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2. Oświadczenie projektanta 

Skierniewice,  sierpień 2017r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994r. Nr 89 poz. 

414 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że opinia techniczna i projekt wykonawczy remontu 

pokrycia dachu i tarasu p.t.: 

 

 

„NAPRAWA DACHU I TARASU  

NA KINOTEATRZE POLONEZ W SKIERNIEWICACH” 
zlokalizowanym w Skierniewicach, 96-100 przy ul. Wita Stwosza 2/4 

na dz. nr ewid. 15/7, obręb 10 

 

wykonany dla: 

CENTRUM KULTURY I SZTUKI 

z siedzibą w Skierniewicach, 96-100 przy ul. Reymonta 33 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

…………………………………….……………… 
 (podpis  projektanta) 
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1. Opis do istniejącego zagospodarowania działki 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest wykonanie projektu remontu 

pokrycia dachowego i tarasowego na budynku kinoteatru „Polonez” w Skierniewicach 

przy ul. Wita Stwosza 2/4.  Pokrycie istniejące na dachu i tarasie budynku nie spełnia 

swoich zadań. Dach jest nieszczelny i do wnętrza obiektu dostają się wody opadowe. 

Dach nie spełnia również wymagań izolacyjności cieplnej przegrody podanej w 

rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. 

Zakres przebudowy nie zmieni gabarytów zewnętrznych budynku, ani powierzchni 

zabudowy. 

 

1.2. Podstawa opracowania 

 mapa w skali 1:500 – fragment mapy zasadniczej 

 aktualne normy branżowe i przepisy                                          

 umowa z Zamawiającym 

 zalecenia Użytkownika obiektu 

 wizje lokalne dokonane w lipcu 2017 r. 

 inwentaryzacja dachu i tarasu 

 opinia techniczna 

 

 

1.3. Opis stanu istniejącego 

Teren inwestycji ograniczają: 

 Od strony północnej – działka drogowa nr ew. 14 w ciągu ul. Wita Stwosza 

 Od strony wschodniej ,południowej i zachodniej – niezabudowana działka nr ew. 

15/5 

 Od strony wschodniej  –  działka nr ew. 16 zabudowana obiektem handlowym 

 Ukształtowanie terenu: 

 Teren  z  spadkiem w kierunku południowo-wschodnim, średnia rzędna terenu: 

124,30 m n.p.m. 

 Poziom „zero” budynku: 126,56 m n.p.m. 

 Działka jest zabudowana tylko budynkiem kinoteatru 

 Działka jest nieogrodzona i wyposażona w przyłącza wodno-kanalizacyjne, 

energetyczne, gazowe i ciepłownicze.  

 

Na działce o nr ewid. 15/7 znajduje się budynek kinoteatru, którego dach i taras zostaną 

poddane remontowi (bez zmiany gabarytów zewnętrznych). 
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1.4. Uzbrojenie terenu 

 Zaopatrzenie w wodę – istniejące przyłącze wodociągowe z gminnej sieci 

wodociągowej  

 Zaopatrzenie w energię elektryczną – istniejące przyłącze do sieci 

elektroenergetycznej  

 Zaopatrzenie w energię grzewczą – istniejące przyłącze do sieci ciepłowniczej 

 Odprowadzenie ścieków bytowych – istniejące przyłącze kanalizacyjne 

 Odprowadzenie wód deszczowych – istniejące przyłącze kanalizacyjne 

 

1.5. Zestawienie powierzchni – bilans terenu 

Zakres Powierzchnia [m2] Udział [%] 

Powierzchnia działki w zakresie opracowania 
[A,B,C,D,E,F,G,H,I,J, K, A] 

4 436,00 100,00 

Powierzchnia zabudowy istniejącej 1 601,00 36,09 

Powierzchnia utwardzona 1 941,50 43,77 

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 893,50 20,14 

 

1.6. Charakterystyka ekologiczna 

 Zapotrzebowanie w wodę – istniejące przyłącze z gminnej sieci wodociągowej 

 Odprowadzenie ścieków bytowych – istniejący odpływ do sieci kanalizacyjnej 

 Zaopatrzenie w energię elektryczną – istniejące przyłącze do sieci 

elektroenergetycznej  

 Zaopatrzenie w energię grzewczą – istniejące przyłącze do sieci ciepłowniczej 

 Odprowadzenie wód deszczowych – istniejący odpływ kanalizacji deszczowej do 

miejskiej sieci kanalizacyjnej 

 Emisja zanieczyszczeń gazowych – nie dotyczy ze względu na funkcję obiektu 

 Emisja hałasu – nie dotyczy ze względu na funkcję obiektu 

 Odpady stałe gospodarcze – składane do pojemników znajdujących się                        

w przeznaczonym do tego celu miejscu na działce objętej opracowaniem                             

i wywożone na wysypisko śmieci przez wyspecjalizowaną firmę 

W projektowanym obiekcie nie będą wykorzystywane odnawialne źródła energii takie 

jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a także 

możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej. 

Zaprojektowanie instalacji wykorzystującej w/w źródła energii nie jest objęte 

przedmiotem niniejszego opracowania. 

Na terenie inwestycji nie będą występować zagrożenia dla higieny i zdrowia 

użytkowników obiektu i ich otoczenia (budynki sąsiadujące). 

Obiekt objęty opracowaniem nie wywiera i po przebudowie nie będzie wywierał 

negatywnego wpływu na środowisko naturalne, istniejący drzewostan, glebę, wody 

powierzchniowe podziemne i obszar NATURA 2000. 

Obiekt nie wykracza poza nieprzekraczalne linie zabudowy. 
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1.7. Uwagi 

Teren inwestycji znajduje się poza granicami wpisanej do rejestru zabytków strefy 

ochrony konserwatorskiej i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń zawartych                 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Teren inwestycji nie znajduje się w strefie ochrony archeologicznej. 

Teren inwestycji nie znajduje się w granicach obszaru eksploatacji górniczej. 

Obiekt objęty opracowaniem nie wywiera i po przebudowie nie będzie wywierał 

negatywnego wpływu na środowisko naturalne, istniejący drzewostan, glebę, wody 

powierzchniowe podziemne i obszar NATURA 2000. 

Zgodnie z informacją z WZM i UW w Łodzi – Terenowy Inspektorat w Rawie 

Mazowieckiej na przedmiotowej działce nie występują urządzenia melioracyjne. 
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1. Informacje wstępne 

 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja budowlana na potrzeby 

wykonania projektu remontu pokrycia dachowego i tarasowego na budynku kinoteatru 

„Polonez” w Skierniewicach przy ul. Wita Stwosza 2/4.  Pokrycie istniejące na dachu i 

tarasie budynku nie spełnia swoich zadań. Dach jest nieszczelny i do wnętrza obiektu 

dostają się wody opadowe. Dach nie spełnia również wymagań izolacyjności cieplnej 

przegrody podanej w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

1.2. Podstawa opracowania 

 mapa w skali 1:500 – fragment mapy zasadniczej 

 aktualne normy branżowe i przepisy                                          

 umowa z Zamawiającym 

 zalecenia Użytkownika obiektu 

 wizje lokalne dokonane w lipcu 2017 r. 
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2. Opis techniczny 

2.1. Rozwiązania architektoniczno-budowlane 

Kształt rzutu poziomego budynku jest zbliżony do dwóch prostokątów (dwa segmenty) 

stykających się ze sobą – jeden z nich o ściętych dwóch narożnikach. Wzdłuż dłuższych 

ścian większego segmentu na ok. połowie ich długości biegną korytarze komunikacyjne 

o kształcie rzutu poziomego w postaci prostokątów. Wzdłuż wschodniej (krótszej) 

ściany większego segmentu znajduje się rampa z biegami schodowymi prowadzącymi z 

poziomu gruntu.  

 

Cały obiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedną podziemną (zagłębioną na 

~60% jej wysokości).  

Dach budynku jest wykonany jako płaski stropodach ze spadkami technicznymi i składa 

się z kilku części: 

- część „środkowa” znajdująca się nad widownią głównej sali kinowej o spadku w 

kierunku dylatacji pomiędzy dwoma segmentami 

- część „obwodowa” znajdująca się nad garderobami i korytarzami prowadzącymi do 

sali głónwej – połać dachowa biegnąca wzdłuż ścian południowej, wschodniej i 

zachodniej o spadku w kierunku wschodnim i odpływie wód opadowych wzdłuż ściany 

wschodniej w kierunkach północnym i południowym 

- część nad małą salą kinową o połaciach symetrycznych ze spadkami w kierunkach 

północnym i południowym 

- dwie części nad korytarzarzami i pomieszczeniami pomocniczymi przy małej sali 

kinowej – połacie od strony północnej i południowej ze spadkami w kierunku korytek 

odwadniających zlokalizowanych nad przerwą dylatacyjną 

 

Remontowi zostanie poddane całe wykończenie warstwami izolacyjnymi dachu oraz 

warstwy wykończeniowe rampy. 

Prace remontowe ze względu na dużą powierzchnię dachu powinny zostać podzielone 

na etapy obejmujące pełną rozbiórkę istniejących części pokrycia dachowego, 

przygotowanie podłoża i wykonanie nowego pokrycia wraz z zaizolowaniem styków ze 

ścianami, attykami, kominami i wywiewkami wentylacyjnymi. Demontaż istniejących i 

wykonanie nowych obróbek blacharskich kominów, attyk i wyłazu dachowego 

proponuje się przeprowadzić w końcowym etapie remontu po wykonaniu szczelnego 

pokrycia wszystkich połaci dachowych wraz z orynnowaniem, korytkami 

odwadniającymi liniowymi oraz rurami spustowymi wraz z koszami zlewowymi. 

Oddzielnym etapem prowadzenia prac powinno być skucie istniejących warstw 

wykończeniowych, przygotowanie podłoża i wykonanie nowych warstw 

wykończenieowych rampy od strony wschodniej. 

 

2.1.1 Wykończenie zewnętrzne 

 Obróbki attyk, części kominów i wyłazu dachowego – blacha płaska ocynkowana 

powlekana w kolorze żółtym  

 Obróbki kominów – papa wierzchniego krycia, posypana żwirkiem  

 Posadzki – na płycie rampy – płytki gresowe 30 x 30 cm w kolorze zielonym  
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2.1.2 Izolacje 

a) Izolacje termiczne (objęte zakresem opracowania) 

 Stropodach – na części z małą salą kinową – styropian grub. 15 cm 

 ≤ 0,036 W/m2K, U = 0,224 > 0,18 

 Stropodach – na części z dużą salą kinową – płyta pilśniowa miękka 2,2 cm (na 

części jedna warstwa, na części dwie warstwy), płyta cementowo-wiórowa grub. 

5 cm 

 Płyta rampy – brak dodatkowej termoizolacji  

Przegrody nie spełniają wymagań izolacyjności cieplnej zawartych w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie.  

b) Izolacje przeciwwilgociowe 

 Poziome płyty rampy – warstwa folii budowlanej oraz papa izolacyjna  

 Poziome i pionowe stropodachu – papa izolacyjna – 2, 3, 5 lub 6 warstw (w 

zależności od miejsca występowania) 

Połacie dachowe mają spadki o różnych kątach nachylenia, w niektórych miejscach 

tworzą się zastoiska wodny opadowej ze względu na nierówne powierzchnie połaci. W 

niektórych miejscach warstwy hydroizolacyjne  są nieszczelne (m.in. korytka 

odwadniające). Odprowadzenie wód deszczowych na zewnątrz budynku na teren działki 

objętej opracowaniem za pomocą spadków technicznych do korytek odwadniacjących i 

rur spustowych zewnętrznych.  

 

2.2. Instalacje zewnętrzne 

Na dachu budynku znajduje się instalacja odgromowa, która zostanie poddana 

przebudowie. Elementy podkładowe (betonowe) niszczą papę wierzchniego krycia i się 

przemieszczają podczas użytkowania obiektu.  

 

 

mailto:ABNPROJEKT@GMAIL.COM


 

 

e-mail: ABNPROJEKT@GMAIL.COM TEL:  602 62 62 64 

 adres: 96-100 Skierniewice  ul. Balcerowska 12 III-6 

 

3. Część rysunkowa  
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I. CEL OPRACOWANIA: 

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego pokrycia dachowego budynku Kina 

„POLONEZ” w Skierniewicach przy ul. Wita Stwosza 2/4 

Ocenie poddano zarówno stan warstwy właściwej pokrycia (papa termozgrzewalna) jak                 

i poszczególnych warstw izolacyjnych i konstrukcyjnych dachu. 

Niniejsze opracowanie stanowi podstawę dla sporządzenia pełnej dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej na wykonanie naprawy dachu. 

II. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

1. Zlecenie zarządcy obiektu 

2. Wizja lokalna z dnia 19.07.2017r 

3. Analiza materiału pochodzącego z wykonanych „odkrywek” 

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane  

5. Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 marca 2009 roku zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie 

III. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI; STAN ISTNIEJĄCY: 

Opisywany obiekt znajduje się w Skierniewicach przy ul. Wita Stwosza 2/4. Obiekt został 

przekazany do użytkowania w roku 1978. W roku 2007 przeprowadzono rozbudowę 

budynku.  

Budynek zaprojektowano na planie sześciokąta ; dach stanowią trzy płaszczyzny                                 

o zróżnicowanym kierunku nachylenia. Spadek każdej płaszczyzny w stosunku do poziomu 

wynosi ok. 5%. 

Obróbki blacharskie wykonano z blachy powlekanej barwionej proszkowo na kolor żółty. 

Na jego powierzchni zamocowano urządzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz zwody 

instalacji odgromowej. 

IV. OCENA STANU TECHNICZNEGO  

W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej wykonano sześć otworów kontrolnych w celu 

określenia rodzaju i jakości materiałów użytych do zabezpieczenia dachu.  

Cztery z nich (nr 1; 2; 3 i 5) wykonano nad budynkiem wybudowanym w roku 1978, jeden 

(nr 4) nad częścią dobudowaną w roku 2007, ostatni (nr 6) nad rampą znajdującą się na 

zapleczu budynku. 

Prace prowadzone były w godzinach przedpołudniowych, temperatura otoczenia wahała się 

w przedziale 20 do 27 ˚ C. W trakcie robót nie występowały opady atmosferyczne.  

- otwór kontrolny nr 1 o wymiarach 30x55 cm 

- otwór kontrolny nr 2 o wymiarach 35x35 cm 

- otwór kontrolny nr 3 o wymiarach 32x43 cm 

- otwór kontrolny nr 4 o wymiarach 35x42 cm 

- otwór kontrolny nr 5 o wymiarach 30x35 cm 

- otwór kontrolny nr 6 o wymiarach 30x30 cm 

 

 



Rozmieszczenie otworów kontrolnych zobrazowano na poniższym szkicu. 

        

 
  



Otwór kontrolny nr 1: 

 

 

 

 



 Wyróżnione  warstwy: 

a) papa asfaltowa termozgrzewalna 2x 

b)  płyta pilśniowa miękka 22 mm 

c) papa izolacyjna 1x 

d)  płyta pilśniowa miękka 22 mm 

e) papa izolacyjna 2x 

f) wylewka betonowa 50 mm 

g) płyta cementowo – wiórowa (suprema) 50 mm 

h)  płyta paździerzowa prasowana 2,6 mm 

i) papa izolacyjna na lepiku 1x 

j) płyta stropowa 

Łączna grubość materiałów ułożonych na płycie stropowej wynosi 150 mm. 

W trakcie odkrywania kolejnych warstw wykonywane były pomiary ich wilgotności miernikiem                          

VOLTKRAFT FM – 200. 

- dla warstwy „b)” wilgotność wynosiła ≈ 63,0% 

- dla warstwy „d)” wilgotność wynosiła ≈ 73,0% 

- dla warstwy „f)” wilgotność wynosiła ≈ 10,6% 

- dla warstwy „g)” wilgotność wynosiła ≈ 10,3% 

- dla warstwy „h)” wilgotność wynosiła ≈ 10,0% 

Otwór kontrolny nr 2. 

 



 

Warstwy: 

a) Papa termozgrzewalna 2x 

b) Płyta pilśniowa miękka 22 mm 

c) Papa izolacyjna na lepiku 2x 

d) Wylewka betonowa grub. 50 mm 

e) Płyta wiórowo – cementowa (suprema) grub. 50 mm 

Pomiary wilgotności warstw: 

- dla „b)” ≈ 70,0% 

- dla „e)” ≈ 10,0% 

Otwór kontrolny nr 3. 

 
Warstwy:  

Stwierdzono układ warstw jak w otworze kontrolnym nr 2 [od a) do e)] 

Wilgotność płyty „b)” – 14,7% 

 

 

 

 

 

 



Otwór kontrolny nr 5  

 
 

Układ warstw jak w otworze kontrolnym nr 1 (a do j) 

Wilgotność warstw: 

- dla b) ≈ 27,0% 

- dla d) ≈ 23,0% 

- dla f) ≈  8,0% 

- dla g) ≈ 8,0% 

- dla h) ≈ 8,0% 

 

 

 

 

 

 

 



Otwór kontrolny nr 4. (część dobudowana w roku 2007) 

 
Układ warstw: 

a) Papa termozgrzewalna 2x 

b) Styropian grub. 150 mm mocowany na kołki plastykowe z rdzeniem metalowym 

c) Folia PE 0,2 mm 

d) Wylewka betonowa grub. Ok. 60 mm. 

Stan poszczególnych warstw nie wykazywał oznak nadmiernego zawilgocenia. Zwrócono natomiast 

uwagę na niewłaściwe ułożenie styropianu ( widoczny na zdjęciu odstęp między płytami wynosi             

ok. 3,0 cm). Widoczny w lewym dolnym rogu fotografii łącznik plastykowy został zamontowany do 

betonowego podłoża poprzez warstwę izolacji wilgotnościowej (folia PE).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otwór kontrolny nr 6 (rampa). 

 
Układ warstw: 

a) Płytka gres 30x30 cm 

b) Zaprawa cementowa grub. 10 mm 

c) Wylewka betonowa grub. 70 mm 

d) Pas folii szerokości 300 mm 

e) Papa izolacyjna 1x 

Zarówno posadzka z płytek gres jak i znajdujące się poniżej warstwy izolacji i konstrukcji wykazują 

znaczny stopień zniszczenia.  

V. WNIOSKI: 

1.  Przeprowadzona analiza rodzaju i jakości materiałów zastosowanych do wykonania 

poszczególnych warstw pokrycia wskazuje na znaczną ich degradację. Na powierzchni papy 

widoczne są liczne spękania biegnące prostopadle do kierunku układanych pasów. Dwie 

warstwy ułożono równolegle do ścian podłużnych budynku (dotyczy to części wzniesionej                  

w 1978 roku). Struktura wierzchniej warstwy nie wykazuje elastyczności – fragmenty papy pod 

wpływem zginania ulegają pękaniu. Na dachu widoczne są ślady po zastoinach wód opadowych.  

2. Materiały izolacyjne użyte do wykonania poszczególnych warstw na skutek wieloletniego 

kumulowania wody nie spełniają na chwilę obecną jakichkolwiek - założonych przez projekt 

wymogów. Płyty pilśniowe na skutek przemiennego działania wysokich i niskich temperatur 

uległy rozwarstwieniu. W chwili obecnej nie stanowią należytego podłoża dla warstwy pokrycia, 

a zgromadzona w nich wilgoć wpływa zarówno na degradację pokrycia (znaczne ilości pary 

wodnej powodują nadmierne procesy rozciągania papy co uwidacznia się opisywanymi wyżej 

poprzecznymi spękaniami) jak i na zawilgocenie wnętrza budynku.  



3. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono również błędy wykonawcze na części dobudowanej                       

w 2007 roku. Izolacja termiczna tej części wykonana została z płyt styropianowych o grubości   

15 cm. Płyty te nie przylegają do siebie, co powoduje powstawanie pustek powietrznych, a tym 

samym deprecjonuje wartości izolacyjne całej warstwy.  

Stwierdzono również mocowanie płyt styropianowych z podłożem betonowym łącznikami 

plastykowymi przez warstwę paroizolacji z folii PE. „Zabieg” taki powoduje w praktyce całkowity 

brak przydatności tej warstwy dla ochrony budynku przed penetracją wód pochodzących                        

z zewnątrz. 

4. Przeprowadzone działania nie wykazały nadmiernego zużycia warstwy wylewki betonowej nad 

konstrukcją dachu (tzw. nadbetonu); należy jednak zauważyć, że wykonane otwory kontrolne 

powstały na stosunkowo małych powierzchniach przez co nie mogą w sposób miarodajny 

stanowić podstawy do wnioskowania o całej warstwie. Ze względu na pojawiające się przecieki 

do wnętrza budynku przypuszczać należy, że istnieją pęknięcia i szczeliny, które absorbują wodę 

oraz umożliwiają jej przemieszczanie się w dół.  

VI. ZALECENIA: 

Budynek kina „POLONEZ” jest utrzymany w należytym stanie technicznym. Wyjątek od tej opinii 

stanowi pokrycie dachu, oraz strop nad rampą przeładunkową na zapleczu obiektu. W celu 

przywrócenia pełnej funkcji użytkowej tych elementów konieczne jest wykonanie 

kompleksowej naprawy. Przed rozpoczęciem robót naprawczych należy wykonać kompletną 

dokumentację projektowo – kosztorysową określającą metody naprawy, rodzaj zastosowanych 

materiałów i wyrobów budowlanych oraz poziom nakładów jakie konieczne będą do 

poniesienia przez Inwestora.  

Na podstawie przeprowadzonych analiz właściwym wydaje się rozebranie pokrycia dachu 

posadzki na rampie (do warstwy konstrukcyjnej), oraz ponowne wykonanie koniecznego do 

prawidłowego funkcjonowania budynku izolacji przeciwwodnej, cieplnej i pokrycia dachu oraz 

posadzki rampy.  

W tym celu należy przewidzieć zamianę materiałów budowlanych dla poszczególnych warstw 

na wyroby stosowane współcześnie (opatrzone odpowiednimi certyfikatami).                            

Zastosowanie ich stanowi gwarancję wieloletniej bezusterkowej eksploatacji opisywanych 

elementów.  

W związku ze stwierdzonymi wadami wykonawczymi na dobudowanej części budynku 

uzasadnione jest wykonanie naprawy również tego fragmentu dachu. Poza wymianą izolacji 

przeciwwilgociowej konieczne będzie poprawne wykonanie izolacji cieplnej.  

W dokumentacji należy przewidzieć wymianę obróbek blacharskich oraz sprawdzenie stanu 

technicznego  instalacji odgromowej, a w przypadku stwierdzenia usterek dokonania wymiany. 

Na etapie wykonawczym wskazane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w celu 

kontroli prac oraz stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych. 
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1. Informacje wstępne 

 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest wykonanie projektu remontu 

pokrycia dachowego i tarasowego na budynku kinoteatru „Polonez” w Skierniewicach 

przy ul. Wita Stwosza 2/4.  Pokrycie istniejące na dachu i tarasie budynku nie spełnia 

swoich zadań. Dach jest nieszczelny i do wnętrza obiektu dostają się wody opadowe. 

Dach nie spełnia również wymagań izolacyjności cieplnej przegrody podanej w 

rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. 

Zakres przebudowy nie zmieni gabarytów zewnętrznych budynku, ani powierzchni 

zabudowy. 

 

 

1.2. Podstawa opracowania 

 mapa w skali 1:500 – fragment mapy zasadniczej 

 aktualne normy branżowe i przepisy                                          

 umowa z Zamawiającym 

 zalecenia Użytkownika obiektu 

 wizje lokalne dokonane w lipcu 2017 r. 

 inwentaryzacja dachu i tarasu 

 opinia techniczna 

 

 

Niniejszy projekt został opracowany zgodnie z: 

PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany – Projekty zagospodarowania terenu. 

PN-B-01025:2004  Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach 

 architektoniczno-budowlanych 

PN-B-01027:2002  Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w 

 projektach zagospodarowania działki lub terenu 

PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach 

 architektoniczno-budowlanych 

PN-ISO 9836: 1997  Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie  

 i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych 

PN-B-02000:1982  Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-EN ISO 6946:2008  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny  

 i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 

 

Dz.U. 2010 Nr 243. poz. 1623  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  

 (z późniejszymi zmianami) 

Dz.U. 2012 poz. 462 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa                    

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.                     

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. 

Dz.U. 2012 poz. 463  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa                 

i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r.                   

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych. 
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Dz.U. Nr 8, poz. 70 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. 

w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody 

Dz.U. Nr 75, poz. 690  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa                   

i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013r.                      

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (z późniejszymi 

zmianami) 

Dz.U. Nr 109 poz. 719 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów. 

Dz.U. Nr 120 poz. 1126 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dz.U. Nr 132, poz. 877  Rozp. Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 

dnia 7 października 1997r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 

rolnicze i ich usytuowanie. (z późniejszymi zmianami) 
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2. Opis techniczny 

2.1. Rozwiązania architektoniczno-budowlane 

Kształt rzutu poziomego budynku jest zbliżony do dwóch prostokątów (dwa segmenty) 

stykających się ze sobą – jeden z nich o ściętych dwóch narożnikach. Wzdłuż dłuższych 

ścian większego segmentu na ok. połowie ich długości biegną korytarze komunikacyjne 

o kształcie rzutu poziomego w postaci prostokątów. Wzdłuż wschodniej (krótszej) 

ściany większego segmentu znajduje się rampa z biegami schodowymi prowadzącymi z 

poziomu gruntu.  

 

Cały obiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedną podziemną (zagłębioną na 

~60% jej wysokości).  

Dach budynku jest wykonany jako płaski stropodach ze spadkami technicznymi i składa 

się z kilku części: 

- część „środkowa” znajdująca się nad widownią głównej sali kinowej o spadku w 

kierunku dylatacji pomiędzy dwoma segmentami 

- część „obwodowa” znajdująca się nad garderobami i korytarzami prowadzącymi do 

sali głónwej – połać dachowa biegnąca wzdłuż ścian południowej, wschodniej i 

zachodniej o spadku w kierunku wschodnim i odpływie wód opadowych wzdłuż ściany 

wschodniej w kierunkach północnym i południowym 

- część nad małą salą kinową o połaciach symetrycznych ze spadkami w kierunkach 

północnym i południowym 

- dwie części nad korytarzarzami i pomieszczeniami pomocniczymi przy małej sali 

kinowej – połacie od strony północnej i południowej ze spadkami w kierunku korytek 

odwadniających zlokalizowanych nad przerwą dylatacyjną 

 

Remontowi zostanie poddane całe wykończenie warstwami izolacyjnymi dachu oraz 

warstwy wykończeniowe rampy. 

Prace remontowe ze względu na dużą powierzchnię dachu powinny zostać podzielone 

na etapy obejmujące pełną rozbiórkę istniejących części pokrycia dachowego, 

przygotowanie podłoża i wykonanie nowego pokrycia wraz z zaizolowaniem styków ze 

ścianami, attykami, kominami i wywiewkami wentylacyjnymi. Demontaż istniejących i 

wykonanie nowych obróbek blacharskich kominów, attyk i wyłazu dachowego 

proponuje się przeprowadzić w końcowym etapie remontu po wykonaniu szczelnego 

pokrycia wszystkich połaci dachowych wraz z orynnowaniem, korytkami 

odwadniającymi liniowymi oraz rurami spustowymi wraz z koszami zlewowymi. 

Oddzielnym etapem prowadzenia prac powinno być skucie istniejących warstw 

wykończeniowych, przygotowanie podłoża i wykonanie nowych warstw 

wykończenieowych rampy od strony wschodniej. 

 

2.1.1 Wykończenie zewnętrzne 

 Obróbki blacharskie attyk, kominów i wyłazu dachowego – blacha płaska 

ocynkowana powlekana w kolorze żółtym lub zielonym dostosowanym do 

koloru elewacji, dopasowana do geometrii elementu ze spadkiem (spadkami) na 

zewnątrz 
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 Posadzki – na płycie rampy – płytki gresowe 30 x 30 cm w kolorze zielonym 

zbliżonym do kolorystyki elewacji 

 

2.1.2 Izolacje 

a) Izolacje termiczne 

– istniejące izolacje nie objęte zadaniem projektowym, bez zmian  

 Stropodach na wszystkich częściach budynku - wełna mineralna grubości 20 cm, 

grubości zmiennej w miejscach oznaczonych na rusunkach – ze względu na 

konieczność uzyskania dodatkowych spadków (5 cm – płyty twarde, warstwa 15 

cm lub o grubości zmiennej – płyty półtwarde) 

 ≤ 0,034 W/m2K, U = 0,172 < 0,18 

 Płyta rampy – styrodur grub. 3 cm  

 ≤ 0,036 W/m2K, U = 0,68 > 0,30 (pod stropem rampy znajdują się 

pomieszczenia o temperaturze obliczeniowej ti < 16C) 

Przegrody spełniają wymagania izolacyjności cieplnej zawarte w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (z wyjątkiem izolacji rampy – ze względu na ograniczony 

maksymalny poziom posadzki rampy – dostosowanie do podłogi wewnętrznej – nie jest 

możliwe wykonanie grubszej izolacji – zadanie projektowe nie obejmuje przebudowy 

rampy w stopniu umożliwiającym wykonanie grubszej warstwy termoizolacji) 

 

b) Izolacje przeciwwilgociowe 

 Poziome płyty rampy – podwójna warstwa folii PE na lepiku ułożona na 

styrodurze oraz dodatkowa membrana izolacyjna ułożona na zagruntowanym 

stropie, w narożnikach (styku połaci ze ścianą) należy ułożyć dodatkowe 

warstwy folii wg części rysunkowej przy zastosowaniu profilu klinowego 

 Poziome i pionowe stropodachu – podwójna warstwa papy izolacyjnej na lepiku 

klejona na gorąco do zagruntowanego lepikiem asfaltowym podłoża-płyt 

twardych z wełny mineralnej, warstwa wierzchnia z posypką, w narożnikach 

(np. stykach połaci dachowej ze ścianą lub attyką) należy ułożyć dodatkowe 

warstwy papy wg części rysunkowej przy zastosowaniu profilu klinowego 

Odprowadzenie wód deszczowych na zewnątrz budynku na teren działki objętej 

opracowaniem za pomocą spadków technicznych do korytek odwadniacjących i rur 

spustowych zewnętrznych Ø160 mm i Ø200 mm. Przy otworze przejściowym korytka 

przez attykę należy zamontować kosz zlewowy, z którego woda będzie spływać do rury 

spustowej. Rury spustowe należy w części znajdującej się bezpośrednio przy gruncie 

przedłużyć i wyloty wyprowadzić poza sąsiedztwo ścian, aby woda opadowa nie 

zalegała w pobliżu ścian fundamentowych. Należy również zwrócić uwagę, aby woda 

opadowa nie zalewała chodników znajdujących się w pobliżu budynku. 

 

2.2. Rozwiązania konstrukcyjne 

Zmianom konstrukcyjnym zostanie poddana jedynie płyta dachowa, w której znajduje 

się otwór z wyłazem dachowym. Projekt przewiduje montaż nowego wyłazu o większej 

powierzchni i świetle przejścia oraz odporności ogniowej EI 60. Celem montażu 

nowego wyłazu należy wyciąć w płycie stropowej otwór (powiększenie istniejącego) 
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przy pomocy szlifierek tarczowych. Otwór o nowej geometrii należy obwodowo 

zabezpieczyć profilem stalowym C-owym. 

 

2.3. Instalacje zewnętrzne 

Na dachu budynku będzie się znajdować instalacja odgromowa. Zostanie ona wykonana 

przy pomocy drutu stalowego ocynkowanego o średnicy Ø = min. 6 mm. Instalacja 

dachowa zostanie połączona ze zwodami pionowymi, które nie będą poddane 

przebudowie. Instalację należy umieścić na połaci dachowej strosując elementy 

montażowe wykonane z tworzywa sztucznego. Instalację należy poprowadzić w 

miejscach istniejącej instalacji. Po zakończeniu prac należy dokonać pomiarów przez 

osobę uprawnioną. 

 

2.4.  Zakres robót 

2.4.1 Czynności przygotowawcze 

 wygrodzenie terenu planowanych prac budowlanych 

 przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracowników 

 wyznaczenie placów składowych dla materiałów budowlanych 

 wyznaczenie stanowisk do ustawiania urządzeń lub maszyn niezbędnych                     

do remontu obiektu 

 wyznaczenie źródła energii celem umożliwienia zainstalowania maszyn 

napędzanych silnikami elektrycznymi i elektronarzędzi 

 w przypadku konieczności – odłączenie zasilania energii elektrycznej (decyzja 

kierownika robót) 

2.4.2 Prace rozbiórkowe i remontowe dotyczące połaci dachowych 

 Demontaż urządzeń znajdujących się na dachu (m.in. klimatyzatorów) 

 Demontaż orynnowania 

 

Prace podzielone na etapy (opis dla pojedynczego etapu): 

 Zerwanie warstw izolacyjnych do warstwy betonu 

 Zerwanie warstw wykończeniowych pionowych (attyki, kominy) 

 Oczyszczenie podłoża betonowego 

 Roboty dotyczące tylko części połaci z wyłazem dachowym: 

 Wykonanie powiększenia otworu na wyłaz dachowy 

 Obróbka krawędzi otworu na wyłaz dachowy przy użyciu profilu stalowego 

C-owego 

 Montaż wyłazu dachowego 

 Zagruntowanie podłoża 

 Wykonanie korytek odwadniających 

 Ułożenie kolejno wszystkich warstw izolacyjnych wraz z wywinięciem na ściany, 

attyki i kominy wraz z montażem kominków umożliwiających odparowanie 

zgromadzonej w warstwie termoizolacyjnej wody lub pary wodnej – min. 1 szt 

na każde 50 m2 połaci dachowej). Podczas układania warstwy o zmiennej 

grubości należy kontrolować poziomy krawędzi górnych, aby nie doprowadzić 

do utworzenia się „zastoisk wód opadowych”, co ma miejsce obecnie 

 Zaizolowanie połączeń hydroizolacji z elementami pionowymi 

 

Prace wykończeniowe: 
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 Wykonanie obróbek blacharskich kominów, attyk i innych elementów 

 Wykonanie orynnowania i montaż rur spustowych 

 Montaż koszy zlewowych 

 

2.4.3 Prace rozbiórkowe i remontowe dotyczące rampy 

 Demontaż warstw wykończeniowych rampy 

 Oczyszczenie podłoża betonowego 

 Zagruntowanie podłoża betonowego 

 Ułożenie warstw izolacyjnych wraz z połączeniem i izloacją ze ścianą 

 Ułożenie warstwy wykończeniowej (gres) 

 Wykonanie fug pomiędzy płytkami gresowymi 

 

 

Uwagi końcowe: 

  Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom 

technicznym oraz ustaleniom odnośnych norm.  

   Wszelkie odstępstwa lub ewentualne niezgodności od projektu należy 

konsultować z Projektantem 

  Wszystkie roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być prowadzone zgodnie 

z przepisami technoczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami 

oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP – pod nadzorem osoby                  

do tego uprawnionej 

   Roboty prowadzić przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu 

i powszechnego stosowania w budownictwie 

   Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest                 

do akceptacji przez głównego Projektanta technologii prac 

 Występujące w projekcie nazwy handlowe materiałów należy traktować jako 

przykładowe 

 Wszystkim występującym w niniejszej dokumentacji wskazaniom znaków 

towarowych należy przypisać wyrazy „lub równoważny”. 

 Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń 

systemów i inne oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie 

wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im 

stawianych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. prawo 

budowlane (Dz. U. 2010.243.1623) i aktami wykonawczymi do niej. Projektant 

dopuszcza stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, 

systemów i innych pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych 

parametrów technicznych. Zamiana materiałów na równorzędne o tych samych 

parametrach fizyko-chemicznych i wartościach użytkowych wymaga ponadto 

zgody Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta. 

 Po zakończeniu przebudowy i remontu budynku należy wykonać pomiar instalacji 

odgromowej przez osobę uprawnioną. Pomiary mają być potwierdzone 

stosownymi protokołami. 

 W związku z przebywaniem w budynku na czas prowadzenia remontów 

pracowników, Wykonawca robót zobowiązany jest bezwzględnie stosować się 

do zapisów Rozdziału 6 pkt. B „Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa                     

i higieny pracy” w celu zapewnienia pracownikom ochrony przed 

uciążliwościami wynikającymi z prowadzonych robót.  
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3. Część rysunkowa  

 

mailto:ABNPROJEKT@GMAIL.COM


I

FUNKCJA / IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

Jednostka projektowa:

1726

08/2017

01

1:100 Kinoteatr

APW

1113 12



I

FUNKCJA / IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

Jednostka projektowa:

1726

08/2017

02

1:10 Kinoteatr

APW



Klin z wełny szklanej

Obróbka blacharska

Wełna skalna w płytach twardych gr. 10cm

attyka istniejąca

Papa podkładowa

Wełna szklana w płytach twardych - gr. 5cm

Wełna skalna w płytach półtwardych - gr. 15cm

Strop istniejący

Klin z wełny szklanej

Folia paroizolacyjna

ściana istniejąca
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Papa wierzchniego krycia-posypana żwirkiem

Warstwa gruntująca

Papa podkładowa

Wełna szklana w płytach twardych - gr. 5cm

Wełna skalna w płytach półtwardych - gr. 15cm

Strop istniejący

Folia paroizolacyjna

Papa wierzchniego krycia-posypana żwirkiem

Warstwa gruntująca

Wełna skalna w płytach twardych gr. 5cm

Hydroizolacja - podwójna warstwa papy

Deska drewniana wodoodporna gr. 25mm

Papa podkładowa

Wełna szklana w płytach twardych - gr. 5cm

Wełna skalna w płytach półtwardych - gr. 15cm

Strop istniejący

Folia paroizolacyjna

Papa wierzchniego krycia-posypana żwirkiem

Warstwa gruntująca

Korytko odwadniające-blacha ocynkowana powlekana

Wełna skalna w płytach twardych gr. 5cm

Paroroizolacja

Obróbka krawędzi połaci-blacha ocynkowana powlekana

Przerwa dylatacyjna

(na połączeniu z korytkiem zachować

możliwość przesuwu 10mm z każdej strony)
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2. Termoizolacja
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3. Ramka spinająca PCV

5. Płyta stropodachu

4. Cokół murowany

(przystosowana do ocieplenia)

1. Podstawa z blachy stalowej ocynkowanej

6. Izolacja przeciwwilgociowa
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