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Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z 
późn. zm.). 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. Dane wst ępne 
1.1. Podstawa formalna opracowania 
 

Podstawę opracowania stanowi zlecenie wystawione przez Wspólnotę Mieszkaniową przy 
ul. Marszałkowskiej 72 w Warszawie dla firmy Pracownia Projektowa Katarzyna Cyrta-Wiśniewska z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Ostródzkiej 132/13. 

 
1.2.  Przedmiot i cel opracowania 
 

Przedmiotem opracowania projektu budowlanego jest wielorodzinny budynek mieszkalny 
zlokalizowany w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 72. 

Celem opracowania jest remont elewacji od strony dziedzińca oraz przejazdu. 
 

2. Skrócony opis techniczny budynku 
2.1. Opis ogólny 

 
Kamienica Matiasa Taubenhausa zlokalizowana przy ul. Marszałkowskiej 72 jest wpisana do 

rejestru zabytków m.st. Warszawy pod nr 709 decyzją z dnia 01.07.1965r. 
Przedmiotowy obiekt został wybudowany w 1898r. Jest budynkiem pięciokondygnacyjnym 

zlokalizowanym w zabudowie pierzejowej, w układzie jednopodwórzowym. Na szóstej kondygnacji 
znajduje się poddasze użytkowe. Budynek jest podpiwniczony. Komunikację pionową zapewniają cztery 
klatki schodowe z wejściami od strony dziedzińca oraz w przejeździe bramnym. 

 

 

 
Fot. 1. Widok elewacji dziedzińca od strony południowo-zachodniej 
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Fot. 2. Widok elewacji dziedzińca od strony północno-zachodniej 
 

 
 

Fot. 3. Widok elewacji dziedzińca od strony południowo-wschodniej 
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Fot. 4. Widok elewacji dziedzińca od strony północno-wschodniej 
 

 
 

Fot. 5. Widok przejazdu bramnego 
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Konstrukcja budynku tradycyjna. Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej. 

Stropy międzykondygnacyjne niepalne, dach kryty blachą. Balkony w postaci stalowych podestów, 
opartych na stalowych wspornikach. Okna w budynku z aluminium oraz drewniane, drzwi wejściowe 
drewniane. Obróbki blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej oraz powlekanej, rynny i rury 
spustowe wykonane z blachy miedzianej. 

Elewacje w stylu eklektyzmu. Od strony dziedzińca tynkowane, z gzymsem koronującym.  
Parter na podpiwniczeniu, zamknięty profilowanym gzymsem, boniowany. Okna pięter w profilowanych 
opaskach. Otwory okienne ryzalitów klatek schodowych ujęte profilowanymi opaskami, z listwami z 
konsolkami wspierającymi gzyms belkowania, a na 5 kondygnacji – zamknięte łukiem półkolistym. 

Kolorystyka budynku klarowna. Obiekt posiada tynki malowane w kolorze beżu, opaski okienne 
w kolorze białym. Cokół obłożony jasnoszarymi płytami granitowymi. 

 
2.2. Ocena stanu technicznego elementów przewidzian ych do remontu 
 

W czasie wizji lokalnych stwierdzono znaczne nierówności, spękania oraz nieliczne ubytki 
wypraw tynkarskich. Charakterystyczne opaski wokół otworów okiennych uległy znacznym 
uszkodzeniom. Stan techniczny tynków zewnętrznych ocenia się jako niezadowalający. Konieczne jest 
wykonanie przezbrojenia zarysowań ścian, usunięcie osłabionych tynków i ich uzupełnienie. 

 

 
 

Fot.6. Widok spękań tynku na w rejonie gzymsu oraz opasek okiennych. 
 

 
 

Fot. 7. Widok cokołu budynku 
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Cokół obłożony płytami granitowymi znajduje się w stanie dobrym. Wykazuje jednak znaczne 

zabrudzenia oraz miejscowe porażenie biologiczne. Zaleca się wykonanie oczyszczenia strefy 
cokołowej z dodatkiem preparatu biobójczego.  

 

 
 

Fot. 9. Widok fragmentu balkonu 
 

 
 

Fot. 10. Widok balkonów zlokalizowanych we wnęce 
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Istniejące płyty balkonowe w postaci płyt stalowych opartych na stalowych wspornikach z 

oznakami korozji. Wymagają oczyszczenia oraz malowania. Ubytki tynków oraz ich spękania na styku z 
płytą balkonową sugerują konieczność sprawdzenia stabilności mocowania płyt balkonowych. W czasie 
wykonywania remontu elewacji należy dokonać sprawdzenia stabilności mocowania płyt balkonowych z 
uwagi na bezpieczeństwo dalszego ich użytkowania. 

Płyty balkonowe we wnękach znacznie zanieczyszczone ptasimi odchodami. Wymagają 
oczyszczenia, uzupełnienia ubytków, a następnie wykonania izolacji przeciwwodnej połączonej z 
montażem obróbek blacharskich. 

Stalowe balustrady balkonowe w stanie zadowalającym, z nielicznymi oznakami korozji. 
Stwierdzono miejscowe występowanie uszkodzeń w rejonie mocowania balustrad. Balustrady 
wymagają oczyszczenia, a następnie malowania farbą do metalu.  

Stolarka okienna oraz drzwiowa w budynku w stanie dobrym. 
Obróbki blacharskie w złym stanie technicznym, zakwalifikowane do wymiany w całości na 

nowe. Rury spustowe w stanie technicznym zadowalającym. 
 
2.3. Zakres prac 
 
Uwaga: 
Przed przystąpieniem do prac remontowych należy zabezpieczyć chodniki przed możliwością 
zabrudzenia lub uszkodzenia. 

 
W ramach prac remontowych projektuje się wykonanie następującego zakresu robót budowlanych: 

o zabezpieczenie rusztowania oraz przestrzeni pod rusztowaniem folią osłonową, 
o montaż rusztowań, 
o zabezpieczenie otworów okiennych folią, 
o rozbiórka obróbek blacharskich, 
o remont elewacji powyżej cokołu: 

- przygotowanie podłoża (odbicie słabych tynków, mycie i oczyszczenie podłoża), 
- wzmocnienie podłoża wodnym roztworem szkła potasowego Kabex SOL, 
- uzupełnienie ubytków w miejscach zbitych tynków (szpryc, uzupełnienie tynków Kabex Tynk 

LP),  
- naprawa rys i pęknięć, 
- wzmocnienie podłoża wodnym roztworem szkła potasowego Kabex SOL, 
- w celu ujednolicenia powierzchni przeszpachlowanie całej powierzchni szpachlówką Kabex 

FIN, z zatarciem na gładko, 
- w miejscach pęknięć włosowatych wykonanie wzmocnienia tynku poprzez wklejenie siatki  

z włókna szklanego na kleju Kabex Fasakol F2, mocno wciśniętą w szpachlówkę,  
- zagruntowanie podłoża preparatem Kabex Nano Grunt, 
- malowanie elewacji farbą silikonową Kabex Fasakol Q3; 

o remont ścian w poziomie cokołu: 
- oczyszczenie elewacji metodą hydrościerania niskociśnieniowego, 
- pokrycie całej powierzchni cokołu preparatem hydrofobizującym; 

o remont płyt balkonowych na elewacji E-2: 
- odbicie wszystkich słabych tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie podłoża wraz z 

wykonaniem warstwy spadkowej od góry płyty, 
- montaż obróbek blacharskich systemowych aluminiowych Sopro, 
- wykonanie warstwy izolacji szlamowej Sopro DSF 423 o gr. 3 mm wzmocnionej siatką, 
- przyklejenie płytek gresowych całopowierzchniowo klejem półpłynnym, 
- montaż listew okapnikowych, 
- malowanie czoła oraz spodu płyt balkonowych farbami jak dla tynków elewacyjnych, 

o oczyszczenie oraz malowanie stalowych płyt balkonowych oraz stalowych balustrad 
balkonowych farbą do metalu w kolorze czarnym, wymiana ok. 5 % stalowych elementów 
balustrad; 

o wymiana obróbek blacharskich: 
- rozbiórka i montaż nowych obróbek blacharskich podokienników z blachy stalowej 

ocynkowanej, 
- wymiana obróbek blacharskich gzymsów oraz attyk z blachy stalowej ocynkowanej, nową 

obróbkę wykonać z podkładzie z papy lub izolacji bezszwowej, 
o montaż kolczatek na ptaki na obróbkach blacharskich podokienników oraz gzymsów; 
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o demontaż rur spustowych na czas trwania robót remontowych, po wykonaniu remontu elewacji 

ponowny montaż, oczyszczenie oraz malowanie rur żeliwnych; 
o demontaż kratek wentylacyjnych na czas prac remontowych, po wykonaniu remontu elewacji 

montaż nowych kratek żeliwnych; 
o wymiana drzwiczek do złącza kablowego oraz głównego wyłącznika prądu w przejeździe 

bramnym; 
o demontaż rusztowań oraz uprzątnięcie przyległego terenu. 

 
3. Opis techniczny projektowanego remontu elewacji 
 

Projektuje się wykonanie odtworzeniowego remontu elewacji budynku, przy założeniu 
przywrócenia pierwotnego jej wyglądu. 

Projektowane prace remontowe mają na celu polepszenie stanu technicznego budynku oraz 
zabezpieczenie substancji obiektu przed wpływem degradujących czynników atmosferycznych. 

Wszystkie zaprojektowane rozwiązania technologiczno-materiałowe mają charakter 
odtworzeniowy.  

 
3.1. Przygotowanie podło ża w miejscu odbitych tynków 

 
Podłoże musi być trwałe, czyste, suche i nośne, jak również bez zgorzelin, wykwitów i środków 

antyadhezyjnych, wolne od przemrożeń. Całą powierzchnię elewacji należy zmyć i oczyścić. 
Słabe tynki należy usunąć całkowicie. Usunąć zaprawę ze spoin na głębokość ok. 2 – 3 cm. Za 

pomocą stalowej szczotki lub piaskowania starannie usunąć z powierzchni muru luźne cząstki, 
zanieczyszczenia, kurz, materiały bitumiczne i inne, zmniejszające przyczepność elementy. W razie 
potrzeby wymienić uszkodzone cegły. Silnie chłonne podłoża należy zwilżyć. W miejscach pęknięć 
tynku zależy wkleić siatkę, w celu wzmocnienia podłoża. 

Po usunięciu powłok i niespójnych tynków, podłoże wzmocnić wodnym roztworem szkła 
potasowego Kabex SOL rozcieńczonym w proporcji 2:1 z wodą poprzez intensywne wtarcie szczotką 
malarską preparatu w podłoże. W razie potrzeby czynność powtórzyć pamiętając o zachowaniu zasady 
pracy „mokrym na mokre”. 
 
3.2. Naprawa rys zewn ętrznych 
 
Wariant I: 
Wykonać bruzdy w murze na kierunku prostopadłym do kierunku propagowania się rysy lub pęknięcia. 
W bruzdach umieścić klamry na zaprawie cementowej. Klamry z prętów zbrojeniowych Ø8 klasy A-III, 
34GS. 
 
Wariant II:  
Zbić tynk po obu stronach rysy na szerokości około 20 cm. Powierzchnie oczyścić i nawilżyć, przykleić 
siatkę Rabitza na zaprawie cementowej. 
 
Rysy szerokości ponad 3 mm należy naprawiać wg wariantu I. 
Pozostałe naprawiać wg wariantu II. 
 
3.3. Uzupełnienie tynków 

 
Na tak przygotowanym podłożu w miejscach braku tynku wykonać wstępną obrzutkę (szpryc). 

Szpryc nanosić w sposób zapewniający pokrycie 50% powierzchni. 
Po upływie trzech dni po wykonaniu obrzutki można przystąpić do  uzupełniania skutych 

tynków. Na przygotowane podłoże należy nanieść warstwę tynku  Kabex Tynk LP. Tynk wykonać  
w jednej warstwie o min. grubości 12 mm. 

Tynki pozostawić do związania i wysuszenia przez okres 4-6 tygodni, zależnie od warunków 
atmosferycznych od zakończenia prac. 

Następnie całą powierzchnie elewacji ponownie wzmocnić wodnym roztworem szkła 
potasowego Kabex SOL rozcieńczonym w proporcji 2:1 z wodą poprzez intensywne wtarcie szczotką 
malarską preparatu w podłoże.  
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3.4. Wykonanie warstwy szpachlówki renowacyjnej  
 

W celu ujednolicenia faktury powierzchni zaleca się przeszpachlowanie powierzchni 
szpachlówką renowacyjną Kabex FIN. Szpachlówkę nanieść warstwą na grubość ok. 6 mm. W 
przypadku stwierdzenia pęknięć włosowatych lokalnie w miejscu ich występowania należy ułożyć siatkę 
zbrojącą Kabex C145 z 10 cm zakładem i mocno wcisnąć w szpachlówkę. Całą powierzchnię 
zaszpachlować i dokładnie wygładzić stalową pacą. Siatka powinna być niewidoczna. Po upływie 
krótkiego czasu przeznaczonego na związanie usunąć ew. nadmiar szpachlówki i wystające włókna. W 
przypadku zamiaru filcowania powierzchni konieczne jest nałożenie drugiej warstwy o grubości ok. 
3 mm po ok. 24 godzinach od ułożenia siatki. Po krótkim związaniu powierzchnię należy równomiernie 
zacierać. Przynajmniej przez 1 dzień należy zapobiegać zbyt szybkiemu wysychaniu na skutek 
bezpośredniego nasłonecznienia, wysokiej temperatury lub ciągu powietrza. W tym celu można 
stosować np. siatki lub osłony rozpięte na rusztowaniu. W razie potrzeby całą powierzchnię ścian 
należy zwilżać. 
 
3.5. Malowanie 
 

Farbę silikonową Kabex Fasakol Q3 po uprzednim gruntowaniu nakładać na odpowiednio 
przygotowane podłoże w dwóch warstwach za pomocą pędzla, wałka lub przez natrysk mechaniczny. 
Po nałożeniu pierwszej warstwy odczekać do wyschnięcia farby, okres ten przy wysychaniu w 
warunkach optymalnych (przy względnej wilgotności powietrza 60% i temperaturze powietrza +20°C) 
wynosi min. 24 h. Następną warstwę farby nakładać dopiero po wyschnięciu warstwy poprzedniej. 
Całkowite utwardzenie wykonanej powłoki następuje przy wysychaniu w warunkach optymalnych po 
upływie min. 24 h od nałożenia ostatniej warstwy. 

Kolorystyka została podana w części rysunkowej. 
Pomalowana elewacja jest w pełni odporna na zamakanie (wysoka hydrofobowość kapilarna), a 

jednocześnie posiada wysoką paroprzepuszczalność dla pary wodnej.  
 
Uwaga: 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych w ramach jednego systemu renowacyjnego 

posiadającego aprobatę, np. Bolix, Caparol. 
   
4. Remont cokołu 
4.1. Czyszczenie powierzchni 

 

Część cokołowa elewacji obłożona płytami granitowymi wykazuje znaczne zabrudzenia. W 
związku z tym projektuje się oczyszczenie okładziny cokołu oraz jej impregnację. 

Wstępne mycie elewacji należy wykonać przy pomocy preparatu czyszczącego np. Histolith 
Fluat, uprzednio dezynfekując zakażone elementy środkiem do zwalczania glonów na elewacji, np. 
Capatox. W przypadku czyszczenia silnych zabrudzeń, należy zastosować metodę „piaskowania” 
miękkimi ścierniwami. 

Metoda HYDROŚCIERANIA oparta jest na wodnym czyszczeniu budowli z zastosowaniem 
granulatów atestowanych (mączek i kred) całkowicie neutralnych dla ścieranego podłoża oraz 
nieszkodliwych dla środowiska naturalnego i urbanistycznego. Czyszczenie polega na rotacyjnym 
zawirowaniu wody i granulatu pod niskim ciśnieniem od 0,5 do 2,0 bar. Strumień jest zatopiony we mgle 
wodnej, co pozwala zapobiec wytwarzaniu się chmury kurzu podczas pracy i nie wpływa negatywnie na 
otoczenie np. zapylenie. Zastosowanie niskiego ciśnienia nie powoduje uciążliwego hałasu dla 
otoczenia. Specjalna technologia w połączeniu z granulatem mączki i kredy pozwala uzyskać 
zadowalające efekty. Granulaty są tak dobrane by podczas czyszczenia rotacyjnego czyściły etapami: 

Etap I - mączka agresywna zbiera warstwę brudu; 
Etap II - mączka delikatniejsza poleruje; 
Etap II - mączka kredowa - wybiera brud pozostawiony w porach, dzięki temu po czyszczeniu 

powierzchnia odzyskuje swoją zdrową naturalną barwę i kolorystykę. 
 
4.2. Hydrofobizacja powierzchni  

 
Wzmocnienie podłoża należy wykonać z wykorzystaniem preparatu hydrofobizującego do 

kamienia naturalnego. Pomalowana elewacja jest w pełni odporna na zamakanie (wysoka 
hydrofobowość kapilarna), a jednocześnie posiada wysoką paroprzepuszczalność dla pary wodnej.  
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5. Remont płyt balkonowych na elewacji E-2 
 

Remont płyt balkonowych przeprowadzić zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach 
technicznych producenta systemu naprawczego. Przed przystąpieniem do robót naprawczych należy 
rozebrać istniejące posadzki balkonowe, odbić odspojone warstwy tynkarskie od spodu oraz od czoła 
płyt balkonowych oraz usunąć tynki ze ścian w pasie szerokości płytek cokołowych wokół całego 
balkonu. Wszystkie prace wykonywać sposobem ręcznym. 

Po uzupełnieniu ubytków w płycie balkonowej oraz wyrównaniu podłoża i wykonaniu warstwy 
spadkowej, na krawędzi płyty wykonać montaż aluminiowych systemowych obróbek blacharskich. 
Następnie wykonać warstwę izolacji szlamowej Sopro DSF 423 o gr. 3 mm wzmocnionej siatką, 
nakładaną w dwóch warstwach. Izolację wywinąć na ścianę na wys. min. 30 cm. Przykleić płytki 
gresowe całopowierzchniowo klejem półpłynnym, wykonać elastyczną fugę. 

Od spodu oraz od czoła płyt balkonowych powierzchnię zagruntować, następnie dwukrotnie 
pomalować farbą silikonową Kabex Fasakol Q3. 
 
6. Wykonanie nowych obróbek blacharskich 

 
Projektuje się montaż nowych oraz wymianę wszystkich obróbek blacharskich podokienników, 

gzymsów w związku z koniecznością ochrony tynku przed zaciekaniem wody opadowej. 
Przed wykonaniem nowych obróbek blacharskich należy wyrównać podłoże zaprawą 

cementową. 
Wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o gr. min. 0,55 mm. Obróbki 

powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm i powinny być wykonane w taki sposób, aby 
zabezpieczały elewację przed zaciekami wody opadowej. Pod wszystkie obróbki blacharskie wykonać 
warstwę izolacji przeciwwilgociowej. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich zwraca się poza tym szczególną uwagę, że powinny 
one być zgodne z normą PN-61/B-10245. Blachy nie kłaść bezpośrednio na beton lub tynk oraz na 
materiały zawierające siarkę. 

Na obróbkach blacharskich podokienników oraz gzymsów należy zamontować kolczatki przeciw 
ptakom.  

 
7. Wymiana kratek wentylacyjnych 

 
Projektuje się demontaż kratek wentylacyjnych. Przed założeniem nowych kratek należy 

udrożnić istniejące otwory, a następnie założyć kratki żeliwne. 
 
8. Wymagania bhp 

 
Zespoły montażowe powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji urządzeń transportu 

i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty uprawniające ich do 
pracy na wysokości. Z uwagi na wymaganą dokładność robót zaleca się aby zespoły robocze były 
przeszkolone zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem. 

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 
9. Warunki ppo ż. 

 
Budynek zakwalifikowany do następującej kategorii zagrożenia ludzi - ZL IV. 
 

1. Przeznaczenie obiektu budynek wielorodzinny 

2. Powierzchnia:  a) wewnętrzna - 

  b) zabudowy - 

3. Wysokość 30,60 

4. Liczba kondygnacji naziemnych 6 
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 poziomów podziemnych 1 

5. Warunki usytuowania zwarta zabudowa miejska 

6. Kategoria zagrożenia ludzi lub/i ZL IV 

 maksymalna gęstość obciążenia 
ogniowego strefy pożarowej 

- 

7. Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz 
przestrzeni zewnętrznych 

nie występuje 

8. Klasa odporności pożarowej C 

9. Urządzenia przeciwpożarowe - 

10. Drogi pożarowe - 

11. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego 
gaszenia pożaru 

- 

12. Inne ważne dane - 

 
10. Nadzór techniczny nad robotami 

 
Ze względu na szczególny charakter robót powinny być one wykonywane przez 

wykwalifikowanych pracowników i pod nadzorem technicznym.  
Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawcę robót, 

wszystkie prace wykonywane powinny być pod nadzorem osób posiadających odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 

 
11. Odbiór robót 

 
Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót: 

• przygotowanie powierzchni ścian; 
• wykonanie wyprawy elewacyjnej; 
• wykonanie nowych powłok malarskich; 
• wykonanie nowych obróbek blacharskich; 
• montaż rur spustowych. 

 
Odbiór techniczny częściowy polega na sprawdzeniu czy poszczególne etapy zostały wykonane 

zgodnie z technologią wykonywania robót. 
Wszystkie roboty powinny być odbierane na poszczególnych ścianach budynku. Odbioru 

powinien dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót. 
 

12. Zalecenia ko ńcowe 
 

• Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie. 
• Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego twórcy. W szystkie zmiany materiałowe 

wymagaj ą zgody autora projektu oraz Inspektora Nadzoru.  
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji poszczególnych 

obiektów 
 

Zakres robót: 
o zabezpieczenie rusztowania oraz przestrzeni pod rusztowaniem folią osłonową, 
o montaż rusztowań, 
o zabezpieczenie otworów okiennych folią, 
o rozbiórka obróbek blacharskich, 
o remont elewacji powyżej cokołu: 

- przygotowanie podłoża (odbicie słabych tynków, mycie i oczyszczenie podłoża), 
- wzmocnienie podłoża wodnym roztworem szkła potasowego Kabex SOL, 
- uzupełnienie ubytków w miejscach zbitych tynków (szpryc, uzupełnienie tynków Kabex Tynk 

LP),  
- naprawa rys i pęknięć, 
- wzmocnienie podłoża wodnym roztworem szkła potasowego Kabex SOL, 
- w celu ujednolicenia powierzchni przeszpachlowanie całej powierzchni szpachlówką Kabex 

FIN, z zatarciem na gładko, 
- w miejscach pęknięć włosowatych wykonanie wzmocnienia tynku poprzez wklejenie siatki  

z włókna szklanego na kleju Kabex Fasakol F2, mocno wciśniętą w szpachlówkę,  
- zagruntowanie podłoża preparatem Kabex Nano Grunt, 
- malowanie elewacji farbą silikonową Kabex Fasakol Q3; 

o remont ścian w poziomie cokołu: 
- oczyszczenie elewacji metodą hydrościerania niskociśnieniowego, 
- pokrycie całej powierzchni cokołu preparatem hydrofobizującym; 

o remont płyt balkonowych na elewacji E-2: 
- odbicie wszystkich słabych tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie podłoża wraz z 

wykonaniem warstwy spadkowej od góry płyty, 
- montaż obróbek blacharskich systemowych aluminiowych Sopro, 
- wykonanie warstwy izolacji szlamowej Sopro DSF 423 o gr. 3 mm wzmocnionej siatką, 
- przyklejenie płytek gresowych całopowierzchniowo klejem półpłynnym, 
- montaż listew okapnikowych, 
- malowanie czoła oraz spodu płyt balkonowych farbami jak dla tynków elewacyjnych, 

o oczyszczenie oraz malowanie stalowych płyt balkonowych oraz stalowych balustrad 
balkonowych farbą do metalu w kolorze czarnym, wymiana ok. 5 % stalowych elementów 
balustrad; 

o wymiana obróbek blacharskich: 
- rozbiórka i montaż nowych obróbek blacharskich podokienników z blachy stalowej 

ocynkowanej, 
- wymiana obróbek blacharskich gzymsów oraz attyk z blachy stalowej ocynkowanej, nową 

obróbkę wykonać z podkładzie z papy lub izolacji bezszwowej, 
o montaż kolczatek na ptaki na obróbkach blacharskich podokienników oraz gzymsów; 
o demontaż rur spustowych na czas trwania robót remontowych, po wykonaniu remontu elewacji 

ponowny montaż, oczyszczenie oraz malowanie rur żeliwnych; 
o demontaż kratek wentylacyjnych na czas prac remontowych, po wykonaniu remontu elewacji 

montaż nowych kratek żeliwnych; 
o wymiana drzwiczek do złącza kablowego oraz głównego wyłącznika prądu w przejeździe 

bramnym; 
o demontaż rusztowań oraz uprzątnięcie przyległego terenu. 
 
Kolejność realizacji obiektów: 
Na terenie planowanej inwestycji, istnieje tylko budynek, będący przedmiotem niniejszego 
opracowania. 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 
 
Na terenie działki objętej zadaniem znajduje się tylko przedmiotowy obiekt. 

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą stwarza ć 

zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 
 
W czasie prowadzenia robót budowlanych przedmiotowy obiekt nadal będzie pełnił swoją funkcję. 
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4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji robót 

budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i czas ich wyst ąpienia 
 

Rodzaj zagro żenia  Miejsce  Czas wyst ąpienia  Skala zagro żenia  
Porażenie prądem - rusztowania - w czasie używania 

elektronarzędzi 
Zagrożenie dla 
robotników 
budowlanych 

Uderzenie 
spadającym 
odłamkiem   

- bezpośrednie 
otoczenie budynku i 
rusztowań 

- roboty rozbiórkowe  
- roboty remontowe 
 

Zagrożenie dla 
robotników 
budowlanych oraz 
dla użytkowników 
budynku. 

Upadek z wysokości   - rusztowania  - roboty rozbiórkowe  
- roboty remontowe 
 

Zagrożenie dla 
robotników 
budowlanych  

Przygniecenie 
ciężkim elementem 

- bezpośrednie 
otoczenie rejonu 
robót budowlanych  

- w czasie robót 
rozbiórkowych 
- w czasie 
rozładunku i 
załadunku 
elementów 

Zagrożenie obejmuje 
robotników 
wykonujących roboty 
budowlane. 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 
Zespoły montażowe przed przystąpieniem do robót budowlanych powinny być przeszkolone w 
zakresie eksploatacji urządzeń transportu i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadać 
stosowne dokumenty uprawniające ich do pracy na wysokości. Z uwagi na wymaganą dokładność 
robót zaleca się aby zespoły robocze były przeszkolone zarówno teoretycznie jak i praktycznie w 
zakresie robót przewidzianych projektem. 
Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom 
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szcz ególnego zagro żenia 
zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, 
umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń 

 
• Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć przyległy teren przed dostępem osób 

postronnych. 
• Etapować prace w taki sposób, aby w miejscu prowadzeniu robót nie znajdowały się osoby 

postronne, 
• Nie magazynować materiałów budowlanych oraz materiałów z rozbiórek na rusztowaniach oraz 

drogach ewakuacyjnych. 
• Materiały budowlane zmagazynować na placu wewnętrznym we wskazanym przez inwestora 

miejscu. 
• Transport materiałów wykonywać tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy drogach 

oraz przy użyciu sprawnych środków technicznych. 
• W czasie powstania pożaru lub awarii ewakuację prowadzić na przyległy teren otwarty. 
• Materiały z rozbiórki usuwać bezpośrednio na pojazd lub odkładać na pryzmę we wskazanym 

przez inwestora miejscu. 
• Nie dopuszcza się stosowania urządzeń udarowych. 
• O terminie i zakresie prac powiadomić mieszkańców. 
• Na czas robót rozbiórkowych zabezpieczyć okna oraz drzwi balkonowe przed ich 

uszkodzeniem.  
 
 
                         


