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Podstawa opracowania 

 Załącznik nr 2 – Wykaz wskaźników Projektu wg audytu efektywności energetycznej – 
28.01.2016r autor mgr inż. Łukasz Kowalczyk  

 Pismo z dn. 15.03.2016r Urzędu Miasta Świnoujście znak WIM..271.1.47.2015.WB ws. 
realizacji zdania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w 
Świnoujściu”  

 Instrukcja I.T.B. nr. 334/2002 „ Bezspoinowy System Ocieplenia Ścian Zewnętrznych 
Budynków”  

 Oględziny i pomiary inwentaryzacyjne 
 PN-EN ISO6946 – opór cieplny i współczynniki przenikania ciepła metoda obliczeniowa. 
 Rozporządzenie z dnia 12.04.2002 r. (z późniejszymi zmianami) dotyczące warunków 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Opis stanu istniejącego 

Budynek Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I zlokalizowany 
jest na dz. 84 w obrębie 0006 Świnoujście przy ul. Niedziałkowskiego 2. Budynek powstał w 1923 
roku, następnie został rozbudowany w 2006. W chwili obecnej wyodrębnić można : 

 Trzykondygnacyjną część główną z salami lekcyjnymi, całkowicie podpiwniczoną oraz z 
poddaszem użytkowym, 

  Dwukondygnacyjną część łącznika z salą gimnastyczną, bez podpiwniczenia 
 Parterową część szatni, która jest najnowszą częścią budynku,  
1) Dane ogólne: 

 Powierzchnia użytkowa : 6304,50m2 
 Kubatura części ogrzewane :  23 187,00m3 
 Liczba kondygnacji : trzy kondygnacje + poddasze użytkowe, częściowo ogrzewane  
 Podpiwniczenie : budynek w całości podpiwniczony za wyjątkiem Sali gimnastycznej oraz 

podbudowanej części szatni. 
 Wysokość kondygnacji : 3,60 

2) Konstrukcja budynku 
 Ściany zewnętrzne – wykonane z cegły pełnej ceramicznej  na zaprawie wapienno – 

cementowej bez izolacji termicznej, otynkowane, w części cokołu wyłożone cegłą 
klinkierową, 

 Ściany wewnętrzne – wykonane z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie wapienno – 
cementowej 

 Stropy poddasza drewniane,  
 Dach – drewniany, wielospadowy,  
 Stropodach nad niską częścią sali gimnastycznej żelbetowy bez izolacji termicznej 
 Stolarka okienna rozwierno – uchylne o profilu PCV oraz drewniana, 
 Świetliki na dachu parterowej części szatni szklane nie spełniające warunków 

technicznych, 
 Główne drzwi zewnętrzne do budynku oraz od strony boiska szkolnego wymienione 

na nowe drewniane, pozostała część wymaga wymiany na nowe,  
Teren wokół budynku wyłożony kostką brukową, płytami betonowymi, płytą chodnikową, natomiast 
od strony zachodniej nieutwardzony. Odprowadzenie wód opadowych przykanalikami do kanalizacji 
deszczowej oraz powierzchniowo. Rury spustowe oraz rynny wykonane z  blachy stalowej 
ocynkowanej oraz pcv.  Główne wejście od strony ul. Piastowskiej.   
 

Opis rozwiązań projektowych  

Na podstawie audytu energetycznego budynku oraz uzgodnień z Inwestorem projektuje się  : 



 Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu gruntu płytami poliuretanowymi gr. 13cm i 
współczynnikowi przewodzenia ciepła 0,028W/mK z wykonaniem strukturalnego tynku 
silikonowego,  

 Ocieplenie w strefie cokołu (bez podpiwniczenia) wykonać ocieplenie płytą styropianową o 
podwyższonej odporności na wilgoć i korozję biologiczną o gęstości min. FS30, współczynniku 
przewodzenia ciepła 0,032W/mK i gr. 13cm,  z zagłębieniem 100cm poniżej poziomu gruntu, 

 Ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu płytą styropianową o podwyższonej odporności na 
wilgoć i korozję biologiczną o gęstości min. FS30 i współczynniku przewodzenia ciepła 
0,032W/mK i gr. 13cm do poziomu fundamentów – część podpiwniczona 

 Ocieplenie stropu poddasza nieogrzewanego nad wysoką częścią szkoły wełną mineralną gr. 
20cm i o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035W/mK z wykonaniem podłogi z płyt OSB gr 
22mm, 

 Ocieplenie stropu poddasza nieogrzewanego nad salą gimnastyczną wełną mineralną gr. 
20cm i o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035W/mK, 

 Ocieplenie stropu nad pomieszczeniami 302÷307 na poddaszu części wysokiej szkoły wełną 
mineralną gr. 20cm i o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035W/mK, 

 Ocieplenie ścian wewnętrznych oddzielających ogrzewane pomieszczenia od części 
nieogrzewanych poddasza wełną mineralną o gr. 20cm i o współczynniku przewodzenia 
ciepła 0,035W/mK  

 Ocieplenie stropodachu zewnętrznego nad niską częścią sali gimnastycznej i częścią 
parterową szatni styropapą gr. 22cm i o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035W/mK   

 Wymiana drzwi zewnętrznych wskazanych w części graficznej na nowy o profilu 
aluminiowym i o współczynniku przenikania ciepła równym 1,30 W/m2K,  

 Wymiana okien zewnętrznych wskazanych w części graficznej na nowe o profilu PCV i o 
współczynniku przenikania ciepła 0,900W/m2K 

 Wymiana istniejących doświetli na nowe z poliwęglanu o współczynniku przenikania ciepła 
0,900W/m2K 

 Wymiana obróbek blacharskich, parapetów na nowe uwzględniające dodatkową warstwę 
ocieplenia budynku z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej proszkowo, 

 Wymiana istniejących rynien i rur spustowych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej 
powlekanej proszkowo,  

 Demontaż wszystkich elementów znajdujących się na elewacji, oraz ponowny ich montaż po 
wykonaniu ocieplenia ścian, 

 Demontaż istniejących zwodów instalacji odgromowej i montaż jej w rurkach winidurowych 
pod ocieplenie, 

 Demontaż istniejących krat okiennych, oraz ponowny ich montaż po wykonaniu ocieplenia po 
wcześniejszym czyszczeniu i malowaniu,  

 Czyszczenie i renowacja istniejących elementów ozdobnych wykonanych z cegły przy 
wejściach do budynku, 

 Wykonanie odsunięcia istniejących przykanalików kanalizacji deszczowej o grubość 
ocieplenia,  

 Odtworzenie wszystkich elementów ozdobnych (gzymsy, pilastry) z gotowych elementów 
styropianowych, 

Wymagane parametry techniczne dla komponentów materiałowych systemu 
docieplania budynku 

 

Zaprawa klejąca  

Po wyschnięciu i związaniu wykonanych wyprawek tynku stosować w zależności od potrzeb 
preparaty gruntujące pod zaprawę klejową, zgodnie z wybraną technologią ocieplenia. Zaprawa 
powinna być odporna na występowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubości ≥ 8 



mm. Na płyty przy nierównym podłożu, zaprawę klejącą należy nanieść w sposób punktowo – 
krawędziowy wokoło płyty, wzdłuż jej krawędzi jako 5 cm pas klejący oraz nałożyć dodatkowo 3 
punktów klejących o średnicy ok. 16 cm w płaszczyźnie płyty . 
 

Płyta styropianowa 

Do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych należy stosować: 
 Płyty poliuretanowe o gr. 13 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,028W/mK ściany 

zewnętrzne powyżej poziomu gruntu 
 wodoodporny styropian ekstradowany XPS o gr. 13 cm i współczynniku przewodzenia ciepła 

λ=0,032W/mK ściany zewnętrzne poniżej poziomu gruntu, cokół  
Płyty styropianowe przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim zamontowaniu aluminiowej 
listwy startowej. Wykończenie styku płyty styropianowej z innym materiałem budowlanym np. (ramy 
okienne, okapniki, drzwi,płyty balkonowe) musi być wykonane poprzez szczelinę połączeniową 
wypełnioną taśmą uszczelniającą.  

Łączniki mechaniczne 

Płyty styropianowe dodatkowo mocować do ściany za pomocą kołków rozporowych do styropianu w 
ilości 6 szt./m2. Kołki należy mocować tak by ich główki były licowane z płaszczyzną styropianu. Kołki 
powinny mieć trzpień metalowy o średnicy talerzyka ok. 60 mm .   

Masa zbrojąca 

Masę zbrojącą należy wykonać na odpylonych po przeszlifowaniu płytach styropianowych. Warstwa 
zaprawy powinna mieć grubość 3-5 mm. Warstwa zbrojąca może być wykonana nie wcześniej niż po 
2 dniach od przyklejenia płyty termoizolacyjnej.  

Siatka zbrojąca w masie klejącej 

Siatkę z włókna szklanego impregnowana o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i deformację 
kształtu należy wcisnąć w masę zbrojącą za pomocą pacy, wyszpachlować do uzyskania równej 
powierzchni. Siatka musi być całkowicie zatopiona w masie zbrojącej, nie powinna prześwitywać ani 
wystawać z masy. Styki siatki układać na zakład 10 cm , w narożnikach powinna być wywinięta na 
szerokość 15 cm na sąsiednią ścianę . W narożach otworów okiennych i drzwiowych należy wykonać 
zbrojenie diagonalne (min. Paski 20x30 cm). 

Masa tynkarska 

Zewnętrzną warstwę wykończeniową wykonać jako hydrofobowy paropszepuszczalny tynk na bazie 
żywic silikonowych z odporny na zanieczyszczenia przemysłowe i utrudniający rozwój alg i glonów. 
Tynk o strukturze rowkowej ułożonego na przeszpachlowanej i wyrównanej powierzchni ( z wtopioną 
wg zapisu powyżej siatką z włókna szklanego) po uprzednim zagruntowaniu preparatem 
gruntującym.  

OPIS ROZWIAZAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH TERMOMODERNIZACJI 

 

Ocieplenie ścian zewnętrznych w strefie cokołu oraz poniżej poziomu gruntu 

 
Roboty należy rozpocząć od rozbiórki powierzchni utwardzonej wokół budynku. Po usunięciu opaski  
(kostki brukowej) wokół budynku należy odkopać ściany zewnętrzne poniżej poziomu gruntu. 
Szerokość wykopu na dnie powinna wynosić 60-80cm z odpowiednim poszerzeniem u góry. 
Odkopane ściany należy oczyścić z pozostałości ziemi oraz istniejącej izolacji szczotkami drucianymi i 
pozostawić na pewien okres do naturalnego osuszenia. Wykopy należy zabezpieczyć przed zalaniem 



wodami opadowymi z dachu jak i napływającymi z powierzchni gruntu. Wykopy oznakować i 
zabezpieczyć przed ewentualnymi nieszczęśliwymi zdarzeniami , podczas prowadzenia robót gdy 
budynek będzie użytkowany. Osuszone ściany dwukrotnie smarować środkami grzybobójczymi. Na 
tak przygotowany ścianę nałożyć folię płynną na głębokości 1m od poziomu chodnika (budynek 
niepodpiwniczony) do głębokości fundamentów (budynek podpiwniczony). Po stwardnieniu foli na 
ścianę naklejać płyty styropianowe FS30 o gr. 13cm na głębokość 1m poniżej poziomu gruntu. 
Styropian zagruntować klejem nałożyć siatkę zbrojąca oraz ponownie zagruntować.  Na ścianę 
nałożyć folię kubełkową do wysokości górnej krawędzi chodnika. Folię docisnąć do ściany zasypką 
piaskowo – żwirową na całej wysokości ubijaną warstwami. Powierzchnię wcześniej utwardzoną 
wokół budynku odtworzyć z materiałów pierwotnych, w części zachodniej wykonać opaskę 
betonową. Warstwę wierzchnią wykonać z płytek klinkierowych. 

Ocieplenie ścian zewnętrznych  

Przed przystąpieniem do wykonywania remontu elewacji, należy sprawdzić istniejące tynki. Istniejące 
tynki o spójnej, nośnej strukturze do podłoża można pozostawić, uzupełniając drobne ubytki 
systemową zaprawą wyrównującą. Wystające elementy ozdobne należy skuć, ubytki i powierzchnię 
wyrównać. Niedopuszczalne jest wykonanie warstwy wyrównującej na ścianach, gdzie istniejące tynki 
odspajają się powierzchniowo, łuszczą lub występują zmiany destrukcyjne .Powierzchnie osypujące 
się należy starannie zeszczotkować następnie uzupełnić ubytki zaprawą wyrównującą. Nanosić 
wałkiem lub pędzlem równomiernie bez przerw w pracy. Przed przystąpieniem do ocieplania ścian 
należy usunąć istniejące opierzenia. Płyty styropianowe układać od dołu do góry zaczynając od listwy 
startowej bez szczelin z przesunięciem o połowę długości co drugi rząd. W miejscu styku płyt nie 
powinno być kleju. Styki płyt nie mogą przechodzić w narożnikach okien lub drzwi. Na narożnikach 
płyty powinny „ zazębiać się na ich szerokość „ W tych miejscach stosować można wyłącznie całe 
płyty lub ich połówki. Klej na powierzchnię płyty należy nanosić zarówno punktowo jaki i pasem 
wzdłuż krawędzi. Pasmo kleju na krawędzi płyty powinno wynosić ok. 5 cm. Podczas prac 
ociepleniowych jak i procesie wiązania temperatura powietrza zewnętrznego nie powinna być niższa 
niż 5 °C. Gotową elewacje chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem, silnym wiatrem oraz 
deszczem. Po związaniu kleju płyty należy przeszlifować i oczyścić następnie nakładać zaprawę 
szpachlową pacą zębatą 10 mm. W świeżą warstwę szpachli zatopić siatkę zbrojeniową równymi 
pasami bez pofałdowań z 10 cm zakładką. Siatka zbrojeniowa powinna być pokryta ok. 1 mm 
warstwą zaprawy. W narożnikach okiennych i drzwiowych przed wykonaniem zbrojenia na całej 
powierzchni należy zatopić w warstwie zaprawy zbrojenie ukośne 20x30 cm. Płyty styropianowe 
należy dodatkowo mocować do ściany za pomocą łączników. Na warstwę docieplenia po minimum 
24 godzinach i przed nałożeniem tynku podłoże należy zagruntować płynem gruntującym. Projektuje 
się  tynk silikonowy o strukturze rowkowej odporny na zabrudzenia i utrudniający rozwój 
mikroorganizmów. 

Ocieplenie stropu poddasza nieogrzewanego 

Strop poddasza nieogrzewanego nad częścią wysoką szkoły ocieplić wełną mineralną o gr. 20cm i 
współczynniku przewodzenia ciepła 0,035W/mK. Przed ułożeniem wełny wykonać niezbędnych 
napraw i uzupełnień istniejącej podłogi drewnianej. Na istniejący oczyszczony strop położyć 
paroizolację z folii PE 0,2mm.  Na warstwę izolacji należy położyć płyty z wełny mineralnej w 
warstwach 2x10cm, mijankowo z zachowaniem ścisłego przylegania do siebie płyt w celu eliminacji 
mostków cieplnych. Od zewnętrznej strony położyć na wełnie wiatroizolację. Między płytami wełny 
położyć legary I-Beem BS-D 200 wys. 20cm ułożonych w rozstawie 50cm, na legarach zamontować 
płytę OSB 3 gr. 22mm. Strop poddasza nad salą gimnastyczną ocieplić wełną mineralną o gr. 20cm i o 
współczynniku przewodzenia ciepła 0,035W/mK  bez wykonania podłogi z płyt OSB. 

Ocieplenie ścian wewnętrznych pomieszczeń ogrzewanych 

Istniejące ściany wewnętrze oddzielające pomieszczenia ogrzewane (aula, biura oraz sala lekcyjna) od 
części nieogrzewanych poddasza ocieplić wełną mineralną gr. 20cm i o współczynniku przewodzenia 



ciepła 0,035W/mK. Analogicznie ocieplić również strop nad salą lekcyjną (pom. nr 309 oraz 
pomieszczeniami 302÷307 zlokalizowanych na poddaszu części wysokiej szkoły ). 

Ocieplenie stropodachów pełnych  

Stropodach pełny nad niską częścią sali gimnastycznej oraz szatni ocieplić styropapą gr 20cm i 
współczynniku przewodzenia ciepłą 0,032W/mK. Przed wykonaniem ocieplenie powierzchnię dachu 
należy oczyścić i wyrównać, zdemontować istniejące rynny oraz obróbki blacharskie.  

WYKOŃCZENIE ELEMENTÓW ZEWNETRZNYCH ZWIAZANYCH Z 
TERMOMODERNIZACJĄ 

Ciepły montaż istniejącej stolarki zewnętrznej 

Otwór okienny (ościeże) musi być równy i stabilny, aby możliwe było prawidłowe ułożenie taśm. 
Nierówne podłoża należy wyrównać zaprawą murarską, następnie ustabilizować podkładem 
gruntującym. Przyklejanie taśmy paroprzepuszczalnej do ościeża na zewnątrz wykonać przez zdjęcie 
białej osłonki zabezpieczającej taśmę i przykleić do muru na zagruntowane i suche ościeże. Po 
delikatnym naciągnięciu folii docisnąć pasek butylu gumowym wałkiem, aby zapewnić szczelne 
połączenie. Taśmę należy zabezpieczyć przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych 
maksymalnie do 3 miesięcy od montażu. Szczeliny wypełnić pianą poliuretanową - szczelina 
pomiędzy ościeżem a ościeżnicą powinna być całkowicie wypełniona sprężystym materiałem 
izolacyjnym, kompensującym ruchy ościeżnicy, wynikające ze zmiany temperatury i wilgotności 
otoczenia - pianka poliuretanowa. Przed aplikacją piany zwilżyć podłoże - przyśpiesza to proces 
polimeryzacji oraz poprawia strukturę komórkową piany. Szczelinę wypełniać pianą jedynie w części - 
piana rozpręża się podczas utwardzania - tak aby grubość pojedynczej warstwy nie była większa niż 3 
cm. Po utwardzeniu piany naddatki obciąć ostrym narzędziem pamiętając, żeby nie uszkodzić taśmy. 

Parapety zewnętrzne  

Istniejące parapety zewnętrzne zdemontować, w ich miejsce po wykonaniu ocieplenia zamontować 
nowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,75mm w kolorze NCS  S3005-Y80R. 

Elementy opierzeń 

Wszystkie obróbki blacharskie przed przystąpieniem do wykonywania ocieplenia, należy 
zdemontować, po wykonaniu ocieplenia ścian, zamontować nowe opierzenia wykonane z blachy 
stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze NCS  S3005-Y80R. 

Instalacja odgromowa 

Przed wykonaniem ocieplenia należy zdemontować istniejące pionowe przewody odprowadzające, 
nową instalację odgromową wykonać z prętów ocynkowanych 8mm, zwody pionowe układać na 
ścianach w rurkach winidurowych pod ociepleniem.  

Rynny, rury spustowe 

Istniejące elementy odprowadzające wodę deszczową przed rozpoczęciem prac związanych z 
ociepleniem elewacji należy zdemontować. Po ułożeniu płyt styropianowych, zamontować nowe rury 
spustowe rynny oraz rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o średnicy Ø150 - 
rynny oraz Ø125 – rury spustowe w miejscach jak przed termomodernizacją. Istniejące przykanaliki 
kanalizacji deszczowej należy odsunąć od budynku o grubość ocieplenia.  

Oświetlenie zewnętrzne 

Przed wykonaniem ocieplenia zdemontować istniejące oprawy oświetleniowe, po ocieplenia w 
montować nowe oprawy zewnętrzne (halogen LED 100W barwa biała ciepła)  



Wymiana okien i drzwi zewnętrznych 

Wskazane w części rysunkowej okna oraz drzwi zewnętrzne wymienić na nowe : 
- o profilu pcv i współczynniku przenikania ciepła 0,900W/m2K - okna 
- o profilu aluminiowym i współczynniku przenikania ciepła 1,30W/m2K - drzwi 

Kolorystyka elewacji 

Kolorystyka elewacji został przedstawiona w części graficznej.  
Ściany zewnętrzne – NCS S1005-Y80R, 
Elementy wystające (pilastry, gzymsy) – NCS S0505-Y80R 
strefa cokołu – wykonać z płytek klinkierowych, 
Elementy obróbki blacharskiej oraz rynien i rur spustowych – NCS S3005-Y80R,  
Przed przystąpieniem do robót kolory ponownie uzgodnić z Inwestorem.   

Zabezpieczenie miejsc lęgowych ptaków 

Wykonawca zobowiązany jest podczas prowadzenia robót na zapewnienie odpowiedniej ilości 
nowych miejsc lęgowych dla ptaków których gniazda znajdują się w obrębie docieplanego budynku. 
Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych wykonawca powinien skonsultować ilość 
nowych miejsc lęgowych dla ptaków oraz lokalizacje skrzynek lęgowych z ornitologiem oraz 
chiropterologiem. Skrzynki montowane na elewacji budynku należy kontrolować co dwa lata w celu 
wymiany uszkodzonych sztuk. Skrzynki lęgowe należy montować do elewacji w sposób trwały za 
pomocą uchwytów metalowych oraz kołków rozporowych. Nie montować skrzynek lęgowych nad 
chodnikami. Badanie prowadzone przez ornitologa prowadzone jest w okresie lęgowym i trwa przez 
cały ten okres. 

 

 












































