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wiadczenie

wiadczam, e zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
projekt budowlany zmian do projektu remontu elewacji i dachu budynku
mieszkalno-us ugowego po onego w Chojnowie przy ul. Kolejowa 25(dz.
nr 22/7 obr b 4) zosta  wykonany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr in . arch.
Waldemar Serafinowicz
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ZAWARTO  TECZKI:

I. STRONA TYTU OWA.

II. SPIS ZAWARTO CI.

III. WIADCZENIE.

IV. ZA WIADCZENIE Z IZBY IN YNIERÓW BUDOWNICTWA.

V. OPIS TECHNICZNY

VI. CZ  RYSUNKOWA:

1. Rys. B1. Rzut poddasza – 1:100

2. Rys. B2. Rzut  dachu – 1:100

3. Rys. B3. Przekrój A-A – 1:50



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego zmian do projektu remontu elewacji i dachu
budynku mieszkalno-us ugowego po onego w Chojnowie przy ul.
Kolejowa 25(dz. nr 22/7 obr b 4).

I. DANE EWIDENCYJNE

1. Inwestor:  Zak ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
59-225 Chojnów, ul. Drzyma y 30

2. Obiekt:  Budynek mieszkalno-us ugowy
3. Adres: 59-225 Chojnów, ul. Kolejowa 25

(dz. nr 22/7 obr b 4)
4. Opracowanie: Projekt budowlano-wykonawczy zmian bran y arch.-

konstr

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora
2. Mapa sytuacyjno-wysoko ciowa;
3. wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo ci

na cele budowlane;
4. Inwentaryzacja z ocen  stanu technicznego;
5. Projekt budowlany remontu elewacji i dachu budynku mieszkalno-

us ugowego po onego w Chojnowie przy ul. Kolejowa 25(dz. nr 22/7
obr b 4);

6. Decyzja nr 432/13 z dnia 02.08.2013r zatwierdzenia projektu
budowlanego i udzielenia pozwolenia na roboty budowlane;

III. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zmian do projektu
remontu elewacji i dachu budynku mieszkalno-us ugowego przy ul. Kolejowa
25 w Chojnowie.

Celem opracowania jest wskazanie zmian, które wprowadzono  do
projektu.

IV. LOKALIZACJA

Budynek po ony przy ul. Kolejowej, w zabudowie szeregowej, jak
budynek skrajny.  Z ty u budynku znajduje si  podwórze. Rok budowy -
pocz tek XX wieku. Budynek na planie prostok ta. Teren przed budynkiem
ukszta towany jako chodnik asfaltowy. Teren od podwórza p aski, cz ciowo
utwardzony.

Uwaga: obiekt znajduje si  w strefie ochrony konserwatorskiej



V. OPIS OGÓLNY

Budynek trzykondygnacyjny z poddaszem nieu ytkowym, dwa
wej cia.

VI. FUNKCJA OBIEKTU

Na parterze budynku zlokalizowane lokale us ugowe /dentysta,
protetyk/ dost pne wej ciem od trony frontu budynku. Na I i II pi trze
zlokalizowane lokale mieszkalne dost pne wej ciem zlokalizowanym od
strony podwórka. Poddasze nieu ytkowe dost pny poprzez schody z klatki
schodowej.

VII. ZAKRES ZMIAN W STOSUNKU DO PROJEKTU NA
PODSTAWIE KTÓREGO UZYSKANO POZWOLENIE NA
BUDOW

W stosunku do projektu na podstawie którego uzyskano pozwolenie
na budow  wprowadzono nast puj ce zmiany:

Wykonanie powy ej coko u ocieplenie metod  bezspoinow , z
zastosowaniem atestowanych systemów ociepleniowych.
Na cianach nale y zastosowa  ocieplenie ze styropianu
samogasn cego EPS70 grubo ci 12cm. Ocieplenie o cie y okiennych i
gzymsu wie cz cego styropianem gr. 5cm. Odtworzenie na cianie
frontowej dwóch gzymsów po rednich.

ciany wyko czy  wypraw  tynkarsk  mineraln , drobnoziarnist .
Styropian nale y zamocowa  za pomoc  klejenia i ko kowania. Do
klejenia nale y u  kleju nak adanego obwodowo i pokrywaj cego w
minimum 40 % powierzchni  p yt materia u izolacyjnego.
Po zwi zaniu kleju nale y wykona  zamocowanie mechaniczne za
pomoc  ko ków rozporowych. W strefach przy naro ach budynku,
szeroko ci oko o 2 m nale y stosowa  8 ko ków/m2. Na pozosta ej
powierzchni – 4 ko ki/m2.
Uwaga ! Wszystkie p yty musz  by  bezwarunkowo doci ni te do
siebie na ca kowity styk. Ewentualne ubytki lub otwarte spoiny p yt
musz  by  zamkni te piank  poliuretanow  lub paskami materia u
izolacyjnego. W adnym wypadku nie mo na szczelin zatyka  klejem.
Wystaj ce zewn trzne lico ciany powinno by  zabezpieczone profilem
naro nym.
Naro a prostok tne wszystkich otworów w dociepleniu zbroi  paskiem
siatki, zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.
Ca  prac ocieplaj cych wykona  zgodnie z instrukcj  techniczn
dostawcy sytemu.



Ca  elewacji pomalowa  farb  silikonow  Ceresit CT 48. Cokó
ciany zhydrofobizowa  za pomoc  paroprzepuszczalnego preparatu

Ceresit CT 13
Wymiana drzwi od podwórka – drzwi stalowe, ocieplone, z

cie nic  stalow  k tow
Wszystkie zmiany naniesiono kolorem czerwonym w cz ci graficznej

opracowania

VIII. Wytyczne do planu BIOZ

Wed ug projektu pierwotnego.

Zaprojektowa
mgr in . arch. Waldemar Serafinowicz
upr. proj. nr  230/87/Uw


