OPIS TECHNICZNY
1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA, PARAMETRY
1.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt docieplenia ścian zewnętrznych od strony frontowej wraz ze
zmianą kolorystyki elewacji i remontem balkonów w budynku mieszkalno-usługowym wielorodzinnym
we Wrocławiu przy ulicy Świętokrzyskiej 28-34 na działce nr 28 AR_16, Obręb Plac Grunwaldzki
Inwestycja obejmuje:
 docieplenie ścian zewnętrznych frontowych wraz ze zmianą kolorystyki elewacji
 remont balkonów
1.2.

Zakres opracowania

Niniejszy projekt budowlany jest projektem architektoniczno-budowlanym i nie obejmuje projektu
zagospodarowania terenu.
1.3.

Podstawowe dane obiektu








1.4.

Powierzchnia zabudowy
Wysokość
Kubatura
Długość budynku
Szerokość budynku
Powierzchnia ścian frontowych
Liczba kondygnacji nadziemnych

1475 m2
26,6m
38350,0 m3
88,0 m
44,8m
ok 3370 m 2
8 + poddasze użytkowe

Stan istniejący

Lokalizacja
Działka na której zlokalizowany jest budynek stanowi własność S.M. "NA SZAŃCACH" i zlokalizowana
jest przy ulicy Świętokrzyskiej we Wrocławiu na działce nr 28, AR-16, Obręb Plac Grunwaldzki. Od
wschodu ograniczona jest linią rozgraniczającą działki drogowej w/w ulicy, od zachodu sąsiaduje z
terenem będącym własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Szańcach”, będącym wnętrzem kwartału
mieszkaniowego, od północy przylega do XIX-wiecznej kamienicy czynszowej a od południa – skrzydło
budynku będącego przedmiotem opracowania graniczy z linią rozgraniczającą ulicy Sienkiewicza
Układ i struktura budynku
Istniejący budynek mieszkalno-usługowy, dobudowany do szczytu postawionej w okresie
międzywojennym kamienicy mieszkalnej, stanowi budynek narożny o kształcie litery L. Obiekt liczy 8
kondygnacji nadziemnych (W tym 7 i 8 kondygnacja stanowi nadbudowę zrealizowaną w trakcie
realizacji inwestycji)
Obiekt jest budynkiem wieloklatkowym przeważnie z trzema mieszkaniami rozkładowymi na każdej
kondygnacji.
Piwnica mieści pomieszczenie techniczne z przyłączem wody oraz komórki lokatorskie.
Na parterze od strony ulicy zlokalizowane są lokale usługowe w strefie ostatnich dwóch kondygnacji
zlokalizowane są mieszkania dwupoziomowe.
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W obrębie każdej klatki schodowej zainstalowany jest dźwig osobowo-meblowy typu MDA, dostępny
z każdej kondygnacji. Na parterze podest klatki schodowej i dźwig dostępny jest z poziomu terenu.
Konstrukcja budynku i rozwiązania materiałowe
Fundamenty - płyta żelbetowa wylewana
Ściany nośne wewnętrzne - w strefie piwnic, parteru - żelbetowe wylewane gr.24cm
Ściany osłonowe – murowane z cegły w systemie tradycyjnym
Nadproża - żelbetowe wylewane i prefabrykowane L-19
Ściany szybu dźwigu osobowo-meblowego - żelbetowe wylewane gr. 15cm
Stropy - systemu Teriva gr 23 cm
Płyta maszynowni i płyty balkonów - żelbetowe wylewane
Biegi klatki schodowej - żelbetowe wylewane
Stropodach wentylowany - płyty korytkowe na ściankach ażurowych z cegły pełnej gr.12cm
Dach w części stromej – pokrycie blachodachówką
Ścianki działowe – murowane z cegły gr.6cm
Wykończenie zewnętrzne
Ściany zewnętrzne
Tynki
Na ścianach zewnętrznych - tynk cementowo-wapienny gr 1,5cm
Na ścianach pozostałych - pocieniony tynk cementowo-wapienny kat.111
Izolacje termiczne
Miejscowo występuje ściana warstwowa z wewnętrzną warstwą styropianu gr 6 cm
Powłoki malarskie
Elewacja zewnętrzna malowana farbą emulsyjną w kolorach białym i brązowym
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana - barwiona fabrycznie na kolor biały.
Dach w części stromej
 blachodachówka
 folia
 pustka powietrzna
 wełna mineralna
 folia
 płyta g/k -1 2 mm
Stropodach wentylowany
 2 x papa termozgrzewalna
 warstwa wyrównawcza
 płyty korytkowe - 10cm
 pustka powietrzna + ścianki ażurowe z cegły pełnej 1 2cm
 wełna mineralna półtwarda hydrofobizowana  strop Teriva
 tynk cem.wap
Rynny
Rynny i rury spustowe - wykonane z blachy cynkowej
Obróbki blacharskie
Wszystkie obróbki blacharskie (załamania dachów, opierzenia kominów, tarasów itp.) wykonane z
blachy cynkowej gr. 0,5 mm malowane farbami ftalowymi lub chlorokauczukowymi
Posadzki balkonów i loggi
 posadzka cementowa zatarta na gładko - 4cm
 2xpapa asfaltowa na lepiku asfaltowym na gorąco
 warstwa spadkowa (podkład cementowy) z wyrobionym spadkiem 1%
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 płyta żelbetowa 12,0cm
 tynk cementowo-wapienny
2.

OCENA TECHNICZNA OBIEKTU

Bazując na oględzinach obiektu, archiwalnej dokumentacji projektowej, odkrywkach w substancji
budowlanej i sprawdzeniu zasadniczych elementów konstrukcyjnych, postępując zgodnie z §206 ust.2
obowiązujących warunków technicznych (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r.) stwierdzam, że przedmiotowy
obiekt budowlany jest w stanie technicznym nadającym się do przebudowy w przyjętym zakresie.
3.

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

W celu podniesienia walorów użytkowych i obniżenia kosztów eksploatacyjnych obiektu, planuje się
docieplenie ścian zewnętrznych wraz ze zmianą kolorystyki elewacji poprzez wprowadzenie
rozwiązań, mających m. in. na celu zwiększenie izolacyjności termicznej zewnętrznych przegród
budowlanych obiektu. Niniejszy projekt zakłada również rozwiązania dotyczące remontu balkonów
3.1. Termoizolacja ścian osłonowych
3.1.1. Docieplenie ścian osłonowych metodą lekką-mokrą
Ściany osłonowe z cegły należy ocieplić zgodne z następującą procedurą:
 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża za pomocą szczotkowania i sprężonego
powietrza, ewentualnie zmycie wodą pod ciśnieniem i pozostawienie do wyschnięcia
 Odgrzybienie elewacji (za pomocą środka do odgrzybiania i usuwania glonów) w miejscach
zagrzybionych
 Jednokrotne gruntowanie (za pomocą płynu gruntującego o właściwościach
paroprzepuszczalnych i mrozoodpornych, poprawiającego przyczepność do podłoża i
redukującego nasiąkliwość podłoży)
 przyklejenie płyt styropianowych EPS o współczynniku Lambda 0,031W/mK grub. 12 cm do
ścian za pomocą zaprawy klejowej do styropianu. Zaprawę klejową należy przygotować według
zaleceń producenta zapisanych w instrukcjach i kartach technicznych. Klejenie płyt należy
wykonać metodą obwodowo-punktową nanosząc klej na płyty.
 mocowanie płyt za pomocą łączników mechanicznych, zwłaszcza w przypadku płyt z wełny
mineralnej; do mocowania należy użyć łączników o długości co najmniej 22 cm i średnicy
talerzyka 60mm tak aby głębokość rozporowa kołka w wynosiła ok 9 cm, minimalna liczba
łączników 6szt/1m2 w narożach liczbę dybli należy zwiększyć do 8=10 szt/1m2

3.1.3 Docieplenie ościeży , wewnętrznych ścian loggi oraz innych miejsc w których niemożliwe jest
ocieplenie styropianem EPS grubości 12 cm
 docieplenie ościeży należy przeprowadzić zgodnie z procedurą opisana w punkcie 3.1.1 za pomocą
elementów Sztywnej Pianki Poliizocyjanurowej w okładzinie z welonu szklanego w skrócie zwanej
PIR w o współczynniku Lambda 0,022 W/mK grub. 2cm
 Płyty izolacyjne termPIR® ETX zostały specjalnie zastosowane w niniejszym projekcie z myślą o
izolacji ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą (ETICS) w warunkach gdzie nie jest możliwe
zastosowanie płyt styropianowych EPS o współczynniku Lambda 0,031W/mK grub. 12 cm. Płyty
izolacyjne termPIR® ETX cechują się niskim współczynnikiem lambda po starzeniu w
przedziale 0.024 - 0.026 W/mk, co umożliwia zastosowanie cieńszej warstwy ocieplenia w
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porównaniu do innych materiałów izolacyjnych. Precyzyjnie wyfrezowane krawędzie zwiększają
izolacyjność cieplną płyt PIR, likwidują liniowy mostek termiczny. Frezowane krawędzie ułatwiają
także montaż
 wykończenie powierzchni warstwy docieplającej jak w punkcie 3.1.4
3.1.4 Wykończenie powierzchni warstwy docieplającej
 zastosowanie listwy startowej
 ochrona narożników wypukłych narożnikiem z siatką
 stosowanie profili wykończeniowych (listwa przyokienna, kapinos)
 przyklejenie warstwy siatki zbrojącej z włókna szklanego na ścianach, ościeżach i
powierzchniach poziomych za pomocą zaprawy klejowo-szpachlowej do styropianu
 Narożniki oraz zbrojenia w narożach otworów muszą być zainstalowane przed wykonaniem
właściwej warstwy zbrojonej. W przypadku mocowania płyt termoizolacyjnych przy pomocy
kleju i łączników mechanicznych warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24
godzin. W przypadku mocowania tylko przy pomocy kleju (bez łączników) warstwę zbrojoną
wykonuje się najwcześniej po upływie 72 godzin od montażu płyt termoizolacyjnych. Należy
przestrzegać zaleceń producenta podanych w kartach technicznych wyrobów. Po tym czasie
na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę klejącą i rozprowadza się ją
równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. „zębatą” o wielkości zębów 6-10 mm), tworząc
warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki
zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia ją
przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca powinna być
niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Taki układ tworzy
warstwę zbrojoną. Jej grubość, po stwardnieniu, powinna być zgodna z określaną przez
producenta systemu. Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości minimum 10 cm,
względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki
w pobliżu haków rusztowania na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w
masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej, zatopioną siatkę
należy obciąć wzdłuż dolnej krawędzi listwy. W szczególnych przypadkach (np. konieczność
uzyskania zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne) możliwe jest stosowanie
podwójnej warstwy siatki zbrojącej lub siatki wzmocnionej zgodnie z zaleceniami
systemodawcy.
 zastosowanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego grub. 2 mm nałożenie podkładowej masy tynkarskiej na ściany płaskie i powierzchnie poziome, jako
wyprawę stosować tynk polimerowo - mineralny podstawowy o strukturze porowatej typu
„baranek”, biały do malowania, niepalny, paroprzepuszczalny
 malowanie elewacji, dwukrotne farbą silikonową w kolorystyce opisanej na rysunkach
elewacji
3.2. Naprawa balkonów
3.2.1 Naprawa balustrad balkonowych
Roboty malarskie na podłożach metalowych (balustrady balkonowe)
 z powierzchni przeznaczonych do renowacji usunąć luźną warstwę starej farby, rdzę i inne
zanieczyszczenia (przeszlifować lub wyługować). Powłoki słabo przy-czepne lub nienośne usunąć.
Podłoże oczyścić do stopnia czystości 2½ (piaskowanie) lub ST3 (maszynowo) według PN EN ISO
12 944-4
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oczyszczone powierzchnie odtłuścić benzyna ekstrakcyjną
podłoże pokryć środkiem gruntującym 2xCapalac AllGrund
przygotowane podłoże pokryć warstwą lakieru wierzchniego krycia Capalac BaseTop
temperatura podłoża nie niższa niż 50 C, korzystny zakres temperatur 100 – 250 C
wilgotność względna powietrza najwyżej 80 %,
temperatura otoczenia nie niższa niż 50 C i nie wyższa niż 250 C.

3.2.2 Docieplenie spodu płyty balkonowej
Docieplenie spodu żelbetowego stropu wykuszy .
 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża
 Usunięcie fragmentów odspajających się tynków zewnętrznych
 Uzupełnienie ubytków w tynkach
 Odgrzybienie podłoża w miejscach zagrzybionych
 Jednokrotne gruntowanie
 Ocieplenie spodu wykusza za pomocą elementów sztywnej pianki PIR w o współczynniku
Lambda 0,022 W/mK grub. 2cm
3.2.3 Wykończenie powierzchni spodu płyty loggi




Ocieplenie spodu płyty za pomocą elementów sztywnej pianki PIR w o współczynniku
Lambda 0,022 W/mK grub. 2cm
zastosowanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego grub. 2 mm nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
malowanie nawierzchni, dwukrotne farbą silikonową w kolorystyce opisanej na rysunkach
elewacji

3.2.4 Naprawa posadzek loggi i wykusza
 Naprawę posadzek loggi i wykusza należy przeprowadzić ściśle z wytycznymi systemu
przeznaczonego do tego typu robót budowlanych jak na przykład BOLIX lub inny równoważny
 Usunięcie starych warstw wykończeniowych, termoizolacyjnych (o ile były stosowane)
 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża za pomocą szczotkowania i sprężonego
powietrza, ewentualnie zmycie wodą pod ciśnieniem i pozostawienie do wyschnięcia
 Odgrzybienie płyty (za pomocą środka do odgrzybiania i usuwania glonów) w miejscach
zagrzybionych
 Jednokrotne gruntowanie (za pomocą płynu gruntującego o właściwościach
paroprzepuszczalnych i mrozoodpornych, poprawiającego przyczepność do podłoża i
redukującego nasiąkliwość podłoży)
 Ułożenie warstw według schematu
 Płytki ceramiczne 1cm
 Hydroizolacja min 0,2mm
 Warstwa dociskowa 5cm
 Warstwa poślizgowa
 Pianka PIR 2cm
 Paroizolacja
 Warstwa spadkowa lub wyrównawcza
 Płyta stropowa 24 cm
 Tynk cem.-wap. 2 cm
 Pianka PIR 2 cm
 Tynk cienkowarstwowy na siatce
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3.4 Parapety zewnętrzne, obróbki blacharskie, system odwodnienia dachu
Pogrubienie ścian poprzez zastosowanie dodatkowej warstwy docieplającej powoduje konieczność
wymiany wszystkich parapetów zewnętrznych, przełożenia rur spustowych i instalacji odgromowej
oraz wymiany obróbek blacharskich na ściankach kolankowych dachu i gzymsów.
Wszystkie parapety i obróbki blacharskie powinny być wykonane z blachy tytanowo - cynkowej o
grubości 0,55-065 mm i zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody poza
powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej
powierzchni elewacji o ok. 4 cm.
Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób
zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i
spływającymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy
element wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi
z materiałów o innej rozszerzalności wykonuje się z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub
taśm uszczelniających, w sposób podany w zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez
producenta systemu.
Dodatkowo należy wymienić rury spustowe, zbiorniczki przy rynnach, kosze zlewowe. Wszystkie
elementy systemu odwodnienia z blachy cynkowo-tytanowej należy zamontować zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Dodatkowo należy dokonać wymiany instalacji odgromowych z wykonaniem nowego przyłączenia do
istniejącej instalacji uziemiającej;

4. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia
przyjętego Uchwałą L/1467/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2010 teren, na którym
zlokalizowany jest budynek będący przedmiotem przebudowy należy do ogólnomiejskiej strefy
ochrony konserwatorskiej II zaś sam budynek został zrealizowany w roku 1995, zatem planowana
inwestycja nie jest objęta formą ochrony zabytków, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r., Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.)
oraz nie jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków.
5. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ
Działka na której zlokalizowany jest budynek będący przedmiotem inwestycji nie znajduje się na
terenie górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (j.t.: Dz.
U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) i tym samym obszar ten nie jest narażony na szkodliwe wpływy robót
górniczych zakładu górniczego, w tym na osuwanie się mas ziemnych.
6. OCHRONA ŚRODOWISKA
6.1 Wpływ obiektu na środowisko
Wnioskowane zamierzenie inwestycyjne nie należy do przedsięwzięć mogących zawsze lub
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ponieważ nie znajduje się w wykazie przedsięwzięć
wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z
późniejszymi zmianami) w związku z powyższym nie jest wymagane sporządzenie raportu o
oddziaływaniu na środowisko oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Termomodernizacja budynku będzie miała korzystny wpływ na bilans energetyczny obiektu i znacząco
wpłynie na ograniczenie emisji spalin do atmosfery.
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6.2 Gospodarka odpadami
Odpadami powstałymi w wyniku prowadzenia robót budowlanych będzie gruz budowlany oraz
opakowania materiałów budowlanych. Gruz należy wywieźć na wysypisko gruzu. Odpady stanowiące
odpady komunalne należy przekazywać komunalnemu przedsiębiorstwu oczyszczania. Ewentualne
odpady specjalne przekazać do utylizacji wyspecjalizowanej firmie.
Gromadzenie odpadków stałych w trakcie eksploatacji budynku:
W budynku funkcjonują pomieszczenia do gromadzenia odpadków stałych, przystosowane do
ustawienia pojemników na o pojemności 1000L. Użytkownik ma zawartą stosowną umowę na odbiór
odpadków.
7. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Projektowana przebudowa nie zmienia warunków dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych
określonych w § 55, 62, 71 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r.- w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
8. WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 (Dz.
U. 2015 Poz. 2117) w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony
przeciwpożarowej, §3 u.2 przedstawione w projekcie budowlanym rozwiązania projektowe nie
dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej.
9. BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA ROBÓT
Zakres prac objętych niniejszym zamierzeniem budowlanym:
 roboty przygotowawcze
 prace pomiarowe
 roboty rozbiórkowe: usunięcie istniejącego docieplenia spodu stropu wykusza z wełny mineralnej
istniejących parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich, rur spustowych i innych elementów
systemu odwodnienia dachu oraz elementów instalacji odgromowej
 roboty tynkowe i okładzinowe,
 roboty malarskie i impregnacyjne,
 przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.
 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:
 Upadek z wysokości do 5m
 Porażenie prądem elektrycznym
 Skaleczenia
 Uderzenie i przygniecenie
 Poślizgnięcie się, potknięcie się, upadek
 Spadające przedmioty
 Pochwycenie przez ruchome elementy maszyn
 Urazy oczu
 Oparzenia
 Kierownik Budowy winien przynależeć do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadać
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz doświadczenie zawodowe.
Obowiązkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomości przepisów BHP przez
zatrudnionych pracowników oraz sprawdzenie kwalifikacji pracowników wykonujących roboty
specjalistyczne.

15

Zaleca się monitorowanie na bieżąco stanu technicznego budynku we fragmentach objętych
zakresem modernizacji w trakcie prowadzenia robót budowlanych.
W przypadku występowania ewentualnych nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego
należy bezzwłocznie powiadomić i wezwać projektanta konstrukcji lub właściwy miejscowo organ
nadzoru budowlanego.
Zgodnie z Art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 1126 na Kierowniku Budowy ciąży obowiązek
przygotowania planu BIOZ ze względu na występujące w trakcie realizacji zagrożenia:
 roboty budowlane na wysokości
W planie tym należy przewidzieć konieczność odpowiedniego zabezpieczenia robót na miejscu
budowy
10. OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH
Planowana inwestycja nie pozbawia :
 dostępu do drogi publicznej
 możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności
 dostępu do światła dziennego.
Planowana inwestycja nie wprowadza:
 do powietrza, wody, gleby lub ziemi wibracji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (jedn. tekst: Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
 zanieczyszczeń,
 hałasu
Planowana inwestycja nie jest źródłem
 sztucznych pól elektromagnetycznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (jedn. tekst : Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
 promieniowania
Planowana inwestycja nie wpływa
 na jakość powietrza i nie dopuszcza na powstanie i utrzymanie w nim poziomów substancji powyżej
dopuszczalnych które zostały ustalone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca
2007 r.
Planowana inwestycja nie wprowadza
 zakłóceń elektrycznych powodowanych przez instalacje lub sieci wchodzące w skład planowanej
inwestycji, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w
sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93,
poz. 623 z późn. zm.).
11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziaływania inwestycji będącej przedmiotem opracowania czyli termomodernizacji
budynku mieszkalno-usługowego we Wrocławiu przy ul. Czarnieckiego 29A nie wykracza poza granice
działki nr 14/13, AR_2, Obręb Stare Miasto, na której zlokalizowany jest budynek będącym
przedmiotem inwestycji.
12. INFORMACJA O ODSTĘPSTWACH OD PROJEKTU BUDOWLANEGO
W realizacji obiektów można uznać za nieistotne następujące zmiany od projektu budowlanego, objęte
art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego:
 zamiany wszystkich zastosowanych materiałów budowlanych i osprzętu pod warunkiem
zachowania wymaganych parametrów,
 zmiany usytuowania zaprojektowanych elementów na elewacjach,
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zmiany odcieni i tonów w kolorystyce elewacji pod warunkiem zachowania kolorów bazowych.

Wszystkie dokonane zmiany muszą pozostawać w zgodzie z warunkami technicznymi i normami, nie
mogą naruszać interesów osób trzecich oraz muszą być potwierdzone wpisem projektanta do
dziennika
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