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OPIS TECHNICZNY  

 
1. Przedmiot opracowania  
 

Przedmiotem opracowania jest ocieplenie ścian zewnętrznych budynku 
administracyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej przy  
ul. 1 Maja 17a.  
 
2. Stan istniejący  
 

Budynek dwukondygnacyjny murowany, niepodpiwniczony o wymiarach  
11,82 x 44,10 m, przylegający narożnikiem północno - wschodnim do budynku 
mieszkalnego sąsiada, którego ściany na szerokości około 3 m są bez otworów. Do 
budynku prowadzą dwa wejścia:  
- jedno wejście od strony wschodniej ze schodami do wnęki wejściowej  
- drugie wejście od strony północnej bezpośrednio z poziomu terenu do wnęki 

wejściowej  
Wzdłuż dłuższych ścian tj. wzdłuż elewacji południowej i północnej nadwieszany 
gzyms szerokości około 80 cm na którym spoczywa dwuspadowy dach kryty blachą 
trapezową.  
Od strony północnej dwa ryzality wysunięte od lica budynku o 1,80 m.  
Budynek posiada dwie klatki schodowe połączone korytarzami na parterze i piętrze.  
Przy klatce w części zachodniej dźwig osobowy.  
 
3. Lokalizacja  
 

- Bielsko - Biała, ul. 1 Maja 17a, powiat Bielsko - Biała 
- jednostka ewidencyjna Bielsko - Biała  
- obręb ewidencyjny 0006, 0081, 0082 Dolne Przedmieście 81,  

Dolne Przedmieście 82  
- działki 16/1, 17/1 oraz przylegające działki sąsiednie nr 19/4, 13, 1358, 1359, 16/2  
 
Dwie ściany budynku tj. elewacja południowa oraz zachodnia położone są w granicy 
własności.  
Inwestor uzgodnił przedmiotowe ocieplenie budynku z właścicielem sąsiadujących 
działek tj. firmą EHN Spółka Akcyjna ul. Jaskółek 12, 43-215 Studzienice,  
tel. 32 212 87 00 wew. 19 lub 48 790 525 505 pan Dawid Zontek.  
Fragment w elewacji wschodniej na długości około 3,65 m styka się z ogródkiem 
sąsiada. Ocieplenie tego fragmentu elewacji do poziomu cokolika zostało również 
uzgodnione przez Inwestora z sąsiadem.  
 
4. Cel opracowania  

 

Obiekt ogrzewany jest z sieci ciepłowniczej miejskiej. W celu poprawienia 
izolacyjności przegród zewnętrznych zaprojektowano ocieplenie ścian zewnętrznych 
spełniający współczynnik U = 0,2 W/m2K obowiązujący od 2020 roku.  
Strop nad piętrem jest ocieplony wełną żużlową, ale przypuszczalnie wymaga 
uzupełnienia na obowiązujące współczynniki przenikania ciepła.  
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Ocieplenie ścian łączy się również z nadaniem właściwych walorów estetycznych 
budynku.  
 
5. Zakres opracowania  
 

Zakres obejmuje całokształt zagadnień związanych z ociepleniem ścian zewnętrznych 
tj. obliczeniem grubości warstw izolacyjnych, określeniem metody i warunków 
wykonania robót i doboru materiałów.  
Opracowanie obejmuje:  
a) Inwentaryzację zewnętrzną budynku łącznie z rzutem.  
b) Projekt  budowlany  ocieplenia  z  wyliczeniem warstw ocieplenia,  dostosowaniem  
    ocieplenia do przylegającego parkingu, zabezpieczenie instalacji zewnętrznych (rury  
    spustowe,   odgromienie),   mocowanie  skrzynek   klimatyzacyjnych  po  ociepleniu   
    budynku, itp.  
c) Projekt kolorystyki elewacji.  
d) Przedmiar robót wraz z kosztorysem.  
e) Informację BIOZ.  
 
6. Podstawa opracowania  
 

- Zlecenie nr MOPS.DA-PSU.071.222.2019 z dnia 18.10.2019 r.  
- Mapa ewidencyjna 1:500  
- Wypisy z rejestru gruntów dotyczące przedmiotowego budynku  
- Wiedza techniczna i obowiązujące przepisy (Rozporządzenie Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 r. z późniejszymi zmianami- tekst 
jednolity Dz. U. nr 15 poz. 140, zeszyt ITB nr 334/2002 „Bezspoinowy system 
ocieplania ścian zewnętrznych budynków ISBN 83-7321-841-6”) 

- Inwentaryzacja uproszczona budynku + wizje terenowe  
- Uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora  
- Aprobata techniczna ITB AT-15-3662/99  
 
7. Charakterystyka budynku i dane techniczne  
 

Budynek murowany dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia.  
Funkcja administracyjna, układ korytarzowy, dwie klatki schodowe i dźwig (dostępność 
dla osób niepełnosprawnych).  
Od strony północnej parter budynku dostępny z poziomu terenu, natomiast od strony 
wschodniej parter dostępny schodami (różnica poziomu 1,05 m), a wzdłuż elewacji 
południowej i zachodniej zróżnicowany poziom od około 40 cm do około 80 cm.  
Rzędna parteru budynku około 316,40 m.n.p.m.  
• Wymiary budynku 11,82 x 44,10 m z dwoma ryzalitami od północy. 
• Powierzchnia zabudowy Pz = 544,14 m2 
• Wysokość budynku:  
    -  od pozycji parteru do gzymsu ~ 7,10 m  
    -  do szczytu budynku ~ 10,10 m  
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• Powierzchnia ścian:   

- wschodnia  ~    83,06 m2  
- południowa  ~   315,65 m2  
- zachodnia  ~   122,30 m2  
- północna  ~   305,02 m2 
 

Razem pow. ścian   ~ 826,03 m2 + wnęki wejściowe  
 

• Kubatura V ~ 4.540 m3  
• Ściany istniejące murowane z obustronnym tynkiem z cegły pełnej o zróżnicowanej 

grubości: 
- zachodnia 50 cm  
- południowa 56 cm  
- wschodnia 50 cm  
- północna 46 cm, 49 cm na fragmencie + 64 cm i 66,5 cm  
 

Do obliczeń współczynnika U przyjęto średnią grubość ściany murowanej z cegły 
pełnej obustronnie tynkowanej 53 cm i 50 cm.  
 
8. Obliczenia współczynnika wraz z rozkładem temperatur i ciśnienia pary 

wodnej - wg programu „Inter soft”  
 

8.1. Ściana gr. 53 cm + styrodur 15 cm   U = 0,188 W/m2K  
8.2. Ściana gr. 50 cm + styropian 17 cm   U = 0,197 W/m2K  
8.3. Ściana gr. 50 cm + wełna mineralna 17 cm  U = 0,205 W/m2K  
8.4. Ściana gr. 53 cm + wełna mineralna 17 cm  U = 0,202 W/m2K  
8.5. Ściana gr. 53 cm + styropian 17 cm   U = 0,194 W/m2K  
8.6. Ściana gr. 53 cm + styrodur 15 cm   U = 0,188 W/m2K  
 
9. Projektowane ocieplenie ścian budynku w systemie BSO  
 

9.1. Na podstawie obliczeń współczynnika U dla istniejących ścian przyjęto następujące  
       ocieplenie:  
 
 

a) Ściana wschodnia:  
- ocieplenie styropianem gr. 17 cm z tynkiem na siatce i kolorystyką wg dyspozycji  
- cokolik pomiędzy narożnikiem, a schodami z wykończeniem tynkiem mozaikowym  
- wnęka wejściowa - ocieplenie styropianem grubości 4 cm ścian z wykończeniem 

tynkiem mozaikowym, natomiast sufit styropian gr. 17 cm z tynkiem na siatce  
+ malowanie  

- szpalety okien ocieplone styrodurem gr. 4 cm z tynkiem na siatce + malowanie na 
biało  
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b) Ściana południowa:  
- ocieplenie ściany do wysokości parapetów otworów okiennych styrodurem gr. 15 cm 

z wykończeniem tynkiem mozaikowym na wzmocnionej siatce, na styku z brukiem 
ochrona z płyt chodnikowych 40 x 40 cm wg rys. szczegółowego  

- ocieplenie ściany powyżej parapetów okien parteru na powierzchni od narożnika 
południowo - zachodniego na długości około 25,40 m wełną mineralną gr. 17 cm  
z tynkiem na siatce + malowanie  

- ocieplenie pozostałej cześci ściany do narożnika południowo- wschodniego powyżej 
parapetów okien parteru styropianem gr. 17 cm z tynkiem na siatce + malowanie  

- szpalety wszystkich okien - ocieplenie styrodurem gr. 4 cm z tynkiem na siatce  
+ malowanie na biało  

- gzyms pod dachem szerokości 80 cm - bez ocieplenia lecz malowany na biało  
 
c) Ściana zachodnia:  
- ocieplenie całej ściany styropianem gr. 17 cm z tynkiem na siatce + malowanie  
- szpalety okien ocieplone styrodurem gr. 4 cm z tynkiem na siatce + malowanie na 

biało  
- wnęka wejściowa - ocieplenie ścian bocznych styrodurem gr. 4 cm + tynk 

mozaikowy na siatce, natomiast sufit ocieplony styropianem gr. 17 cm z tynkiem na 
siatce + malowanie na biało  

- gzyms na poziomie dachu od spodu bez ocieplenia z malowaniem na biało  
 
9.2. Przygotowanie powierzchni ścian zewnętrznych 
 

Podłoże tj. istniejące tynki należy wyrównać, a ubytki uzupełnić zaprawą cementowo  
- wapienną. Cokół we fragmentach odsłonięty z kamienia i cegły należy zarzucić 
zaprawą i wyrównać do lica ścian. Cokolik o wymiarach około 10 x 25 cm wzdłuż 
ściany południowej na długości około 32,5 m należy zlikwidować, a ścianę wyrównać  
do lica ściany powyżej.  
Przygotowanie podłoży dotyczy również wnęk wejściowych oraz cokolika w elewacji 
wschodniej, a także spodu gzymsu przewidzianego pod malowanie.   
 
9.3. Warunki techniczne wykonania ociepleń  
 

Projektowane ocieplenie należy wykonywać zgodnie z instrukcją ITB nr 334/2002 
„Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych”.  
a) dla ścian ocieplanych styropianem (styrodurem)  
- warstwa styropianu elewacyjnego gr. 17 cm /15 cm) wg PN-EN 13163:2004 

odmiany „20” mocowany do podłoża za pomocą masy klejącej z dodatkowym 
zastosowaniem łączników mechanicznych  

- siatka z włókna szklanego wg warunków z tablicy nr 2 ITB nr 334/2002 przyklejona 
do styropianu masą klejącą - dla ściany cokołu ocieplonej styrodurem, podwójna 
siatka zbrojąca - siatka pancerna  

- masa tynkarska na spoinie silikonowej lub silikonowo - silikatowej  
w zaprojektowanej kolorystyce  
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b) dla ściany ocieplonej elewacyjną wełną mineralną gr. 17 cm nawiązująca grubością 
do ściany ocieplonej styropianem, spełniającą wymagania techniczne - tablica nr 6 
instrukcji ITB nr 334/2002 mocowana do podłoża za pomocą masy klejącej  
z dodatkowym zastosowaniem łączników mechanicznych 
- siatka z włókna szklanego, przyklejona do arkuszy wełny mineralnej masą klejącą 

wg tablicy nr 2 instrukcji ITB nr 334/2002  
- masa tynkarska mineralna spełniająca wymagania tablicy nr 3 instrukcji ITB  

nr 334/2002.  
 
Uwagi! 
 

1. Elementy uzupełniające (łączniki mocowania mechanicznego, profile startowe  
i końcowe, elementy zabezpieczenia krawędzi, profile dylatacyjne, itp.) muszą 
posiadać atesty i spełniać wymagania w/w instrukcji ITB nr 334/2002.  

2. Rozwiązanie a i b zaprojektowano jako rozwiązanie systemowe z gwarancją 
minimum 5-letnią dotyczącą ocieplenia i kolorystyki oraz z wydaniem certyfikatu  
i deklaracją zgodności wg obecnie obowiązujących przepisów.  

 
9.4. Przygotowanie podłoża (patrz pkt. 9.2.)  
 

Przed przystąpieniem do robót należy przygotować podłoże:  
- wyrównanie ubytków  
- usunięcie zabrudzeń i wysole startych tynków  
- odkurzyć i odtłuścić tynki istniejące, ewentualnie zmyć  
 
W razie odspajania się tynków lub łuszczenia należy naprawić i sprawdzić podłoże 
(Kierownik budowy).  Przed przystąpieniem do ocieplenia należy wykonać próbę 
metodą „pull off”.  
Minimalna wytrzymałość na rozciąganie 0,08 MPa.  
 
9.5. Przyklejenie styropianu (wełny mineralnej)  
 

Płyty muszą być wysezonowane (wg zaleceń producenta) oraz zabezpieczone prze 
czynnikami atmosferycznymi (deszcz, śnieg, słońce).  
Nie należy wbudowywać płyt noszących ślady wypłowienia.  
Układ spoin pionowych 2 mm, mocowanie płyt wzdłuż dłuższej krawędzi  
z zachowaniem mijankowym spoin pionowych.   
Nakładanie masy metodą punktową lub pasmowo - punktową z paskiem obwodowym.  
Przyleganie szczelne płyt bez masy klejącej w styku na połączeniach płyt.  
Układanie płyt od doku do góry z zastosowaniem listwy startowej.  
 
9.6. Mocowanie mechaniczne  
 
Do mocowania mechanicznego można przystąpić po upływie minimum 24 godzin od 
klejenia.  
Kołki plastikowe długości minimum 26 cm w ilości 4 - 5 szt/m2 wg rozwiązania 
systemowego.  
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Należy przeprowadzić próbę na odrywanie płyt i odnotować ją w Dzienniku Budowy 
przy obecności Inwestora.  
 
9.7. Warstwa zbrojąca  
 

Do przyklejenia warstwy zbrojącej można przystąpić minimum po 3 dniach, lecz nie 
później niż po 3 miesiącach, po wcześniejszym odpyleniu  po przeszlifowaniu płyt.  
- Warstwę zbrojącą z siatki układać od góry po nałożeniu warstwy klejącej gr. ~ 5 mm  

i natychmiast wtopić siatkę.  
- Na narożach otworów należy dodatkowo wzmocnić siatką w skosie o wymiarach 

około 20 x 30 cm. 
- Narożniki należy wzmocnić kątownikami z siatki z zakładem minimum 10 cm.  
- Do ocieplenia sturodurem cokołów elewacji południowej i zachodniej należy 

zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej z uwagi na parkujące przy ścianie 
samochody.  

 
9.8. Wykonanie warstwy tynkarskiej  
 

Nakładanie tynki szlachetnego w zaprojektowanej kolorystyce minimum po 3 dniach od 
wykonania warstwy zbrojącej.  
Przed nałożeniem tynku (dla wełny mineralnej tynk mineralny) należy zastosować 
podkład tynkarski w celu wzmocnienia przyczepności do podłoża oraz stworzenie 
izolacji pod względem chemicznym od podłoża.  
Tynk silikonowy w rozwiązaniu systemowym lub silikonowo - silikatowy.  
 
10.  Dodatkowe elementy zewnętrzne  
 

10.1. Istniejące szafy klimatyzacyjne  
 

Istniejące szafy klimatyzacyjne wymagają demontażu i zamocowania na wzmocnionych 
wspornikach z zastrzałami wg rysunku szczegółowego nr 15, 16, 16A. Ilość szaf 
klimatyzacyjnych 22 szt.  
 
10.2. Parapety  
 

Z uwagi na ocieplenie zachodzi potrzeba wymiany parapetów na szersze wg rysunku 
szczegółowego nr 20.  
Ilość okien o szerokości otworu 97 cm - 53 szt.  
Okna szerokości 185 cm - 4 szt.  
 
10.3. Rury spustowe ø 120  
 

Przesunięcie mocowań rur spustowych od ocieplonej ściany o około 20 cm wraz  
z przeróbką wpustów z czyszczakami. Ilość rur spustowych h ~ 7 m = 6 szt. (rysunek 
szczegółowy nr 13).  
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10.4. Zabezpieczenie rur spustowych od parkingów  
 
Dla 3 rur spustowych w elewacji południowej przewidziano zabezpieczenie w dolnej 
części przed uderzeniami od parkujących samochodów.  
Zaprojektowano osłony z rur ze stali nierdzewnej w formie półkolistej, po 3 sztuki na 
każdą rurę spustową kanalizacji deszczowej - wg rysunku szczegółowego nr 13.  
Ilość zabezpieczeń dla 3 rur spustowych = 9 szt. osłon, mocowanych do ściany przed 
ociepleniem.  
 
10.5. Skrzynki pomiarowe instalacji odgromowej  
 

Ilość nowych skrzynek podłączonych do 5 zwodów = 5 szt.  
Dodatkowo należy przewidzieć wzmocnienie oporności poprzez zabicie w gruncie po  
3 szpilki i połączenie z istniejącą instalacją odgromową prowadzoną w rurce PCV.  
 
10.6. Obróbki dachu  
 

W ścianach szczytowych oraz w wysuniętych ryzalitach w elewacji północnej - po 
pogrubieniu ścian o warstwę ocieplenia z tynkiem zachodzi konieczność przedłużenia 
obróbek blacharskich na łącznej długości około 59,5 m.  
Do istniejącego pokrycia z blachy trapezowej dodatkowa obróbka blacharska w kolorze 
pokrycia o szerokości około 35 cm łącznie z kapinosem z blachy powlekanej.  
 
10.7. Oświetlenie  
 

Istniejące oświetlenie (lampy rtęciowe) na elewacji pozostawia się bez zmian.  
Duże lampy oświetleniowe we wnękach wejściowych zdemontowane do ocieplenia  
z ponownym zamontowaniem po ociepleniu nowych opraw.  
 
11. Kolorystyka elewacji 
 
Z uwagi na lokalizację przedmiotowego budynku w gęstej zabudowie o zróżnicowanej 
funkcji, przyjęto zasadę koncepcji kolorystycznej, stonowaną opartą o dwa jasne kolory 
na elewacji z uzupełnieniem szpalet okien i gzymsu w bieli.  
Przyjęte jasne kolory o dużym współczynniku odbicia powodują rozjaśnienie ciemnego 
podwórka i doświetlenie północnej elewacji sąsiadującego budynku.  
Od strony południowej i zachodniej, gdzie bezpośrednio do elewacji budynku dochodzą 
stanowiska postojowe samochodów osobowych zastosowano tynk mozaikowy  
w odcieniu zastosowanych kolorów ścian.  
Tynk mozaikowy zaprojektowano od poziomu terenu do linii parapetów okien parteru, 
wzmocniony podwójna siatką zbrojącą.  
Kolorystykę elewacji utrzymano w jednej gamie kolorystycznej, w oparciu o katalogi 
barw.  
• Przyjęto kolory do ścian wg katalogu firmy „KABE”  

- kolor nr 1, oznaczenie katalogowe F 1010  Y = 75%  
- kolor nr 2, oznaczenie katalogowe F 2210  Y = 34,5%  
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- kolor nr 3, biały Y = 85%  
- tynk mozaikowy MARMURIT nr 261 uziarnienie 1,0 mm  
 

• Wg katalogu „SEMPRE” - farby, tynki, docieplenia  
 IMPERSSIO - Barwy Toskanii 

- kolor nr 1, oznaczenie katalogowe S 2516 ASSP     Y = 75%  
- kolor nr 2, oznaczenie katalogowe S 8026 ASSP     Y = 61%  
- kolor nr 3 (biel), oznaczenie katalogowe S 1018 ASSP    Y = 91%  
- tynk mozaikowy MARMARE nr 117-438 uziarnienie 1,5 mm  
 

• Wg katalogu „ATLAS” - nowe kolory tynków i farb SAH  
- kolor nr 1, oznaczenie katalogowe SAH 0214  Y = 56%  
- kolor nr 2, oznaczenie katalogowe SAH 0378     Y = 30%  
- kolor nr 3, oznaczenie katalogowe SAH 0001/biel  Y = 85%  

 
• Wg katalogu „BAUMIT” Colours of more  

- kolor nr 1, oznaczenie katalogowe SUN 3015 HBW =  80%    
- kolor nr 2, oznaczenie katalogowe ART 3253 HBW = 32%  
- kolor nr 3, oznaczenie katalogowe SUN 3019 HBW = 85%   
- tynk mozaikowy MOSAIK PUTZ 061  

 
12. Uwagi ogólne i zalecenia  
 
1. W projekcie kolorystyki przyjęto zestawy kolorystyczne wg katalogów barw 

różnych firm o zbliżonym odcieniu.  
 

2. Wydruk komputerowy kolorystyki elewacji może różnić się w odcieniu barw 
wynikający z drukarni, dlatego należy odnieść się do próbników barw przyjętego 
zestawu.  

 

3. Szpalety okien oraz sufity wnęk wejściowych malowane farbą białą lub „złamana 
biel” katalogowa.  

 

4. Ocieplenie fragmentu ściany południowej wełną mineralną wynika ze względów 
ppoż. z uwagi na zbliżenie sąsiedniego budynku z oknami i drzwiami do budynku 
przedmiotowego, na odległość mniejszą niż 8 m.  

 
5. Projekt ocieplenia realizować zgodnie z dokumentacją przez wyspecjalizowaną 

firmę, a wszelkie istotne zmiany uwzględnić z projektantem i Inwestorem 
(obowiązuje prawo autorskie).  

 
6. Należy prowadzić Dziennik Budowy.  
 
 

          Opracował:   
 

mgr inż. arch. Jerzy Gleń  
 

 


