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OPIS TECHNICZNY 

do projektu termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Murowie 
 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 
1.1. Zlecenie Inwestora – Gmina Murów; 46-030 Murów ul. Dworcowa 2 
1.2. Audyt Energetyczny – oprac.: JAR Groupe – Piotr Rusin; 45-227 Opole ul. Maków 34/2 
1.3. Inwentaryzacja budowlana budynku Urzędu Gminy - opracowana przez autorów projektu. 
1.4. Dokumentacja archiwalna z zasobów Inwestora 
1.5. Obowiązujące normy i przepisy budowlane. 
1.1. Dokumentacja fotograficzna i archiwalna. 
 
 

2. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA: 
 
2.1. Tematem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Urzędu Gminy przy ul. 
Dworcowej 2 w Murowie. Budynek szkoły podstawowej wpisany jest do gminnego rejestru 
zabytków 
 
2.2. Docieplenie przegród zewnętrznych budynku obejmuje zaprojektowanie ocieplenia ścian 
zewnętrznych tylko II Piętra od wewnątrz wełną mineralną i zabudowę tych ścian płytami gips.-
karton 
 
2.3. Docieplenie przegród zewnętrznych obejmuje ocieplenie połaci dachowej wraz z remontem i 
wymianą pokrycia dachowego. Prace termo renowacyjne na połaci dachowej obejmują także 
likwidację istn. świetlika połaciowego w kalenicy dachu oraz wymianę rynien i obróbek 
blacharskich na nowe z blachy tytanowo-cynkowej 

 
2.4. Docieplenie ścian poprzedza wprowadzenie nowej stolarki okiennej z PCV, po demontażu 
wszystkich istn. okien (z wyjątkiem piwnic) oraz parapetów zewnętrznych. 
 
2.5. Dodatkowo, w związku z wymianą instalacji grzewczej i elektrycznej w obiekcie, niniejszy 

projekt obejmuje malowanie ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach 

 
2.6. Projekt zawiera w swej treści opis metody wykonania renowacji i docieplenia, rozwiązania 
architektoniczne elewacji, z określeniem usytuowania dociepleń. 
 
 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Budynek Urzędu Gminy zlokalizowany jest na działce nr 317/2 przy ul. Dworcowej 2 w Murowie. 
Zabytkowy budynek usytuowany jest w układzie narożnikowym, na skrzyżowaniu ul. Dworcowej i 
ul. Wolności, dobrze eksponowany z obu głównych ulic miejscowości. 
Budynek 3-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, przekryty dachem pulpitowym z pokryciem 
papowym. Na elewacji bogaty detal architektoniczny. Okap dachu w sposób charakterystyczny 
wychodzi poza obrys budynku i jest podparty drewnianymi mieczami. Narożnikowo usytuowany 8-
kątny wykusz zwieńczony jest dominującą na elewacji wieżyczką, pokrytą blachą i łupkiem. 
Strop nad piwnicą masywny, ceramiczno-stalowy, na pozostałych kondygnacjach stropy 
drewniane. Klatka schodowa dwubiegowa, schody o konstrukcji policzkowej ze stopnicami i 
balustradą drewnianą.  
Okna drewniane, szklone komorowo (w piwnicach, która nie jest objęta niniejszym opracowaniem 
okna PVC - bez zmian). Wszystkie okna na parterze oraz pojedyncze okna na I i II Pietrze 
zabezpieczone kratami stalowymi. 
Drzwi wejściowe drewniane płycinowe, z przeźroczami i naświetlem, bogato dekorowane. 
Pozostałe drzwi zewnętrzne (głównie do piwnic) stalowe.  
Budynek otaczają dobudówki i zadaszenia o konstrukcji drewnianej. plac wokół budynku w 
większości wykorzystywany jako parking samochodów osobowych (służbowych i petentów) 
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4. METODA OCIEPLENIA ŚCIAN 
Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi budynek, ze względu na jego walory architektoniczne nie 
może być ocieplony od strony zewnętrznej. Zgodnie z założeniami Inwestora ściany zewnętrzne II 
piętra zostały ocieplone metodą lekką, suchą od strony wewnętrznej pomieszczeń. 
ściany zewnętrzne II Piętra murowane są z cegły gr. 25 cm. Od wewnątrz do ścian dostawione są 
słupy niosące więźbę dachową, które zostały obudowane deskami i w całości otynkowane tynkiem 
wapiennym na trzcinie, tworząc ze ścianami murowanymi jeden „organizm”. 
Niniejszy projekt przewiduje demontaż istn. deskowania i odsłonięcie murów II Piętra i 
drewnianych słupów więźby dachowej. Po oczyszczeniu i zaimpregnowaniu konstrukcji drewnianej 
w przestrzeni słupów należy ułożyć wełnę mineralną jako termoizolacje ściany i obudować ją od 
wewnątrz (od strony pomieszczeń) płytami gips.-karton. na paroizolacji z folii PE. 
Jako warstwę izolacji termicznej przyjęto wełnę mineralną gr. 15 cm w matach 
Układ warstw ściany II Piętra (od zewnątrz): 

 istn. ściana ceramiczna gr. 25 cm 

 proj. termoizolacja z wełny mineralnej gr. 15 cm 

 proj. paroizolacja z folii PE gr. 0,2 mm 

 proj. obudowa z płyt gips.-karton. na ruszcie systemowym 

 gładź gipsowa po zaszpachlowaniu styków płyt gips.-karton. 
 
UWAGA: taki sposób docieplenia ścian wymaga demontażu i ponownego montażu instalacji i 
osprzętu elektrycznego, oświetleniowego i.t.p. Proj. instalację elektryczną należy prowadzić w 
przestrzeni między ścianą ceramiczną a obudową z płyt gips.-karton. 
 
 

5. METODA OCIEPLENIA POŁACI DACHOWEJ 
Zastosowanie kompletnego systemu posiadającego aprobatę techniczną i certyfikaty gwarantuje 
uniknięcie ryzyka wystąpienia wad, ponadto gwarantuje stały nadzór dostawcy nad prowadzonymi 
pracami dociepleniowymi.  

 
Przed robotami termoizolacyjnymi na dachu należy zdemontować wszystkie warstwy pokrycia 
dachowego (łącznie ze świetlikiem kalenicowym, jak i wewnętrzną zabudowę połaci dachowej (od 
strony pomieszczeń). Odkryte krokwie należy zaimpregnować a następnie wykonać docieplenie 
połaci dachowej 
 
Przy ocieplaniu połaci dachowej budynku zastosowano metodę mieszaną: 

 lekką, suchą wełną mineralną w przestrzeni krokwii dachowych 

 lekką mokrą styrodurem na poszyciu zewnętrznym połaci 
 

5.1 metodą lekką „suchą” matami z wełny mineralnej luzem gr. 14 cm (zgodnie z Audytem) w 
przestrzeni między krokwiami dachowymi. Maty z wełny należy układać na paroizolacji z folii PE i 
zabudować płytami gips.-karton. na ruszcie systemowym  
 

5.2 metodę lekką „mokrą”, polegającą na mocowaniu płyt ze styroduru mocowanych do 
konstrukcji dachu „od góry” do płyty wiórowej OSB na klej i kołki oraz wykonaniu na nich nowego 
styropianu ekstrudowanego (zgodnie z Audytem). 
Płyty termoizolacyjne układać rzędami lub mijankowo i kleić do podłoża systemowo z dodatkowym 
mocowaniem mechanicznym bezpośrednio do podłoża. Rozstaw łaczników uzależnić od stref 
ocieplenia połaci – wg wytycznych dostawcy systemu. Zakłady membrany zgrzewać. Przy okapach 
obróbki blacharskie mocowane zgodnie z przyjętym systemem pokrycia 
Układ warstw stropodachu: 

 membrana dachowa PCW systemowa (np.: Protan lub równorzędna) 

 warstwa separacyjna – geowłóknina 

 pierwsza warstwa ocieplenia – styrodur gr. 10 cm 

 pełne deskowanie połaci lub płyta wiórowa OSB gr. 20 mm 

 preparaty gruntujące istn. krokwie dachowe 

 druga warstwa ocieplenia – wełna mineralna gr. 14 cm w przestrzeni krokwii 

 paroizolacja z folii PE gr. 0,2 mm 
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 obudowa z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie systemowym 
 
 

6 WYMAGANIA TECHNICZNE SKŁADNIKÓW MATERIAŁOWYCH I AKCESORIÓW DLA 

SYSTEMU OCIEPLENIA METODĄ MOKRĄ. 

 

6.1 Podłoże – czyste pozbawione resztek tynków , farb , zaprawy , brudu. 
 

6.2 Zaprawa klejąca – mocuje płyty styroduru do podłoża drewnianego (deskowanie lub płyta 
OSB) -  aprobata systemu. 

 

6.3 Płyty styrodurowe (polistyren ekstrudowany) – warstwa izolacyjna o współczynniku 
przewodzenia ciepła λ=0,031 W/mxK – płyty samogasnące  trudnozapalne   odmiana XPF / 
gęstość 35 kg/m

3
/, maksymalne wymiary płyt 120 x 300 cm, Grubość max  dla  połaci dachowej – 

10 cm , styropian powinien być frezowany. Krawędzie proste bez uszczerbków , powierzchnia 
gładka, sezonowanie min. 2 miesiące od wyprodukowania. 
 

6.4 Płyty z wełny mineralnej – maty z wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła 
λ=0,035 W/mxK posiadające atest higieniczny i pożarowy 
 

6.5 Membrana dachowa biała gr. 2 mm układana z rolki i zgrzewana ciepłym powietrzem 
 

6.6 Łączniki kołka 3 –5 cm w murze, kołki mocować po 24 godzinach od naklejenia styropianu, 
określenie typu łącznika – w zależności od podłoża ściany  wg wybranego systemu.  
 

6.7 Tkanina szklana – chroni warstwę izolacyjną przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
oddziaływanie czynników atmosferycznych - impregnowana wg PN- 92/P-855010, szerokość min. 
1m długość min. 50 m, zakładka między siatkami min. 10 cm, sytuowanie siatki ( wtopienie) w 
środku zaprawy klejowej, splot gazejski, oczka siatki 3 –5 mm, masa powierzchniowa min. 145 
g/m 

2
, określone siły zrywające próbek należy przechowywać w specjalnych warunkach w 

laboratorium. 
 

6.8 Masa tynkarska ( wyprawa) – odrębna aprobata techniczna, lub objęta aprobatą systemu, 
nakładanie w temperaturze powyżej 5

0
C  i przy pogodzie bezwietrznej, do określenia – wg zaleceń 

firmowego producenta systemu ocieplenia. 
 

6.9 Właściwości techniczne firmowego systemu ocieplenia – wodochłonność, mrozoodporność, 
odporność na starzenie , przyczepność międzycząsteczkowa, odporność na uderzenia. 
 

6.10 Rozprzestrzenianie ognia – zgodnie z PN –90/B-02876 nierozprzestrzeniające ognia.  
 
 

7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE :  
UWAGA: Przed przystąpieniem do prac remontowych należy wykonać rusztowania z 
zabezpieczeniem dojścia i wejścia do budynku. 

 

7.1 Stolarka okienna podlegająca wymianie – okna jednoramowe szklone 2-komorowo w profilach 
PVC. Współczynnik przenikania ciepła dla okien – U=0,9 W/m

2
xK. W celu zachowania 

historycznego wyglądu elewacji nowe okna wykonać na wzór okien istniejących o podziale 
krzyżowym, z zachowaniem istn. ościeży. 
 

7.2 Drzwi zewnętrzne – główne drzwi wejściowe, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi nie 
podlegają wymianie. Drzwi wejściowe drewniane płycinowe, z przeźroczami i naświetlem, bogato 
dekorowane należy remontować – oczyścić, uzupełnić ewentualne ubytki i po zaimpregnowaniu 
malować w kolorze jak istniejący. Bogato zdobioną kratę stalową przeszkleń drzwiowych z 
inicjałami dawnych właścicieli obiektu należy na czas remontu drzwi zdemontować a po remoncie 
(czyszczenie, zabezpieczenia antykorozyjne i malowanie w kolorze grafitowym) zamontować 
ponownie. 
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7.3 W związku z wymianą okien demontażowi podlegają również kraty i osiatkowania okienne. 
Elementy stalowe należy oczyścić i po zabezpieczeniu antykorozyjnym malować w kolorze 
grafitowym. Kraty okien parteru i I Piętra, po wymianie okien zamontować ponownie. Kraty w 
oknach II Piętra zdemontować bez ponownego montażu 
 

7.4 Należy zapewnić nieuciążliwe usunięcie gruzu i jego transport na wysypisko. 
 

7.5 Odtworzenie instalacji odgromowej polega na wymianie zwodów i przewodów 

odprowadzających na nowe z drutu stalowego 8 mm. Przewody poziome (zwody) na połaci 
dachowej prowadzić po trasie istn. (zdemontowanej) instalacji odgromowej. Łączenie do nowego 
pokrycia plackami betonowymi i łącznikami typowymi do pokrycia bitumicznego.  
 

UWAGA: Wszelkie roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej 

uprawnienia budowlane do prowadzenia robót z zachowaniem warunków technicznych 

robót budowlanych i obowiązujących przepisów BHP oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
 

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 
Projektowana inwestycja nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko. 

 Istn. przyłącze wodociągowe – bez zmian. Jakość wody – woda pitna. Ilość 
odprowadzanych ścieków będzie równa ilości pobieranej wody. Odprowadzenie ścieków 
bytowo-gospodarczych do istn. kanalizacji. 

 Budynek nie emituje do atmosfery szkodliwych zanieczyszczeń gazowych, w tym 
zapachów oraz pyłowych i płynnych. 

 Niewielka ilość standartowych odpadów będzie wynoszona i składowana w pojemniku na 
śmieci, zlokalizowanym na działce. Należy stosować segregację odpadów. 

 Budynek nie emituje na zewnątrz hałasu oraz wibracji a także promieniowania, w tym 
jonizującego i elektromagnetycznego. 

 Proj. inwestycja nie wpływa niekorzystnie na istn. drzewostan, glebę, wody powierzchniowe 
i podziemne 

 
 

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW 
Charakterystyka energetyczna – wg odrębnego opracowania, który stanowi załącznik do projektu 
termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Murowie 
 
 

10. CHARAKTERYSTYKA PPOŻ. 
Niniejsze opracowanie nie zmienia warunków ppoż., określonych dla przedmiotowego obiektu 
 
 

11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 317/2, będącej we władaniu Inwestora. 
Lokalizacja budynku na działce spełnia wymagania normowe co do odległości od granic z innymi 
działkami budowlanymi 
Wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „W sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z dnia 15 czerwca 

2002 r.), zgodnie z §12 pkt 1 (z zastrzeżeniem §13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273) obejmuje się 
obszarem oddziaływania tylko przedmiotową działkę. 
 
 
 
 
 
 
 
Opole  maj 2019 r.        Opracował: 


