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OPIS TECHNICZNY 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem. 

1.2. Inwentaryzacja rysunkowa i fotograficzna budynku. 

1.3.       Instrukcja ITB nr334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków.  

1.4.        Obowiązujące normy i przepisy Prawa Budowlanego. 

 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

2.1. CEL OPRACOWANIA. 

Projekt budowlany opracowano w związku z zamiarem Inwestora dokonania termomodernizacji 

części zabudowań Zespołu Szkół w Kietrzu przy ul. Głowackiego 37 - sali gimnastycznej. Optymalny 

zakres parametrów docieplenia spełnia wymagania dotyczące energooszczędności i ochrony 

cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych. 

 

2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest budynek Zespołu Szkół w Kietrzu, przy ul. Głowackiego 37. Budynek 

zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 2451/6. Budynek jest obiektem wolnostojącym. Bryła 

budynku składa się z trzech segmentów przylegających do siebie o różnych rozwiązaniach 

konstrukcyjno-materiałowych. Przedmiotem opracowania jest również budowa wiaty śmietnikowej: 

zadaszonej, zamykanej, wyposażonej w ściany. 

 

2.3. ZAKRES OPRACOWANIA. 

Zakres opracowania dobrano na podstawie wiedzy technicznej i stanowi opracowanie dla docieplenia 

stropodachu w związku z przeprowadzeniem termomodernizacji polegającej na zmianie źródła 

ogrzewania kompleksu z użyciem pomp ciepła. 

Zakres opracowania jest zgodny z obowiązującymi wymaganiami cieplno - wilgotnościowymi                        

i obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót: 

- ocieplenie stropodachu niewentylowanego nad salą gimnastyczną oraz pomieszczeniami 

towarzyszącymi styropapą gr. 18cm, λ=0,038W/m*K; 

- roboty towarzyszące i konieczne: wymiana rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej, 
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wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich, nadmurowane murów ogniowych do wysokości nie 

mniejszej niż 30cm nad poziom pokrycia dachowego wraz z uzupełnieniem tynków oraz ocieplenia i 

wyprawy elewacyjnej na elementach podmurowanych – wyprawa w kolorze istniejącej wyprawy 

elewacyjnej. 

Parametry techniczne wiaty śmietnikowej: 

- konstrukcja: profile zamknięte ze stali ocynkowanej ogniowo lub aluminium; 

- wymiary: szerokość – nie mniejsza niż 6m, głębokość nie mniejsza niż 3m, wysokość nie mniejsza niż 

2,20m, 

- ściany i brama z blachy trapezowej o grubości nie mniejszej niż 0,55mm 

- kolorystyka – do uzgodnienia z zamawiającym; 

- dach jednospadowy; 

- furtka jednoskrzydłowa lub brama dwuskrzydłowa, szerokość otworu nie mniejsza niż 1,5m 

- przykładowy rysunek wiaty przedstawia rysunek poniżej 

 

 

2.4. OPIS BUDYNKU. 
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Sala gimnastyczna 

Zabudowania jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone. Budynek został wzniesiony w technologii 

murowanej tradycyjnej ze ścianami murowanymi z bloczków.  Ściany zewnętrzne i wewnętrzne 

obustronnie tynkowane. Stropodach sali gimnastycznej – konstrukcja główna z wiązarów 

kratownicowych. Stropodach niewentylowany, pokryty papą bitumiczną. Stolarka okienna – poza 

opracowaniem. 

Podstawowe dane techniczne budynku: 

• Wysokość budynku, mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do 

budynku, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej 

powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją 

osłaniającej nie przekroczy 12m. (§ 6 - Dz.U. z 2015 r. poz. 1422). 

• Ilość kondygnacji: 1,  

• Wysokość budynku: 9,00m-10,3m (w zależności od poziomu terenu); 

• Kubatura brutto: sala gimnastyczna - 6690m3,  

• Powierzchnia zabudowy: 892 m2 

• Powierzchnia dachu do ocieplenia: 648 m2 

 
 

3.  WSPÓŁCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE 

 Ocenę izolacyjności przegród przeprowadzono na podstawie oględzin, pomiarów, obliczeń cieplno - 

wilgotnościowych, zastosowanego w realizacji rozpatrywanego budynku oraz wyboru optymalnych 

usprawnień zmniejszających straty ciepła przez przegrody budowlane: 

- sala gimnastyczna 

 Stan przed modernizacją 

Wsp. U 

Stan po modernizacji 

Wsp. U 

Stropodach niewentylowany 3,881 W / m2K 0,191 W / m2K 

 

5. PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE BUDYNKU 

5.1. PRZYJĘTY SYSTEM DOCIEPLENIA. 

Stropodach budynku zostanie docieplony styropapą jednostronnie laminowaną wraz z wykonaniem 

pokrycia dachu z papy podkładowej i nawierzchniowej.  

  

6. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO- WYKONAWCZE 
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6.1.   ELEMENTY SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO STROPODACHU  

 
6.1.1. Dach na budynku sali gimnastycznej i pomieszczeniach towarzyszących  

-     Izolacja ze styropapy  gr.18cm λ=0,038W/mK 
- wielkość płyty 100 cm x 100cm 
- oklejone jednostronnie  asfaltową papą podkładową na welonie z włókien szklanych 
- o kodzie EPS EN 13163-T2-L2W2-S1-P3 
- klasa reakcji na ogień E 

Łączniki mechaniczne do mocowania pokryć dachowych dopuszczone do obrotu 
Papy do wykonywania pokryć dachowych: 

- spełniające wymagania normy PN-EN 13707:2005 lub równoważne 
- SBS modyfikowane  
- wierzchniego krycia gr 5,4mm na osnowie z włókniny poliestrowej 
- podkładowa gr. nie mniej niż 4mm na osnowie z tkaniny szklanej 
-  obróbki blacharskie – kolor grafitowy – blacha powlekana grafitowa RAL 7039  
-  Rynny i rury spustowe PCV grafitowe RAL 7039 
 

7. UWAGI DOTYCZĄCE WYKONAWSTWA 

• Niedopuszczalne jest łączenie elementów różnych systemów 

• Stosować styropian, który był odpowiednio długo (ok. 8 tygodni) sezonowany 

• Przestrzeganie reżimów temperaturowych podczas aplikacji materiałów wchodzących  

w skład systemu 

• Nie wolno prowadzić robót podczas opadów atmosferycznych 

• Przy układaniu wypraw elewacyjnych należy unikać bezpośredniego działania słońca, opadów 

atmosferycznych i okresów utrzymujących się mgieł 

• Parapety wszystkich okien należy zdemontować i zastąpić nowymi, odpowiednio szerszymi  

• Obróbki blacharskie należy zdemontować i zastąpić nowymi. 

• Instalacje odgromową zdemontować, wymienić niezbędne fragmenty i przedłużyć uchwyty mocujące. 

• Tablice informacyjne, daszki, klimatyzatory; przełożyć stosując w każdym przypadku mocowania o 

odpowiedniej długości uwzględniającej grubość ocieplenia. 

• Prace wykonać zgodnie z aktualną wiedzą techniczną oraz obowiązującymi normami i przepisami, pod 

nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem przepisów BHP i P.POŻ. 

• Niniejsze opracowanie tworzy integralną całość ze wszystkimi opracowaniami w ramach niniejszego 

zadania. 

• W ramach robót związanych z dociepleniem ścian  przewidzieć skucie nierówności i gzymsów 

• W ramach robót związanych z docieplenem ościeży przewidzieć skucie tynku na ościeżach 

 



5 
 

7. UWAGI DODATKOWE 

Uwaga – sposób wykonania oraz zastosowane materiały docieplenia sali gimnastycznej Zespołu Szkół w 

Kietrzu przy ul. Głowackiego muszą być tożsame ze sposobem wykonania oraz materiałami opisanymi w 

dokumentacji dotyczącej termomodernizacji sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących przy ul. 

Kościuszki. 

Uwaga – dla robót związanych z termomodernizacją sali gimnastycznej przy ul. Głowackiego należy stosować 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót wytworzoną na potrzeby sali gimnastycznej i 

pomieszczeń towarzyszących przy ul. Kościuszki. 


