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1. Podstawa formalno-prawna opracowania i informacje
ogólne o przedmiocie zlecenia
1.1. Data opracowania oraz nazwa Zamawiającego
Data opracowania

luty 2019 r.

Nazwa inwestora i
Zamawiającego

Gmina Siemianowice Śląskie
Ul. Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śląskie
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z o.o.
Ul. Śmiłowskiego 15
41-100 Siemianowice Śląskie

1.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest kamienica zlokalizowana na działce nr 1588/298 przy
ul. Głowackiego 5 w Siemianowicach Śląskich. W zakres nieruchomości wchodzi budynek
mieszkalny i wolnostojący budynek gospodarczy.

1.3. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest realizacja wytycznych zawartych w decyzji Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 91/2018 w budynku przy ul. Głowackiego 5 w
Siemianowicach Śląskich.
Zakres opracowania obejmuje dokumentację projektową na wykonanie robót w
związanych z decyzją PINB nr 91/2018 budynku przy ul. Głowackiego 5 w
Siemianowicach Śląskich, która zawiera:
✓ Wykonanie inwentaryzacji wszystkich istniejących przewodów kominowych
✓ Rysunki inwentaryzacji pomieszczeń,
✓ Rysunki stanu projektowanego,
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✓ Opis techniczny,
✓ Opis do planu BIOZ.

1.4. Podstawy materialno- prawne
•

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016.2255),

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015r poz 1422),

•

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012r poz. 462 ze zm.),

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U z 2004 r nr 130, poz. 1389),

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r poz 1129),

•

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz.
2164 z późn. zmianami),

•

Wizja lokalna,

•

Inwentaryzacja budowlana opracowaną przez firmę Experts Group Dorota Setlak.

•

Zakres prac określony w umowie,

•

Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzory budowlanego nr 91/2018,

•

Inwentaryzacja kominiarska z 12.11.2018.

2. Opis stanu istniejącego
2.1. Inwentaryzacja przewodów kominowych wentylacyjnych i dymowych
W budynku jest 6 kominów murowanych z cegły zawierających kanały wentylacyjne i
spalinowe oraz 4 wolne kanały. Wszystkie kanały są nieszczelne.
Kominy w części nad dachowej są w pogorszonym stanie technicznym:
- zniszczone czapy kominowe (ubytki betonu, spękania, odkryte zbrojenie),
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- spękane, miejscami złuszczone tynki,
- nieszczelności kominów
W mieszkaniach znajdują się pokojowe piece kaflowe, kuchenne piece kaflowe, piece
kuchenne transportowe. Mieszkanie nr 3 ma zamontowaną nową instalację C.O. podpięta do
pieca węglowego C.O znajdującego się w tym lokalu. Piece kaflowe w mieszkaniu nr 3 zostały
wyłączone z użytkowania. W mieszkaniu nr 2 otwór po piecu kuchennym został zaślepiony
zgodnie z decyzją PINB nr 91/2018. Pozostały układ przewodów kominowych wentylacyjnych
i dymowych przedstawiony jest na rysunku nr 1.

rys. 1 Inwentaryzacja przewodów kominowych wentylacyjnych i dymowych.
Wk – wentylacja kuchnia; Wk,ł – wentylacja kuchnia, łazienka; Wkotł – wentylacja w kotłowni ; otw – otwór w
przewodzie dymowym; C.O. – przewód dymowy z pieca c.o. węglowego; ppk – piec pokojowy kaflowy; pkt – piec
kuchenny transportowy; pkk – piec kuchenny kaflowy; m- mieszkanie nr
Tabela 1 Zestawienie kominów

Numer Wymiary
komina komina [cm]
1
119x44

Pole powierzchni
[m2]
0,52

Wysokość komina
ponad dach [m]
1,3

Objętość[m3]
0,681
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2
3
4
5
6

139x47
169x44
129x42
168x47
103x47
SUMA

0,65
0,74
0,54
0,80
0,48
3,73

0,849
0,967
0,704
1,026
0,629
4,856

Tabela 2 Dokumentacja fotograficzna kominów

Fotografia 1

Fotografia 2

Fotografia 3

Fotografia 4

Fotografia 5 – mieszkanie nr 2 - kuchnia

Fotografia 6 – mieszkanie nr 1 - kuchnia

2.2. Dach
Na poddaszu część krokwi jest nadpalonych wyniku pożaru (ok 10-15% w stosunku do
wszystkich krokwi).
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Niektóre krokwie były już wymieniane i wzmacniane. Krokwie mają przekrój 10x13 cm.
Połać dachowa była już miejscowo uszczelniana (kawałki papy nie mają posypki, która
zabezpiecza bitum przed utlenianiem się). Powierzchnia dachu wynosi około 260 m2. Obecne
obróbki blacharskie na ogniomurach wykonane są z blachy powlekanej oraz mają ogniska
korozji.. Ogniomur, od strony stykającego się budynku (wewnętrzny), pokryty z góry jest papą
od ulicy do komina, a od komina w stronę podwórka pokryty z góry jest blachą powlekaną.
Miejscowo występują ubytki papy na ścianach ogniomura zewnętrznego. Na attyce obróbki
blacharskie wykonane są z ocynkowanej blachy – występują liczne ogniska korozji.
Tabela 3 Nadpalone krokwie

Fotografia 7

Fotografia 8

Fotografia 9

Fotografia 10

Fotografia 11

Fotografia 12
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2.3. Piec kaflowy kuchenny
Zgodnie z decyzją PINB nr 91/2018 piec kaflowy kuchenny w lokalu nr 12 należy
dokonać naprawy pieca kuchennego, ponieważ piec nie jest zdatny do użytku
Tabela 4 Piec kaflowy kuchenny w mieszkaniu nr 12

Fotografia 13

Fotografia 14

rys. 2 wymiary pieca kaflowego kuchennego w lokalu nr 12

3. Opis stanu projektowanego
Projekt opiera się na wytycznych zawartych w decyzji PINB nr 91/2018 opisanych
poniżej:
1.

Wykonanie nawiewu powietrza z zewnątrz budynku w lokalu mieszkalnym nr 1,

2.

Rozdzielenie wentylacji w kuchni i łazience (…) w lokalu mieszkalnym nr 2,

3.

Rozdzielenie wentylacji w kuchni i łazience oraz rozdzielenie przewodów kominowych
dymowych w lokalu mieszkalnym nr 5,

4.

Rozdzielenie wentylacji w kuchni i łazience oraz rozdzielenie przewodów kominowych
dymowych w lokalu mieszkalnym nr 6,
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5.

Rozdzielenie wentylacji w łazience i w kuchni oraz wykonanie nawiewu z zewnątrz
budynku w lokalu mieszkalnym nr 9,

6.

Wykonanie wymiany kratki wentylacyjnej w kuchni wraz z wykonaniem nawiewu z
zewnątrz budynku w lokalu mieszkalnym nr 10,

7.

Wykonanie nawiewu z zewnątrz budynku w lokalu mieszkalnym nr11,

8.

Wykonanie naprawy pieca kuchennego kaflowego oraz rozdzielenie wentylacji w kuchni i
łazience w lokalu nr 12,

9.

Wykonanie remontu głowic kominowych, uzupełnienie brakujących tynków na kominach,
likwidacja spękań,

10. Wykonanie uszczelnienia nieszczelnych przewodów kominowych,
11. Naprawę zniszczonej części dachu,
12. Uszczelnienie pokrycia dachowego
Z uwagi na pogorszony stan kominów (pkt. 2.1), nieszczelności i wieloletnie użytkowanie,
zaleca się przemurowanie wszystkich kominów ponad dachem.

3.1. Zakres robót
Projekt obejmuje następujące prace związane z remontem kominów, wentylacji w
budynku, pieców i dachu budynku polegającej na:
•

Wykonanie nawiewu powietrza z zewnątrz budynku w lokalu mieszkalnym nr 1, przez
przekucie przez ścianę zewnętrzną oraz montaż nawietrzaka,

•

Rozdzielenie wentylacji w kuchni i łazience w lokalu mieszkalnym nr 2, przez montaż
nowego kanału wentylacyjnego, dla kuchni, po ścianie zewnętrznej,

•

Rozdzielenie wentylacji w kuchni i łazience w lokalu mieszkalnym nr

5, poprzez

podłączenie wentylacji kuchni do wolnego obok kanału,
•

Rozdzielenie wentylacji w kuchni i łazience w lokalu mieszkalnym nr 6, poprzez montaż
nowego kanału wentylacyjnego, dla kuchni, po ścianie zewnętrznej oraz rozdzielenie
przewodów kominowych dymowych, poprzez podłączenie pokojowego pieca kaflowego do
wolnego obok kanału wskazanego na rzucie I piętra wraz z przemurowaniem pieca,

•

Rozdzielenie wentylacji w łazience i w kuchni w lokalu mieszkalnym nr 9 poprzez montaż
nowego kanału wentylacyjnego w kuchni oraz wykonanie nawiewu z zewnątrz budynku,
przez przekucie przez ścianę zewnętrzną oraz montaż nawietrzaka,
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•

Wykonanie nawiewu z zewnątrz budynku w lokalu mieszkalnym nr 10, przez przekucie
przez ścianę zewnętrzną oraz montaż nawietrzaka,

•

Wymiana kratki wentylacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 10,

•

Wykonanie nawiewu z zewnątrz budynku w lokalu mieszkalnym nr 11 przez przekucie przez
ścianę zewnętrzną oraz montaż nawietrzaka,

•

Wykonanie naprawy pieca kuchennego kaflowego oraz rozdzielenie wentylacji w kuchni i
łazience poprzez montaż nowego kanału wentylacyjnego w kuchni w lokalu nr 12,

•

Rozdzielenie przewodów kominowych dymowych poprzez montaż

nowego komina

dymowego w pokoju lokalu nr 12, przemurowanie pieca kaflowego w tym lokalu i
podpięcie go do nowo projektowanego komina,
•

Przemurowanie kominów ponad dachem wraz z wykonaniem tynków, czap i obróbek
kominów,

•

Wykonanie uszczelnienia wszystkich przewodów kominowych dymowych i wentylacyjnych,
za wyjątkiem wolnych kanałów.

•

Naprawę zniszczonej części dachu – wzmocnienie krokwi (ok 10-15% w stosunku do
wszystkich krokwi)

•

Uszczelnienie pokrycia dachowego poprzez położenie na całej powierzchni papy
termozgrzewalnej wierzchniego krycia i na ogniomurach,

•

Wymiana obróbek blacharskich na ogniomurach i attyce (blacha powlekana, blacha
ocynkowana)
Dla wszystkich materiałów, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć

Deklarację

Właściwości Użytkowych użytych materiałów.
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rys. 3 Projekt przewodów kominowych wentylacyjnych i dymowych.
Wk – wentylacja kuchnia; Wł – wentylacja łazienka; Wkotł – wentylacja w kotłowni ; otw – otwór w przewodzie
dymowym; C.O. – przewód dymowy z pieca c.o. węglowego; ppk – piec pokojowy kaflowy; pkt – piec kuchenny
transportowy; pkk – piec kuchenny kaflowy; m- mieszkanie nr

4. Technologia wykonania prac
4.1. Przemurowanie kominów
Wszystkie kominy przemurować ponad dachem. Zdemontować anteny z kominów, skuć
tynki, czapy kominowe rozebrać, kominy rozebrać do połaci dachu. Otrzymany gruz należy z
utylizować. Podłoże powinno być równe, oczyszczone z brudu, kurzu, z resztek zapraw. Kominy
należy wymurować z pełnej cegły klasy 20 na zaprawie murarskiej z fugą 1 cm. Kanały
wentylacyjne i dymowe wykonać o wymiarach 14x14 cm. Komin wykończyć czapą betonową
gr. 7 cm wykonaną z betony C20/25 zbrojoną siatką ϕ8 mm o oczkach 10x10 cm. Wymurowane
kominy otynkować cementowo-wapienną zaprawą tynkarską (grubość tynku ok. 1,5 cm).
Obróbki komina wykonać z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia, na osnowie z włókniny
poliestrowej, o grubości 5,2 mm, wywijając ją min. 30 cm na komin oraz stosując klin
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styropianowy pokryty papą, w rogu komina, aby zapobiec załamaniu papy. Wykończyć pasem
z blachy powlekanej o szerokości 5 cm mocowanym do komina wkrętami samowiercącymi do
metalu z podkładką co 10 cm. Miejsce styku papy z kominem dodatkowo uszczelnić
uszczelniaczem bitumicznym (patrz rysunek przekrój A-A i B-B).
Tabela 5 Zestawienie kominów projektowanych/przemurowywanych

Numer Wymiary
Pole powierzchni
komina komina [cm]
[m2]
1
119x44
0,52
2
139x47
0,65
3
169x44
0,74
4
129x42
0,54
5
168x47
0,80
6
103x47
0,48
SUMA
3,73

Wysokość komina
ponad dach [m]

objętość[m3]
0,681
0,849
0,967
0,704
1,026
0,629
4,856

1,3

Tabela 6 Zestawienie czap kominowych betonowych

Numer Wymiary czap
Pole powierzchni [m2]
komina betonowych [cm]
1
131x56x7
0,73
2
151x59x7
0,89
3
181x56x7
1,01
4
141x54x7
0,76
5
180x59x7
1,06
6
115x59x7
0,68
SUMA
5,14

objętość [m3]
0,051
0,062
0,071
0,053
0,074
0,048
0,359

4.2. Nawiew
Nawiew zapewnić poprzez zamontowanie w ścianie zewnętrznej systemowego
nawietrzaka obok okna o średnicy ϕ110 mm, zgodnie z instrukcją podaną przez producenta,
który umożliwi stały napływ powietrza do pomieszczeń (w miejscach wskazanych na rzutach
kondygnacji ). Otwór wykonać poprzeć wywiercenie otworu o średnicy ϕ120 mm otwornicą
do cegły. Wolną przestrzeń między rurą a ścianą wypełnić pianą montażową niskoprężną.
Nadmiar piany obciąć po jej wyschnięciu i zatynkować zaprawą cementową. Naprawić
uszkodzenia tynku, powstałych podczas prac montażowych oraz uzupełnienić powłokę
malarską w pasie 1 m.
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Tabela 7 Zestawienie projektowanych nawietrzaków

Nr mieszkania
1
9
10
11
SUMA

Ilość nawietrzaków
1
1
1
2
5

4.3. Wywiew - wentylacja
W celu zakotwienia projektowanych kanałów wentylacyjnych do elewacji, od strony
podwórka, należy postawić dwa rusztowania w zdłóż ścian, do których będą mocowane
elementy kotwiące tych kanałów.
Mieszkanie nr 2 – wykonać systemowy kanał wentylacyjny w kuchni z rury stalowej
ocynkowanej o średnicy ϕ150 mm ocieplonej otuliną z wełny kamiennej o
parametrze λ≤0,036 W/mK, gr 8 cm pokrytą warstwą foli aluminiowej oraz
zabudowany blachą aluminiową. Na końcu kanału zamontować miskę
odprowadzającą skropliny i zakończyć daszkiem. Miejsce montażu
wskazany jest na rysunku rzutu parteru. Kanał montować ok. 25 cm od
ściany zewnętrznej. Obejmy montować w rozstawie podanym przez danego
producenta.. Kanał wyprowadzić 60 cm ponad powierzchnię połaci
dachowej. Wystającą część ponad dach zakotwić w dachu, poprzez
zastrzał wykonany z dwóch metalowych prętów o średnicy ϕ12 mm
przyspawanego do obejmy. Istniejący kanał wentylacyjny kuchni w
kominie należy zamurować i otynkować oraz uzupełnić powłokę malarska
w pasie 1 m. Otwór w ścianie zrobić za pomocą otwornicy do cegły o
średnicy ϕ160 mm oraz 15 cm od sufitu do górnej krawędzi otworu. W
ścianie zamontować rurę stalową ocynkowaną o średnicy ϕ150 mm
podłączając ją do projektowanego kanału wentylacyjnego. Przestrzeń
między rurą a ścianą wypełnić pianą montażową niskoprężną. Po jej
wyschnięciu nadmiar obciąć i zatynkować zaprawą cementową. Naprawić
uszkodzony tynk powstały wyniku prac montażowych oraz uzupełnić
powłokę malarska w pasie 1 m. Otwór wykończyć kratką wentylacyjną
okrągłą o średnicy ϕ150 mm.
Długość kanału: ok. 9,5 mb
Mieszkanie nr 5 – do wolnego kanału w kominie nr 5 (rysunek I5 rzut dachu) należy podpiąć
wentylację z kuchni (rys. P2 rzut I piętra). Otwór w kominie wykonać
otwornicą do cegły o średnicy ϕ 160 mm cm, 15 cm od stropu do górnej
krawędzi otworu. Otwór wykończyć kratką wentylacyjną okrągłą o średnicy
ϕ150 mm. Przestrzeń między rurą a ścianą wypełnić pianą montażową
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niskoprężną. Po jej wyschnięciu nadmiar obciąć i zatynkować zaprawą
cementową. Naprawić uszkodzony tynk powstały wyniku prac montażowych
oraz uzupełnić powłokę malarską w pasie 1 m. Z uwagi na brak dostępu do
lokalu nr 5, prace wynikające z założeń projektowych mogą ulec zmianie na
etapie projektu wykonawczego.
Mieszkanie nr 6 – wykonać systemowy kanał wentylacyjny w kuchni z rury stalowej
ocynkowanej o średnicy ϕ150 mm ocieplonej otuliną z wełny kamiennej o
parametrze λ≤0,036 W/mK, gr 8 cm pokrytą warstwą foli aluminiowej oraz
zabudowany blachą aluminiową. Na końcu kanału zamontować miskę
odprowadzającą skropliny i zakończyć daszkiem. Miejsce montażu
wskazany jest na rysunku rzutu I piętra. Kanał montować ok. 25 cm od
ściany zewnętrznej. Obejmy montować w rozstawie podanym przez danego
producenta.. Kanał wyprowadzić 60 cm ponad powierzchnię połaci
dachowej. Wystającą część ponad dach zakotwić w dachu, poprzez
zastrzał wykonany z dwóch metalowych prętów o średnicy ϕ12 mm
przyspawanego do obejmy. Istniejący kanał wentylacyjny kuchni w
kominie należy zamurować i otynkować oraz uzupełnić powłokę malarska
w pasie 1 m. Otwór w ścianie zrobić za pomocą otwornicy do cegły o
średnicy ϕ160 mm oraz 15 cm od sufitu do górnej krawędzi otworu. W
ścianie zamontować rurę stalową ocynkowaną o średnicy ϕ150 mm
podłączając ją do projektowanego kanału wentylacyjnego. Przestrzeń
między rurą a ścianą wypełnić pianą montażową niskoprężną. Po jej
wyschnięciu nadmiar obciąć i zatynkować zaprawą cementową. Naprawić
uszkodzony tynk powstały wyniku prac montażowych oraz uzupełnić
powłokę malarska w pasie 1 m. Otwór wykończyć kratką wentylacyjną
okrągłą o średnicy ϕ150 mm.
Długość kanału: ok. 6,5 mb

Mieszkanie nr 8 – w kuchni wykonać wentylację podpinając się do wolnego kanału komina nr
3 (rysunek I5 rzut dachu). Otwór w kominie wykonać otwornicą do cegły o
średnicy ϕ 160 mm cm, 15 cm od stropu do górnej krawędzi otworu.
Otwór wykończyć kratką wentylacyjną okrągłą o średnicy ϕ150 mm. .
Przestrzeń między rurą a ścianą wypełnić pianą montażową niskoprężną.
Po jej wyschnięciu nadmiar obciąć i zatynkować zaprawą cementową.
Naprawić uszkodzony tynk powstały wyniku prac montażowych oraz
uzupełnić powłokę malarską w pasie 1 m.
Mieszkanie nr 9 – wykonać systemowy kanał wentylacyjny w kuchni z ocynkowanej,
stalowej rury o średnicy ϕ150 mm. Ponad dachem rurę ocieplić otuliną z
wełny kamiennej o parametrze λ≤0,036 W/mK gr 8 cm pokrytą warstwą
foli aluminiowej oraz zabudować blachą aluminiową. Na końcu kanału
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zamontować miskę odprowadzającą skropliny i zakończyć daszkiem.
Miejsce montażu wskazany jest na rysunku rzutu II piętra. Kanał
przechodzi przez strop między kondygnacyjny, należy go poprowadzić
między belkami stropowymi oraz przechodzi przez dach, należy go
poprowadzić między krokwiami. W stropie między kondygnacyjnym
wykonać otwór o średnicy ϕ160/170 mm. Szczelinę między rurą stalową a
podłogą wypełnić materiałem elastycznym np. matą z pianki
polietylenowej. Należy otworzyć fragmenty uszkodzonej podłogi. W celu
uszczelnienia otworu w dachu użyć przejścia dachowego (rys.4) o średnicy
310 mm (wymiar A) przykręcając go do dachu śrubami fosfatowymi do
drewna 3,5x45 mm . Na kołnierz należy przykleić papę termozgrzewalną
wierzchniego krycia, na osnowie z włókniny poliestrowej, o grubości 5,2
mm. Kanał wyprowadzić 150 cm ponad powierzchnię połaci dachowej. Po
zakończonych pracach montażowych, należy otworzyć tynki na suficie oraz
uzupełnić powłokę malarska w pasie 1 m. W kuchni zamontować kratkę
wentylacyjną o średnicy ϕ150 mm do kolanka podłączonego do
projektowanego kanału wentylacyjnego. Aby zapewnić sztywność kanału
wentylacyjnego ponad dachem, należy kanał przymocować do
projektowanego komina dymowego za pomocą dwóch metalowych prętów
o średnicy ϕ12 mm przyspawanych do obejm.
Długość kanału: ok. 4,5 mb

rys. 4 Kołnierz przejścia dachowego. A – Średnica wewnętrzna mm; B – wymiar podstawy; h – wysokość
kołnierza

Mieszkanie nr 10 – wymiana kratki wentylacyjnej w kuchni
Mieszkanie nr 12 – wykonać systemowy kanał wentylacyjny z ocynkowanej, stalowej rury o
średnicy ϕ150 mm. Ponad dachem rurę ocieplić otuliną z wełny kamiennej
o parametrze λ≤0,036 W/mK gr 8 cm pokrytą warstwą foli aluminiowej
oraz zabudować blachą aluminiową. Na końcu kanału zamontować miskę
odprowadzającą skropliny i zakończyć daszkiem. Miejsce montażu
wskazany jest na rysunku rzutu poddasza. Z uwagi na przewidywany
istniejący wymian komina, projektowany kanał należy zamontować około
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30-40 cm od komina omijając istniejące belki. Kanał wyprowadzić 150 cm
ponad powierzchnię połaci dachowej. W celu uszczelnienia otworu w
dachu użyć przejścia dachowego (rys.4) o średnicy 310 mm (wymiar A)
przykręcając go do dachu śrubami fosfatowymi do drewna 3,5x45 mm Na
kołnierz należy przykleić papę termozgrzewalną wierzchniego krycia, na
osnowie z włókniny poliestrowej, o grubości 5,2 mm. Istniejący kanał
wentylacyjny kuchni w kominie należy zamurować i otynkować oraz
uzupełnić powłokę malarska w pasie 1 m. Po zakończonych pracach
montażowych, należy otworzyć tynki na suficie oraz uzupełnić powłokę
malarska w pasie 1 m.
Aby zapewnić sztywność kanału wentylacyjnego ponad dachem, należy
kanał przymocować do komina nr 5 za pomocą dwóch metalowych prętów
o średnicy ϕ12 mm.
Długość kanału: ok. 2 mb

4.4. Przepięcie pieca w mieszkaniu nr 6
W mieszkaniu nr 6 jeden piec kaflowy pokojowy należy podpiąć do wolnego obok kanału
(rys.3). W celu przepięcia, rozebrać i ponownie wymurować piec kaflowy. Do podłączenia
użyć systemowych elementów podłączenia komina ze stali żaroodpornej o gr. 2 mm i średnicy
ϕ130 mm. W celu podpięcia rury z pieca do komina należy zastosować wkładkę dwuścienną i
wykończyć rozetą. Łączenia uszczelnić uszczelniaczem kominkowym od 1200º C lub do 1500º
C. Pozostawiony otwór zaślepić.
Podczas przemurowywania pieca wymienić drzwiczki, ruszt, rurę za piecową i blachę
przed piecową. Naprawić uszkodzony tynk, powstałych podczas prac montażowych oraz
uzupełnić powłokę malarską w pasie 1 m.
Wymiary pieca (szerokość x długość x wysokość): 55 x 75 x 177 cm

4.5. Komin dymowy w mieszkaniu nr 12
Dla pieca kaflowego pokojowego w mieszkaniu nr 12 projektuje się osobny komin
dymowy dwuścienny wykonany z rur izolowanych o średnicy ϕ150 z wewnętrznej blachy
kwasoodpornej 1.4404 i min. gr. 0,8 mm. Komin wykonać z elementów systemowych. Miejsce
montażu komina wskazane jest na rzucie poddasza (rys. P4). W mieszkaniu na kominie
zamontować wyczystkę o wym. 185x125 mm. W celu podpięcia pieca kaflowego do komina,
należy zastosować redukcję ϕ150x130 mm oraz rury i kolanka kwasoodporne ϕ130 mm o
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grubości blachy 2 mm (łączenia uszczelnić uszczelniaczem kominkowym do 1200º C lub do
1500º C. Piec należy rozebrać i ponownie wymurować, wymieniając przy tym drzwiczki pieca,
ruszt, rurę zapiecową oraz blachę przed piecową. W celu uszczelnienia otworu w dachu użyć
przejścia dachowego (rys.4) o średnicy ϕ250 mm przykręcając go do dachu śrubami
fosfatowymi do drewna 3,5x45 mm. Na kołnierz należy przykleić papę termozgrzewalną
wierzchniego krycia, na osnowie z włókniny poliestrowej, o grubości 5,2 mm. Kanał
wyprowadzić 150 cm ponad powierzchnię połaci dachowej zakańczając go ustnikiem
kwasoodpornym. Otwór w kominie zaślepić. Po zakończonych pracach montażowych, należy
otworzyć tynk na suficie oraz uzupełnić powłokę malarską w pasie 1 m.
Rurę komina dymowego ponad dachem należy usztywnić poprzez mocowanie dwóch
prętów o średnicy ϕ12 mm do komina nr 5.
Długość kanału: ok. 3,5 mb
Wymiary pieca (szerokość x długość x wysokość): 55 x 75 x 177 cm

4.6. Uszczelnienie przewodów kominowych dymowych i wentylacyjnych
Wszystkie przewody kominowe, murowane z cegły, wentylacyjne i dymowe uszczelnić od
środka masą ,,ceramiczną” lub silikatową zgodnie z technologią podaną przez producenta.

4.7. Dach
Nadpalone krokwie wzmocnić po całej długoś, poprzez obustronne przybicie deski o
przekroju. 48x130 mm (około 10-15% w stosunku do wszystkich krokwi). Z uwagi na
prowadzone prace rozbiórkowe kominów i związane z tym duże ryzyko uszkodzenia obecnej
papy, po zakończonych pracach murowania kominów i tynkowania, całą połać dachu, po
wcześniejszym przygotowaniu podłoża poprzez ściągnięcie pasa ,,łaty” papy przy ogniomurze
zewnętrznym (w celu wyrównania różnicy poziomu, położyć dwie warstwy papy w tym miejscu,
aby zapobiec zastojowi wody), usunięcie luźnych elementów i zagruntowaniu środkiem
gruntującym na bazie wody lub rozpuszczalnika, pokryć termozgrzewalna papą wierzchniego
krycia, na osnowie z włókniny poliestrowej, o grubości 5,2 mm, zgodnie z technologią krycia
dachu papami termozgrzewalnymi. Jeżeli podczas ściągnięcia pasa papy przy ogniomurze
okaże się, że deski pod spodem są nadpalone lub mocno skorodowane biologicznie, należy je
wymienić.
18

Wykonanie robót budowlanych związanych z doprowadzenie do właściwego stanu technicznego
budynku przy ul. Głowackiego 5 w Siemianowicach Śląskich
(zgodnie z decyzją PINB nr 91/2018)

Zaleca się montaż instalacji odgromowej, poza opracowaniem.
Powierzchnia dachu: ok. 260 m2

4.8. Piec kaflowy kuchenny
W mieszkaniu nr 12 należy rozebrać i ponownie wymurować kaflowy piec kuchenny zgodnie
ze sztuką budowlaną oraz zgodnie ze zaleceniami doświadczonego Zduna (wymiary zgodnie z
rys. 2.). Podczas przemurowywania pieca kuchennego wymienić jego osprzęt np. drzwiczki
piekarnika, płyty kuchenne z otworami.

4.9. Ogniomury i attyka
Luźne kawałki papy z ogniomura usunąć. Przed przyklejeniem nowej papy, podłoże
zagruntować środkiem gruntującym na bazie wody lub rozpuszczalnika. Na ścianach
ogniomurów i na ogniomórze wewnętrznym (na odcinku od ulicy do komina) położyć papę
termozgrzewalna wierzchniego krycia, na osnowie włókniny poliestrowej, o grubości 5,2 mm
zgodnie z technologią krycia dachu papami termozgrzewalnymi. Obecne obróbki blacharskie
na attyce i ogniomurach zdemontować i usunąć, a nowe obróbki wykonać z blachy powlekanej.
Szerokość ogniomurów:

0,42 m

Długość ogniomura krytego blachą powlekaną:

18,0 m

Długość ogniomura krytego papą:

6,5 m

Obróbki blacharskie na attyce:

długość – 7,5 m
szerokość – 0,55 m
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5. Wytyczne do planu BIOZ.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

WYKONANIE DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWO-PROJEKTOWEJ NA DOPROWADZENIE
DO WŁAŚCIWEGO STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU PRZY UL. GŁOWACKIEGO 5
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
(zgodnie z decyzją PINB nr 91/2018)
(Nazwa inwestycji )

UL. GŁOWACKIEGO 5, 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
(Adres inwestycji)

INWESTOR: Gmina Siemianowice Śląskie
ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie
(Adres inwestora )

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z o.o.
Ul. Śmiłowskiego 15, 41-100 Siemianowice Śląskie
(Prowadzący postępowanie)

Mgr inż. Dorota Setlak
(Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację)
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WYTYCZNE DO PLANU BIOZ
1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem inwestycji jest kamienica zlokalizowana na działce nr 1588/298 przy
ul. Głowackiego 5 w Siemianowicach Śląskich.
2. Zakres robót
•

Wykonanie nawiewu powietrza z zewnątrz budynku w lokalu mieszkalnym nr 1, przez
przekucie przez ścianę zewnętrzną oraz montaż nawietrzaka,

•

Rozdzielenie wentylacji w kuchni i łazience w lokalu mieszkalnym nr 2, przez montaż
nowego kanału wentylacyjnego, dla kuchni, po ścianie zewnętrznej,

•

Rozdzielenie wentylacji w kuchni i łazience w lokalu mieszkalnym nr

5, poprzez

podłączenie wentylacji kuchni do wolnego obok kanału,
•

Rozdzielenie wentylacji w kuchni i łazience w lokalu mieszkalnym nr 6, poprzez montaż
nowego kanału wentylacyjnego, dla kuchni, po ścianie zewnętrznej oraz rozdzielenie
przewodów kominowych dymowych, poprzez podłączenie pokojowego pieca kaflowego do
wolnego obok kanału wskazanego na rzucie I piętra wraz z przemurowaniem pieca,

•

Rozdzielenie wentylacji w łazience i w kuchni w lokalu mieszkalnym nr 9 poprzez montaż
nowego kanału wentylacyjnego w kuchni oraz wykonanie nawiewu z zewnątrz budynku,
przez przekucie przez ścianę zewnętrzną oraz montaż nawietrzaka,

•

Wykonanie nawiewu z zewnątrz budynku w lokalu mieszkalnym nr 10, przez przekucie
przez ścianę zewnętrzną oraz montaż nawietrzaka,

•

Wymiana kratki wentylacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 10,

•

Wykonanie nawiewu z zewnątrz budynku w lokalu mieszkalnym nr 11 przez przekucie przez
ścianę zewnętrzną oraz montaż nawietrzaka,

•

Wykonanie naprawy pieca kuchennego kaflowego oraz rozdzielenie wentylacji w kuchni i
łazience poprzez montaż nowego kanału wentylacyjnego w kuchni w lokalu nr 12,

•

Rozdzielenie przewodów kominowych dymowych poprzez montaż

nowego komina

dymowego w pokoju lokalu nr 12, przemurowanie pieca kaflowego w tym lokalu i
podpięcie go do nowo projektowanego komina,
•

Przemurowanie kominów ponad dachem wraz z wykonaniem tynków, czap i obróbek
kominów,
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•

Wykonanie uszczelnienia wszystkich przewodów kominowych dymowych i wentylacyjnych,
za wyjątkiem wolnych kanałów.

•

Naprawę zniszczonej części dachu – wzmocnienie krokwi (ok 10-15% w stosunku do
wszystkich krokwi)

•

Uszczelnienie pokrycia dachowego poprzez położenie na całej powierzchni papy
termozgrzewalnej wierzchniego krycia i na ogniomurach,

•

Wymiana obróbek blacharskich na ogniomurach i attyce (blacha powlekana, blacha
ocynkowana)

1. Określenie przewidywanych zagrożeń
Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stanowić:
- prace rozbiórkowe i demontażowe,
- prace na wysokości,
- transport materiałów budowlanych,
- prace z palnikiem gazowym.
2. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych:
Wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZĄDZENIU MTNISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bhp podczas wykonywania robót budowlanych; Dz.U. nr 47. Poz. 401.
3. Wskazania środków technicznych dla zapobiegania wypadkom
Plan BIOZ powinien być opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr.120,poz.1126)
Plan BIOZ powinien zawierać:
•

zakres prowadzonych prac,

•

kolejność realizacji prac,

•

miejsce składowania materiałów,

•

określenie miejsca wywózki gruzu, śmieci, określenie likwidacji materiałów
uciążliwych,

•

określenie sprzętu i zabezpieczeń indywidualnych pracowników pracujących na
wysokościach,
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•

określenie czasookresu występowania prac uciążliwych z uprzedzeniem
użytkowników sąsiednich działek,

•

informację dotyczącą adresu właściwego terenowego organu nadzoru budowlanego,

•

informację dotycząca właściwego organu służby zdrowia,

•

informację o zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

•

zasady stosowania środków osobistej ochrony zdrowia,

•

informacja o rozmieszczeniu hydrantów,

•

wskazanie miejsca przechowywania elementów.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym
z wykonania robót budowlanych .
- przy robotach na wysokościach związanych z wykonywaniem zakresu prac należy
zabezpieczyć pracowników w sprzęt specjalistyczny,
- stosować środki ochrony osobistej takie jak: rękawice, odzież robocza, kask , okulary
ochronne, maski przeciwpyłowe, buty robocze ze wzmocnionym noskiem,
- umieścić tablicę informacyjną ze wszystkimi informacjami dotyczącymi inwestycji oraz
numery telefonów do Straży pożarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego,
- zabezpieczyć możliwość wjazdu w.w służbom na teren budowy,
- na terenie budowy umieścić apteczkę z podstawowymi środkami i lekami.
Prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2003r./Dz. U.Nr.41,poz. 401/ w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych i montażowych.

……………………….………..
mgr inż. Dorota Setlak
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Wykonanie robót budowlanych związanych z doprowadzenie do właściwego stanu technicznego
budynku przy ul. Głowackiego 5 w Siemianowicach Śląskich
(zgodnie z decyzją PINB nr 91/2018)

Spis rysunków:
I 1 - Rzut parteru - inwentaryzacja
I 2 - Rzut I piętra - inwentaryzacja
I 3 - Rzut II piętra - inwentaryzacja
I 4 - Rzut poddasza - inwentaryzacja
I 5 - Rzut dachu – inwentaryzacja kominów

P 1 - Rzut parteru - projekt
P 2 - Rzut I piętra - projekt
P 3 - Rzut II piętra - projekt
P 4 - Rzut poddasza - projekt
P 5 - Rzut dachu - projekt kominów
P 6 - Przekrój A-A i B-B
P 7 - Przekrój C-C
P 8 - Kanał wentylacyjny zewnętrzny
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