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4. OPIS TECHNICZNY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJ ĄCYCH  

POZWOLENIA NA BUDOW Ę 
 

I. Opis do projektu zagospodarowania terenu 

1.1.Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego 
obejmującego więcej niŜ jeden obiekt budowlany- zakres całego zamierzenia oraz 
kolejność realizacji obiektów. 
Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji budynku Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Białej polegający na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku, demontaŜu 
metalowych schodów zewnętrznych, demontaŜu krat okiennych na piętrze budynku, 
wykonaniu nowej obróbki blacharskiej dachu oraz rynien i rur spustowych, 
wstawieniu nowych parapetów zewnętrznych oraz wykonanie cokołu z tynku 
mozaikowego. 
Inwestycja ma słuŜyć poprawie wizerunku budynku. 
Nie powstają nowe pomieszczenia uŜyteczności publicznej. Występują roboty nie 
wymagające pozwolenia na budowę.  
Lokalizacja: 48-210 Biała, ul. Prudnicka 29, 1563 k. m. 25 
Inwestor: Gmina Biała, ul. Rynek 10, 48 – 21m Biała 
 

1.2.Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem 
przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiórek w zakresie niezbędnym 
do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu 
Działka nr 1563 jest zabudowana w zabudowie miejskiej następującymi obiektami: 
budynek  Ośrodka Pomocy Społecznej, który posiada metalowe schody zewnętrzne 
schody zewnętrzne przeznaczone do rozbiórki, teren utwardzony, miejsca postojowe 
dla samochodów, zieleń niska i wysoka, dwa wjazdy na posesję, ogrodzenie. 
 

1.3.Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia 
budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci 
uzbrojenia terenu z przeciwpoŜarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie 
terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu 
zagospodarowania działki lub terenu 
Planuje się wykonać remont elewacji budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Białej polegający na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku, rozbiórce 
metalowych schodów zewnętrznych, demontaŜu krat okiennych na piętrze budynku, 
wykonaniu nowej obróbki blacharskiej dachu oraz rynien i rur spustowych, 
wstawieniu nowych parapetów zewnętrznych oraz wykonanie cokołu z tynku 
mozaikowego. 
Układ komunikacyjny prosty, istniejące dwa wjazdy na działkę z drogi gminnej 
dz. nr 1593/2 i dojazdy. Wewnątrz działki istniejący teren utwardzony, na którym 
znajdują się miejsca postojowe dla samochodów osobowych oraz zieleń niska i 
wysoka – bez zmian. 
 
 
 



Działka posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej i 
deszczowej, energii elektrycznej, telefonicznej. 
Ukształtowanie terenu poziome równomierne. Zieleń niska i wysoka na działce 
występuje w tylnej części działki. 
Odległości ścian zewnętrznych budynku Ośrodka Pomocy Społecznej 
przeznaczonego do remontu od granic sąsiednich działek wynoszą od: 
-dz. nr 1562                       od 10,00 do 11,50m, 
-dz. nr 1556      od 55,00 do 68,50m, 
-dz. nr 1593/2 (droga gminna)   0,00 m. 
Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej po dociepleniu elewacją północno – 
zachodnią będzie się znajdował przy granicy drogi gminnej dz. nr 1593/2. Elewacja 
nie będzie zlokalizowana w pasie drogowym. 
 

1.4.Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania 
działki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych              
i adaptowanych obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów        
i chodników, powierzchnia zieleni oraz innych części terenu niezbędnych do 
sprawdzania zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
jeŜeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym 
Parametry techniczne budynku Ośrodka Pomocy Społecznej do remontu: 
-powierzchnia zabudowy       214,37 m2  
-kubatura budynku             1485,00 m3 
-wysokość od poziomu terenu do okapu        7,10 m 
-wysokość od poziomu terenu do kalenicy        7,65 m  
-ilość kondygnacji: 2- bez zmian 
Zestawienie powierzchni dz. nr 1563 k. m. 25. Powierzchnie te nie ulegają zmianie. 
-  214,37 m2 powierzchnia zabudowy budynkiem Ośrodka Pomocy Społecznej 
                    (6,25% powierzchni działki), 
-2801,43 m2 powierzchnia zieleni niskiej i wysokiej (81,78% powierzchni działki), 
-  410,20 m2 powierzchnia terenu utwardzonego (11,97% powierzchni działki), 
-3426,00 m2 powierzchnia dz. nr 1563 k. m. 25. 
Linia zabudowy, wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy, powierzchnia 
biologicznie czynna - bez zmian, szerokość elewacji frontowej zostaje zwiększona 
o 20 cm ze względu na docieplenie obiektu styropianem gr. 10 cm. 
Gabaryty budynku 2 kondygnacje nadziemne - bez zmian. 
Wysokość budynku od poziomu terenu do szczytu kalenicy wynosi 7,65m 
- bez zmian. 
Dach dwuspadowy - symetryczny, kąt nachylenia połaci 30 - bez zmian. 
Dach sytuowany kalenicą równolegle do drogi gminnej - dz. nr 1593/2 
- bez zmian.  
Okap sytuowany 7,10 m nad poziomem terenu. Bryła horyzontalna. 

Inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
miasta Białej. 

 
 

 



1.5.Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany 
obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na 
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Całość działki jest ujęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
jako „1U” – teren usług.  
Budynek  Ośrodka Pomocy Społecznej objęty opracowaniem nie posiada 
elementów stanowiących dominanty przestrzenne takich jak sterczyny, wieŜyczki 
itp. 
Zaprojektowane rozwiązania architektoniczne budynku Ośrodka Pomocy 
Społecznej dostosowano wyglądem i skalą do otoczenia, nawiązano do formy 
regionalnej. 
Planowany remont jest zgodny z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Biała. 
 

1.6.Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren 
zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego 
Teren inwestycji nie leŜy na szkodach górniczych, eksploatacja górnicza nie 
występuje. 
 

1.7.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 
zagroŜeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŜytkowników projektowanych 
obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 
Planowany remont spełnia wymagania podstawowe dla uŜytkowników budynku 
oraz uŜytkowników terenów działek sąsiednich tj.: bezpieczeństwo konstrukcji, 
bezpieczeństwo poŜarowe, bezpieczeństwo uŜytkowania, warunki higieniczno- 
zdrowotne oraz ochrony środowiska, ochronę przed hałasem 
i drganiami, oszczędność energii oraz odpowiedniej izolacyjność przegród, 
poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 
interesów osób trzecich. 
Inwestycja nie naleŜy do kategorii mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko. UciąŜliwość w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń 
powietrza atmosferycznego, substancji zapachowych, niejonizującego 
promieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia gruntu i wód nie 
występuje. Wody opadowe odprowadzane mają być na teren nieutwardzony działki 
inwestora oraz do kanalizacji deszczowej- bez zmian. 
 

1.8.Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 
skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych  
Inwestycja jest prosta, nie naleŜy do skomplikowanych. 

 

 

 

 

 

 



II. Opis techniczny remontu budynku Ośrodka Opieki Społecznej. 
 
 

2.1. Docieplenie ścian 
Ocieplenie ścian zewnętrznych naleŜy zrealizować metodą lekką - mokrą z 

wykorzystaniem jako izolacji termicznej styropianu o obniŜonym współczynniku 
przenikania ciepła (U = 0,032 W/m2K) grubości 10cm. W strefie cokołu naleŜy 
zastosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego grubości 4cm  

W celu uniknięcia powstawania mostków cieplnych, ościeŜa drzwi i okien 
zaleŜy ocieplić styropianem jw. o grubości 1 cm. 

Płyty styropianowe ułoŜyć z wykorzystaniem łączenia typu pióro-wpust, lub 
w przypadku uŜycia dwóch płyt styropianowych – na zakładkę. 

 
Na ocieplenie metodą lekką – mokrą składają się trzy warstwy róŜnych 

materiałów, tworząc wzajemnie dopasowany, aktywny system termoizolacyjny, 
zabezpieczający przed działaniem czynników atmosferycznych i uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

Pierwszą warstwę stanowią płyty z ekstradowanego polistyrenu – styropianu 
– izolujące cieplnie, przyklejone do ściany zaprawą klejową. Płyty powinny mieć 
wymiary nie większe niŜ 50x100cm i naleŜy je przyklejać pasami od dołu do góry, 
zachowując mijankowy układ spoin pionowych. PowyŜej drugiej kondygnacji płyty 
styropianowe naleŜy dodatkowo mocować mechanicznie specjalnymi łącznikami    
z tworzywa sztucznego. Ilość łączników na 1m2 uzaleŜniona jest od cięŜaru płyt 
termoizolacyjnych oraz od wysokości budynku. 
Wymagania dotyczące nanoszenia zaprawy klejowej i mocowania styropianu: 

− PodłoŜe powinno być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów    
i odspojeń. W zaleŜności od stanu podłoŜa przeprowadzić czyszczenie i/lub 
gruntowanie. Przygotowanie podłoŜa – zgodnie z zaleceniami producenta. 

− Nanoszenie masy klejowej ręcznie lub maszynowo na ścianę lub płytę 
styropianowa – paca, paca zębata lub maszynowo; przy nanoszeniu na ścianę 
– klej musi pokrywać > 60% powierzchni płyty, a przy nanoszeniu na płytę – 
klej musi pokrywać > 40% jej powierzchni. 

− Kołkowanie zalecane jest, gdy istnieje obawa, Ŝe małe powierzchnie nośne w 
podłoŜu nie są w pełni nośne, lub gdy czas oczekiwania gotowości płyty do 
przeszlifowania ma być skrócony – zdarza się to wtedy, gdy klejenie 
następuje na słabo wchłaniających podłoŜach. 

− W przypadku stosowania kołków naleŜy zastosować następujące czynności: 
• płyty przykleić i osądzić kołki termoizolacyjne, 
• kołki rozmieścić zgodnie z wytycznymi producenta, 
• powierzchnie kołka zlicować z powierzchnią styropianu, 
• odczekać do czasu związania kleju, 
− uskoki pomiędzy płytami izolacyjnymi oszlifować. 
− Stosować urządzenia pochłaniające pył przy szlifowaniu. 
− Po oszlifowaniu powierzchnie styropianu odkurzyć. 

 



Wszystkie płyty musza być dociśnięte na całkowity styk – ewentualne ubytki 
lub otwarte spoiny powinny być zamknięte pianka wypełniająca lub paskami 
materiału izolacyjnego. Minimalna temperatura obróbki i podłoŜa: + 5OC. 
 

Druga warstwa to warstwa wzmacniająca – na płyty termoizolacyjne nakłada 
się tę samą zaprawę klejową, w połowie grubości wzmacniając je siatką                   
z impregnowanego włókna szklanego, odpornego na alkalia. Skład chemiczny 
zaprawy klejowej jest tak dobierany, aby zatopione w niej włókno szklane łączyło 
się z nią, tworząc warstwę grubości około 3mm, odporną na uszkodzenia 
mechaniczne i wpływ czynników atmosferycznych. Aby tkanina zbrojąca znalazła 
się dokładnie w  środku zaprawy, wtapia się ją pomiędzy dwie warstwy zaprawy. 
NaroŜniki wzmacnia się dodatkowo perforowanymi kątownikami aluminiowymi. 
Warstwa wzmacniająca jest równocześnie podkładem pod warstwę wykończeniową 
– cienkowarstwowy tynk silikonowy. 
 
Nanoszenie masy klejącej i wykonanie warstwy zbrojącej: 

− PodłoŜe powinno być równe, trwałe, czyste i nosne. Przed uŜyciem sprawdzić 
nośność istniejących powłok. Nienośne powłoki usunąć.  

− W mokra masę zbrojąca wtopić (wmasować) siatkę z włókna szklanego. 
Masę przenikająca przez siatkę natychmiast równo wyszpachlować. 

− Siatka musi być całkowicie okryta masa zbrojąca. 
− Paski siatki układać na zakład o szerokości nie mniejszej niŜ 10 cm. 
− Na naroŜnikach przy otworach okiennych i drzwiowych powstają zwiększone 

napręŜenia, które mogą spowodować powstawanie rys – w celu zapobiegania 
zastosować pod podstawowym uzbrojeniem paski siatki ułoŜone po 
przekątnej.  

− Na całej wysokości naroŜników kątowych oraz na całej długości budynku do 
wysokości 2 m licząc od poziomu terenu zaleca się zastosowanie podwójnej 
warstwy siatki w celu wzmocnienia warstwy zewnętrznej przed 
uszkodzeniami – rozwiązanie skonsultować z dostawca systemu.  

− Minimalna temperatura obróbki i podłoŜa: + 50C. 
− Nanoszenie pacą ze stali nierdzewnej lub maszynowo 

 
Trzecia warstwa ocieplenia metodą lekką – mokrą to wykończenie 

zewnętrzne, którym jest wyprawa elewacyjna z cienkowarstwowego tynku 
silikonowego. Przed połoŜeniem wyprawy tynkarskiej naleŜy zastosować powłokę 
gruntującą, która stanowi dodatkowa ochronę zazbrojonej warstwy wzmacniającej. 
Ponadto grunt zapobiega „przeświecaniu” podłoŜa. W strefie cokołu wyprawę 
tynkarską cienkowarstwową silikonową naleŜy zastąpić tynkiem mozaikowym. 
 
 
 
 
 
 
 



Nanoszenie masy tynkarskiej: 
− PodłoŜe powinno być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów    

i odspojeń. W zaleŜności od stanu podłoŜa przeprowadzić czyszczenie i/lub 
gruntowanie.  

− Minimalna temperatura obróbki i podłoŜa: + 50C. 
− Nanoszenie równomierne pacą ze stali nierdzewnej na grubość ziarna lub 

mechaniczne za pomocą dostępnych urządzeń do nanoszenia tynku 
drobnoziarnistego 

− Strukturowanie pacą z utwardzonego tworzywa lub pacą styropianową. 
 
Strefa cokołu w budynku Ośrodka Opieki Społecznej zaznaczona poprzez uskok w 
grubości ocieplenia –wzmocniony i oddzielony od elewacji powyŜej profilem 
startowym aluminiowym. W części cokołowej naleŜy zastosować polistyren 
ekstradowany gr 4cm i szczelną odmianę  wyprawy tynkarskiej – mozaikowy tynk 
Ŝywiczny. 
 
2.2.Obróbki blacharskie 
Miejsca naraŜone na nieszczelność proponuje się uszczelnić silikonem. Rynny 
φ 125 oraz rury spustowe φ 90 projektuje się wykonać ze stali ocynkowanej 
malowanej technologicznie. Spadek rynien w kierunku rur spustowych 0,5%. 
Opierzenia dachowe ścian szczytowych i listwy nadrynnowe w kolorze elewacji 
z blachy giętej według pozycji kosztorysowej. 
 
2.3.Izolacje 
Izolacja termiczna ścian budynku jako docieplenie: 

− ścian zewnętrznych - styropian gr. 10,00 cm. 
− strefa cokołu – polistyren ekstradowany gr. 4cm 
− gzyms zwieńczający – polistyren ekstradowany gr. 3cm 
− ościeŜa okienne – styropian gr. 1cm 

 
2.4.Tynki 
Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe silikonowe paro przepuszczalne koloru 
CAPAROL Iris 13, opaski okienne – CAPAROL Diva 5. UŜyte tynki są tynkami 
barwionymi technologicznie, w związku z tym nie zachodzi potrzeba ich 
malowania. W strefie cokołu mozaikowy tynk Ŝywiczny w dominującym kolorze 
RAL 5022.  
 

2.5.Parapety zewnętrzne 
Parapety zewnętrzne aluminiowe, lakierowane proszkowo w kolorze RAL 5022 
o szerokości 325mm i długości 550mm, 960mm oraz 1700mm. Dodatkowo kaŜdy 
parapet naleŜy wyposaŜyć w zakończenia boczne. 
Podczas montaŜu parapetów naleŜy w miejscu styku z oknem nakleić taśmę 
rozpręŜną, a następnie  przykręcić go szczelnie do okna lub zamontować do rowka 
ramy okiennej tak, by otwory odwodnieniowe nie zostały nim przykryte. Zamiast 
taśmy rozpręŜnej moŜna te powierzchnie parapetu pokryć masą uszczelniającą.  
 



Zakończenia boczne parapetów naleŜy osadzić w murze, a luz jaki pozostaje miedzy 
nimi a materiałem z którego wykonany został parapet pozwala na jego w miarę 
swobodny ruch co zapobiega zjawisku pękania tynku tuz przy parapetach. 
 
2.6.Prace demontaŜowe 

− demontaŜ schodów zewnętrznych metalowych  
− demontaŜ krat okiennych na parterze budynku Ośrodka Pomocy Społecznej 

(Po zakończeniu prac dociepleniowych naleŜy je ponownie zamontować) 
− demontaŜ krat okiennych na piętrze budynku Ośrodka Pomocy Społecznej 
− demontaŜ zewnętrznych parapetów okiennych z blachy stalowej  
− demontaŜ drabiny zewnętrznej (wyjście na dach. Po zakończeniu prac 

dociepleniowych naleŜy ją ponownie zamontować) 
− demontaŜ obróbki blacharskiej dachu 
− demontaŜ instalacji odgromowej na ścianach zewnętrznych budynku 

 
2.7.Cokół wiatrołapu 
Cokół wiatrołapu naleŜy oczyścić z istniejących wykwitów i odspojeń.                   
W zaleŜności od stanu podłoŜa przeprowadzić czyszczenie i/lub gruntowanie,           
a następnie nanieść mozaikowy tynk Ŝywiczny. 
 
2.8.Instalacja odgromowa 
Istniejącą instalacje odgromowa naleŜy zdemontować przed wykonaniem ocieplenia 
budynku. Po zakończeniu prac dociepleniowych ponownie naleŜy zamontować 
instalacje z zastosowaniem rozporowych kołków montaŜowych spełniając wymogi 
bezpieczeństwa odgromowego. 
 
 

Remont elewacji budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej polegający 
na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku, demontaŜu metalowych schodów 
zewnętrznych, demontaŜu krat okiennych na piętrze budynku, wykonaniu nowej 
obróbki blacharskiej oraz rynien i rur spustowych, wstawieniu nowych parapetów 
zewnętrznych oraz wykonanie cokołu z tynku mozaikowego zostaną wykonane 
przez firmę specjalistyczną zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Zestawienie materiałów 
 

powierzchnia ilość powierzchnia łącznie powierzchnia styropian 10 cm styropian 1cm
 ścian okien okna powierzchnia okien wnęk okiennych ściany zewnętrzne wnęki okienne
[m2] [szt] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2]

elewacja północno - wschodnia 68,00 ---- ---- ---- ---- 60,80 ----
elewacja południowo - wschodnia 152,00 10 2,72 27,20 11,22 114,70 8,42
elewacja południowo - zachodnia 68,00 4 0,50 2,00 1,36 61,00 3,37
elewacja połnocno - zachodnia 149,00 10 2,72 30,99 12,95 107,51 8,42

1 3,79 ---- ---- ---- ----

styropian 3 cm rynny rury obróbka kraty przybudówka 
styropian 4 cm gzyms 150[mm] spustowe  blacharska okienne cokoł

cokoł zwięczajacy 125[mm]  dach istniejące
cd [m2] [m2] [mb] [mb] [mb] [szt.] [m2]

elewacja północno - wschodnia 7,2 0,31 ---- ---- 9,6 ---- 2,8
elewacja południowo - wschodnia 10,10 6,36 22,00 14,50 22,00 5,00 7,85
elewacja południowo - zachodnia 5,00 0,31 ---- ---- 9,6 ---- 0,70
elewacja połnocno - zachodnia 10,50 6,36 22,00 14,50 22,00 5,00

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

głębokość ściany zewnętrznej przy okinie(wnęka) 0,17 cm
 
 

UWAGA: 
1. Wszystkie wymiary naleŜy sprawdzić na budowie 
2. Wszystkie powierzchnie liczone po obrysie zewnętrznych elewacji budynku 
3. Obliczenia nie zawierają 15% zapasu technologicznego wykonawczego.  


