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22.06. 2005r / Dz. U. Nr 116 poz. 985/, 

 PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady ustalania obciążeń 

 PN-82/B-02001 - Obciążenia stałe 

 PN-EN ISO 13788:2003 - Cieplno wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i 

elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności 

powierzchni i kondensacji międzywarstwowej - Metoda obliczenia. 

 PN-EN ISO 13789 - Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. 

Metoda obliczania. 

 PN-EN ISO 10211-1:1998 - Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. 

Ogólne metody obliczania.  

 PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. 

Część 2: Liniowe mostki cieplne. 

 PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła Metoda obliczania. 

 PN-EN ISO 14683:2001 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. 

Metody uproszczone i wartości orientacyjne. 

 PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 

 PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

 PN-EN 13632:2004 Wyroby do izolacji cieplnej - Wyrobu z polistyrenu ekspandowanego (EPS) 

produkowane fabrycznie - Specyfikacja 

 PN-92/P-85010 - Tkaniny szklane 

 PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie - Specyfikacja 

 PN-90/B-02867/+Az1 - Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany. 

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie powodowała ograniczenia    
dostępu do miejsc regularnego wystepowania rozrodu jeżyków i innych chroninych 
gatunków ptaków i nietoperzy     
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UWAGI KOŃCOWE  
 
Projekt architektoniczny podlega ochronie  na mocy uregulowań w zakresie praw autorskich. 
Wszelkie zmiany należy uzgodnić z projektantem,oraz pracownikiem Konserwatora Zabytków w 
Kaliszu.Roboty budowlane i instalacyjne należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej do 
kierowania danym zakresem prac, zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 
Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadać atestom technicznym oraz 
ustaleniom odnośnych polskich norm i aprobat techniczny 
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FORMACJA BIOZ 

ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO 

 PODMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotowa inwestycja ma na celu przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie remontu elewacji i 

docieplenia  budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Śródmiejskiej23 w Kaliszu. 

 5.1.1 . ZAKRES PLANOWANYCH PRAC 

 

1. Ocieplenie systemem BSO elewacji podwórzowych 

2. Skucie tynków, wykonanie nowych tynków wraz z odtworzeniem profilowań  

3. Wymiana parapetów zewnętrznych, wewnętrznych  

4. Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

5. Zasypanie studzienek piwnicznych 

6. Wymiana rur spustowych, rynien i obróbek blacharskich 

7. Wykonanie nowej kolorystyki elewacji 

8. Wykonanie opaski chodnikowej od strony podwórza  

9. Remont klatki schodowej 

10. Demontaż i montaż istniejących elementów mocowanych do powierzchni remontowanych  

11. Uporządkowanie terenu budowy 

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Obiekt jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym znajdującym się przy ulicy Śródmiejskiej 7-9 w Kaliszu 

zajmującym działki nr 208/6+208/7. Wszystkie elewacje wymagają prac remontowych z uwagi na występujące 

ubytki tynku czy pęknięcia.Elewacja frontowa nie podlega dociepleniu  

Konstrukcję ścian zewnętrznych i wewnętrznych stanowi mur z cegły. Ściany zewnętrzne nie są ocieplone. 

Grubości ścian wynoszą od 38-70cm. Elewacja frontowa nie podlega dociepleniu elewacje oficyny oraz tylna od 

podwórza zostana docieplone styropianem gr.15cm. 

Dach o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką 

Stolarka okienna oraz drzwiowa w znacznej części wymieniona.  

WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ 
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

Na terenie placu budowy miejsca stwarzające zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia, na które należy zwrócić 

szczególną uwagę i zachować ostrożność to: 

 Budynek bezpośrednio graniczy z krawędziami  chodnika od ul. Śródmiejskiej - przed przystąpieniem 

do prac, należy przeprowadzić i załatwić wszelkie procedury związane z zajęciem chodnika, zmianą organizacji 

ruchu i ewentualnym zajęciem części pasa drogowego 
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 5.1.2 . WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE 
SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA 

Poniższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie oraz w jej pobliżu i 

występują przez cały czas trwania budowy.  

1. Zagrożenie upadkiem z wysokości, 

2. Możliwość przygniecenia ciężkimi elementami,  

3. Zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi,  

4. Zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z projektem 

lub z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, 

5. Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym,  

6. Zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz nieprzestrzegania 

wymogów technologicznych,  

7. Zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi,  

8. Zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowlanych,  

9. Zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy,  

10. Wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie ww. 

Czas zagrożenia katastrofą budowlaną nie dający się przewidzieć, trwający przez cały okres budowy.  

Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, skomplikowania procesów 

technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do 

intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników. 

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach okresowych szkoleń 

BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia powinien być 

potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie 

wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od 

rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy 

przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na: 

1. Określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 9.2 

2. Szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas realizacji robót 

zgodnie z punktem 9.4. 

3. Przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. 

WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA 
LUB W ICH SĄSIEDZTWIE 

Przed rozpoczęciem prac należy oznakować i zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób postronnych. Na 
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podstawie niniejszej informacji kierownik budowy lub inna kompetentna osoba wyznaczona przez Inwestora 

winna opracować plan BIOZ z częścią opisową oraz graficzną. Zagospodarowanie terenu budowy powinno być 

sprawdzone przed rozpoczęciem robót budowlanych przez komisję, złożoną z Inwestora, Kierownika budowy, 

przedstawicieli ew. firm wykonawczych.  

Komisyjne sprawdzenie zagospodarowania terenu budowy powinno obejmować w szczególności: 

1. Oznakowania terenu informujące o wykonywanych pracach budowlanych ze szczególnym 

uwzględnieniem oznakowania wszystkich stref niebezpiecznych, układów komunikacyjnych, dróg pożarowych. 

2. Doprowadzenie mediów, ze szczególnym uwzględnieniem wody i energii elektrycznej w sposób zgodny 

z obowiązującymi normami i przepisami. 

3. Urządzenia higieniczno-sanitarne pracowników. 

4. Urządzenia socjalno-bytowe pracowników. 

5. Teren wykonywania prac powinien być wyraźnie oznakowany. Oznakowanie to nie powinno stwarzać 

zagrożenia dla ludzi. Drogi i ciągi piesze na terenie budowy powinny być utrzymane w należytym stanie 

technicznym. Na drogach komunikacyjnych zabronione jest składowanie narzędzi i materiałów. Oprócz 

oznakowania miejsc niebezpiecznych wymagane jest stosowanie daszków ochronnych nad przejściami, na które 

istnieje możliwość spadania narzędzi lub materiałów budowlanych. 

Organizacja budowy, rozwiązania techniczne mające na celu wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną 

poszczególnych elementów inwestycji oraz wszelkie prace budowlane muszą być wykonywane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

PLAN BIOZ 
 
Zatrudnieni pracownicy powinni; 

- posiadać kwalifikacje zawodowe odpowiadające wykonywanej pracy 

- ukończone szkolenie w zakresie BHP 

- aktualne badania lekarskie dopuszczjące do wykonywania pracy w zawodzie 

- znajomość i zastosowanie w praktyce przepisów bhp i p.poż. 

Teren objęty budową właściwie zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich, wywiesić tablicę informacyjną i 

oznakować. 

 

 ROBOTY BUDOWLANE  NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY 

 UWAGA PRACE NA WYSOKOŚCI 

 

Wymagania warunkujące zatrudnienie pracownika na budowie: 

Posiadanie kwalifikacji zawodowych odpowiadających wykonywanej pracy, w przypadkach uzasadnionych 

przepisami posiadanie uprawnień specjalistycznych do obsługi sprzętu lub wykonywania robót  

specjalistycznych (np. energetycznych, spawalniczych). 

Ukończenie wymaganego przepisami szkolenia w zakresie BHP, którego ważnym elementem jest zaznajomienie 

pracownika z zagrożeniami mogącymi wystąpić w warunkach normalnych  oraz w razie awarii. Posiadanie 
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aktualnych wyników badań lekarskich  stwierdzających zdolność do wykonywania zamierzonej pracy, oraz brak 

przeciwwskazań do jej wykonywania. 

Posiadanie odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.odpowiednich do wykonywanej 

pracy. 

Znajomość ogólnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż, schematów alarmowych, oraz miejsc w których 

znajduje się sprzęt przeciwpożarowy i ratunkowy.Znajomość fundamentalnych  i praktycznych zasad BHP 

stanowiących że: 

- wszystkie ruchome części maszyn i urządzeń technicznych , za wyjątkiem 

elementów maszyn bezpośrednio wykonujących pracę, których całkowicie  

osłonić się nie da do wysokości 2,5m od poziomu stanowiska pracy zabezpieczone 

osłonami. 

- w czasie ruchu maszyny nie wolno wykonywać żadnych czynności pomocniczych takich jak: 

usuwanie nagromadzonych materiałów, okręcanie, wykonywanie drobnych napraw itp. 

 

BHP przy robotach rozbiórkowych. 

 

Przy termomodernizacji budynku występują rozbiórki obróbek blacharskich , rur spustowych , wykucie 

ościeżnic drewnianych i okiennych, rozbiórki schodów. 

Przy robotach rozbiórkowych należy oznakować miejsce prowadzonych prac. Roboty rozbiórkowe należy 

wykonywać ręcznie, zgodnie z dokumentacją projektową 

Występujące zagrożenia to: 

- upadek z wysokości  

- uszkodzenie głowy 

- uszkodzenie rąk i nóg 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć energię elektryczną. 

Robotnicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną, kaski, okulary,i rękawice. 

 

BHP przy wykonywaniu pracy z użyciem rusztowań 

 

Rusztowania powinny posiadać: 

- pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla pracowników oraz do składowania narzędzi 

- konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń 

- bezpieczną komunikację pionową  i swobodny dostęp do stanowisk pracy 

- możliwość wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku 

Rusztowania powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm. 

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w zakresie wykonania 

danego rodzaju rusztowań. 

Przy wykonywaniu robót na wysokości  pracownicy muszą być zabezpieczeni pasami  ochronnymi z linką 
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umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub rusztowń. 

Wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych. 

Pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostu rusztowń jest zabronione. 

 

BHP przy przy robotach ciesielskich i dekarskich 

 

- Przy posługiwaniu się piłą tarczową zabronione jest cięcie drewna bez prawidłowo założonych osłon i klina 

rozczepiającego. 

Przy pracy ręczną piłą mechaniczną drewno przeznaczone do cięcia powinno być unieruchomione. Odsuwanie 

ręką dolnej osłony przy włączonym silniku jest zabronione. 

- Ręczne podawanie w pionie materiałów długich  np. desek bali, jest dozwolone do wysokości 3 m. 

- Roboty związane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem powinny być wykonywane przez 

pracowników  zapoznanych  z występującymi zagrożeniami. 

- Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji drewna należy zaopatrzyć w sprzęt przeciwpożarowy, 

dostosowany do rodzaju używanego środka impregnacyjnego. 

- Pracowników należy wyposażyć w sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości  

(szelki bezpieczenstwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji) 

 

 

BHP przy wykonywaniu robót murarskich i tynkarskich 

 

- Stanowisko robocze należy stale utrzymywać w czystości i porządku, a rozlaną zaprawę murarską należy 

niezwłocznie usunąć. 

- Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robót powinny być niezwłocznie zabezpieczone 

barierkami. 

-Wykonywanie robót murowych i tynkowych  z drabin przestawnych jest zabronione. 

-Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien  znajdować się zawsze poniżej wznoszonego muru co 

najmniej 0,30m 

- Murae  i pomocnicy powinni uzywać odpowiedniego sprzętu, odzieży i rękawic ochronnych. 

 

BHP przy robotach malarskich 

 

Prace malarskie muszą być prowadzone  z rusztowań lub drabin. Wykonywanie prac przy użyciu drabin jest 

dozwolone do wys. 4,0m od poziomu podłogi 

Nie wolno prac malarskich z prowizorycznych pomostów zbitych z desek. 

 

Główne zagrożenia to: 
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- zatrucia substancjami chemicznymi 

- zastosowanie substancji mogących spowodowanie alergii 

- wykonywanie pracy na wysokości  

- niebezpieczeństwo pożaru 

Malowanie farbami zawierającymi szkodliwe toksyczne substancje np. związki ołowiu i chromu dopuszczalne 

jest tylko przy użyciu pędzla.  

Niedozwolone jest przebywanie ludzi powyżej 4 godzin, w pomieszczeniach malowanych farbami 

zawierającymi lotne rozpuszczalniki. 

W czasie wykonywania robót malarskich  z zastosowaniem farb łatwo palnych należy umieścić w widocznych 

miejscach tablice ostrzegawcze. 

 

BHP przy robotach posadzkarskich 

 

Przy termomodernizacji budynku wykonywane są okładziny z płytek gres na schodach zewnętrznych. 

Przy wykonywaniu tych prac mogą wystapić zagrożenia: 

- porażenia prądem przy niewłaściwym używaniu sprzętu elektrycznego (np. mieszarek) 

- uszkodzenia oczu substancjami pylastymi zawartymi w klejach 

- uszkodzenia stawu kolanowego przy pracy w pozycji klęczącej . 

Należy używać podkolanników oraz okularów ochronnych , odzieży ochronnej i rękawic. 
 
 

                                                                                                                                     OPRACOWAŁ 






















