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 1 PRZEDMIOT, ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA

 1.1 przedmiot opracowania.

Przedmiotem  opracowania jest program prac konserwatorskich remontu elewacji 
frontowych zabytkowej kamienicy przy ul. Mickiewicza 2, na działce 1012/150 obręb
55, w Siemianowicach Śląskich.

 1.2 zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem, zgodnie ze zleceniem inwestora, 
dekorowane elewacje od ul. Mickiewicza, oraz od ul. Bocznej, wraz ze ściętym 
narożnikiem.

Pozostałe elewacje (ściana szczytowa, elewacje tylne) nie są objęte opracowaniem.

 1.3 podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

 Zlecenie inwestora – Umowa nr ZP-MPGKiM/12/II/2018 z dn. 20.03.2018r.

 Notatka z wizji lokalnej z udziałem przedstawicieli Inwestora oraz 
Miejskiego Konserwatora Zabytków z dn. 26.03.2018 r.

 2 OPIS OBIEKTU.

Budynek zlokalizowany jest w Siemianowicach Śląskich na północno-zachodnim 
narożniku skrzyżowania ulic Mickiewicza i Bocznej. 

Budynek powstał na przełomie XIX i XX w. , nie później niż w roku 1904.

Autor opracowania ani MKZ nie dysponują dokumentacją archiwalną, ani źródłami 
ikonograficznymi omawianego obiektu.

Budynek podpiwniczony, o trzech kondygnacjach nadziemnych z nieużytkowym 
poddaszem, wykonano w technologii tradycyjnej, murowej ze stropami 
drewnianymi, oraz sklepieniami odcinkowymi na belkach stalowych (strop nad 
piwnicą, konstrukcja wsporcza balkonu w narożniku).

Dach wielospadowy o małym kącie nachylenia, konstrukcja więźby drewniana, kryty
papą.

Elewacja od strony ul. Mickiewicza siedmioosiowa, niesymetryczna, z centralnie 
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ulokowanym wejściem głównym w 4 osi.

Elewacja od strony ul. Bocznej pięcioosiowa, niesymetryczna. W ściętym narożniku 
budynku znajduje się 1 oś otworów okiennych i drzwiowych. W miejsce okna na 
poziomie I piętra znajduje się balkon, ozdobiony stalowa kutą balustradą.

Poziomy podział elewacji wyznaczają; profilowany gzyms między-kondygnacyjny 
nad strefą przyziemia, oraz prosta opaska na poziomie ostatniej kondygnacji.

Strefa przyziemia obejmuje pozbawiony ozdób niewysoki cokolik oraz boniowanie 
opaskowe  pomiędzy cokołem a gzymsem miedzypiętrowym.

Elewacja powyżej gzymsu nad strefą przyziemia, do poziomu stropu nad 3 
kondygnacją wykończona jest, płytkami klinkierowymi w kolorze ugrowym, 
imitującymi cegłę, Ułożenie płytek „główkowe” z przesunięciem rzędów o 1/2 cegły.

Elewacja nad opaską, powyżej 3 kondygnacji do gzymsu wieńczącego gładka, 
tynkowana.

Gzyms wieńczący drewniany profilowany, chroniony obróbkami blacharskimi.

Oprawa otworów okiennych:

 otwory okien piwnicznych – brak oprawy. Okna umieszczone w studzienkach
poniżej poziomu gruntu , lub nieznacznie wystające.

 na poziomie przyziemia w części boniowanej -brak oprawy

 na I pietrze – otwór okienny zwieńczony trójkątnym naczółkiem wspartym 
na wolutowych kroksztynach z liśćmi akantu. Otwory otacza profilowana 
opaska. Płaszczyznę podokienników ujętą w płytkie, gładkie lizeny wypełnia 
wypukła dekoracja w formie spłaszczonych rombów o wklęsłych 
krawędziach, z wewnętrznym polem zdobionym przez groszkowanie

 na II pietrze – otwór zwieńczony prostymi naczółkami w formie 
profilowanych gzymsów odcinkowych. Okna otacza profilowana opaska 
okienna. Pole pomiędzy naczółkiem a opaską gładkie, tynkowane, podobnie 
jak podokienniki łączące się z naczółkami okien na kondygnacji poniżej.

 Okna poddasza w ściance kolankowej – brak oprawy.

Stolarka okienna drewniana na poziomie kondygnacji mieszkalnych – okna 
półóskrzynkowe, czterokwaterowe, z profilowanym slemieniem i ozdobnymi 
słupkami z wolutowa bazą i kapitelikiem , oraz guzem w kształcie rombu w 
środkowej części trzonu. Narożniki słupków fazowane.

Stolarka drzwiowa drewniana, nieoryginalna.
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 3 TECHNIKA WYKONANIA

 3.1 Cokół

Niewysoki cokół o zróżnicowanej wysokości (powiązanej z poziomem terenu przy 
budynku) tynkowany na gładko, zacierany „z ręki”.

 3.2 Boniowanie, gzymsy miedzypietrowe, naczółki, opaski okienne, 
parapety

Wykonane techniką ciągnienia z szablonu „in situ”, na uprzednio przygotowanych 
ceglanych występach z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapienno-piaskowej.

 3.3 Dekoracje rzeźbiarskie

zz

 3.4 Ściany – części gładkie

Ściany na poziomie I i II piętra wyłożone płytkami klinkierowymi nieszkliwionymi o 
grubości ok 1 cm, klejonymi na zaprawie. Fugi o szerokości 6-8 mm zatarte na 
gładko.

Ściany na poziomie poddasza wykończone zaprawą tynkarską w technice 
dwuwarstwowej - zatarte na gładko. Tynk podkładowy wapienno-piaskowy. Tynk 
wierzchni prawdopodobnie z niewielkim dodatkiem cementu. 

 3.5 Gzyms okapowy

Gzyms okapowy drewniany wykonany z profilowanych listew mocowanych do 
szkieletu z desek struganych.

 3.6 Balkon

Balkon wykonano w technice sklepienia odcinkowego na belkach stalowych 
zakotwionych w ścianie konstrukcyjnej zewnętrznej. Konstrukcję wystającą poza 
sklepienie odcinkowe wzmocniono bednarką. Posadzka z zaprawy cementowej. 
Krawędzie z obróbką blacharską. Nie wyklucza się pierwotnego wykończenia 
posadzki balkonu płytkami cementowymi prasowanymi hydralicznie (jak w sieni).

Balustrada wykonana z elementów stalowych kutych kotwionych do płyty 
balkonowej i ścian budyku.
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 3.7 Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie wykonano z blachy cynkowej łączonej na rąbek leżący.

 4 STAN ZACHOWANIA

 4.1 Cokół

Większa część cokołu wtórnie otynkowana zaprawą tynkarską wapienno-
cementową. Miejscowe ubytki tynku i cegieł ściany konstrukcyjnej. Wyprawa 
tynkarska silnie zabrudzona, z drobnymi powierzchniowymi spękaniami i 
niewielkimi przebarwieniami spowodowanymi wykwitami solnymi będącymi 
wynikiem podciągania kapilarnego wilgoci 

 4.2 Boniowanie, gzymsy miedzypiętrowe, naczółki, opaski okienne, 
parapety

 4.2.1 Boniowanie

Boniowanie opaskowe silnie zabrudzone, miejscowe ubytki wyprawy tynkarskiej.

Część boniowania w sąsiedztwie ściętego narożnika budynku malowana 
współcześnie na kolor szaroniebieski. Liczne graffiti. Od strony ulicy Mickiewicza w 
sąsiedztwie 4 i 5 osi widoczne ślady historycznych napisów. Od strony ul. Bocznej w 
sąsiedztwie narożnika widoczne ślady nieudolnych napraw boniowania. Brak 
spękań strukturalnych.

 4.2.2 Gzymsy międzypiętrowe

Gzyms międzypiętrowy nad przyziemiem pozbawiony opierzeń blacharskich. Ubytki 
tynku. Silne zabrudzenia i miejscowe zacieki.

 4.2.3 Naczółki 

Naczółki pozbawione opierzeń blacharskich. Liczne ubytki tynków. W części osi 
okiennych widoczne istotne spękania strukturalne ścian konstrukcyjnych oraz 
nadproży okiennych zagrażające bezpieczeństwu użytkowania. Część okien 
zabezpieczona przez prowizoryczne stemplowanie nadproży

 4.2.4 Opaski okienne

Profilowane opaski okienne ciągnione w dużej części zniszczone, pozostałe silnie 
zabrudzone.
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 4.3 Dekoracje rzeźbiarskie

W budynku występowały dekoracje rzeźbiarskie w postaci wolutowych kroksztynów
podtrzymujących trójkątne naczółki okien I piętra wykonane w technice odlewu z 
masy cementowej lub gipsowej, oraz wypełnienie panneau podokienników w 
postaci romboidalnych aplikacji z wewnętrzną płaszczyzną zdobioną przez 
odciskanie w miękkiej zaprawie.

Kroksztyny – znane z dokumentacji fotograficznej z początku XXI wieku nie 
zachowały się. Dekorację podokienników zachowane w ok 50% w różnym stopniu 
zniszczenia.

 4.4 Ściany – części gładkie

Ściany na poziomie I i II piętra wyłożone płytkami klinkierowymi silnie zabrudzone. 
Ich powierzchnia częściowo zerodowana. Płytki klinkierowe zac

Ściany na poziomie poddasza wykończone zaprawą tynkarską w technice 
dwuwarstwowej - zatarte na gładko. Tynk podkładowy wapienno-piaskowy. Tynk 
wierzchni prawdopodobnie z niewielkim dodatkiem cementu. 

 4.5 Gzyms okapowy

Gzyms okapowy drewniany wykonany z profilowanych listew mocowanych do 
szkieletu z desek struganych.

 4.6 Balkon

Balkon wykonano w technice sklepienia odcinkowego na belkach stalowych 
zakotwionych w ścianie konstrukcyjnej zewnętrznej. Konstrukcję wystającą poza 
sklepienie odcinkowe wzmocniono bednarką. Posadzka z zaprawy cementowej. 
Krawędzie z obróbką blacharską. Nie wyklucza się pierwotnego wykończenia 
posadzki balkonu płytkami cementowymi prasowanymi hydraulicznie (jak w sieni).

Balustrada wykonana z elementów stalowych kutych kotwionych do płyty 
balkonowej i ścian budynku.

 4.7 Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie okapu dachu, rynny i rury spustowe wykonane wtórnie z blachy
stalowej ocynkowanej, malowane, w stanie technicznym zadowalającym. 

Obróbki blacharskie naczółków, gzymsów, parapetów niezachowane. Niektóre 
parapety wykonane prowizorycznie z blachy stalowej powlekanej.
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 5 ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE

Zakłada się wykonanie prac remontowych i konserwatorskich mających na celu 
zachowanie substancji zabytkowej i przywrócenie jej pierwotnych wartości 
estetycznych.

Tam, gdzie to możliwe przyjmuje się zachowanie elementów wykończenia elewacji 
(np. okładzinę z płytek klinkierowych, zachowane fragmenty gzymsów ciągnionych),
po ich oczyszczeniu i zabezpieczeniu. W wypadku konieczności wykonania repliki 
elementów zabytkowych przyjęto wykonanie ich z materiałów i przy zastosowaniu 
technik analogicznych do tradycyjnych – typowych dla sztuki budowlanej z 
przełomu XIX i XX w.

Jedynie w wyjątkowych przypadkach  dopuszczono stosowanie materiałów i technik
współczesnych, takich jak zastosowanie pakietów szybowych w oknach 
pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych, oraz współczesnych technologii 
zabezpieczenia drewna (drewniany gzyms okapowy), oraz ścian (preparaty 
hydrofobizujace do klinkieru, preparaty typu antygraffiti do ścian na poziomie 
przyziemia.)

Przyjęto również zastosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych 
konfekcjonowanych przez firmy specjalizujące się w produktach do konserwacji 
zabytków, ze względu na łatwiejszą kontrolę nad jakością wykonania prac 
konserwatorskich. Nie wyklucza to jednak mozliwości wykonania części prac przy 
wykorzystaniu materiałów budowlanych wykonanych na budowie. Wymaga to 
jednak zatwierdzenia szczegółowej technologii przez projektanta i Konserwatora 
zabytków.

 6 PROGRAM PRAC 

Niniejszy program prac konserwatorski przygotowano w części na przykładzie 
materiałów konserwatorskich firmy Remmers. Nie stanowi to wskazania 
producenta, a jedynie opis wzajemnie współpracujących materiałów, Wykonawca 
może zastosować systemowe produkty innych producentów po uzgodnieniu 
zamiennej technologii z projektantem.

 6.1 Wstępne czyszczenie elewacji

Przed wykonaniem pozostałych prac konserwatorskich należy wykonać wstępne 
czyszczenie elewacji. 
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Zaleca się zastosowanie piaskowania niskociśnieniowego – z płynną regulacją 
ciśnienia (0,1 do 7 bar) przy pomocy  urządzeń np. Remmers Rotec, Torbo, JOS 
przeznaczonych do wykonywania prac konserwatorskich. Przed rozpoczęciem prac 
należy wykonać testy czyszczenia na fragmencie elewacji pokrytej tynkiem 
gładkim, oraz płytkami klinkierowymi. Należy przetestować ciśnienie, rodzaj 
ścierniwa oraz metodę piaskowania  w osłonie wody jak również na sucho. Sposób 
czyszczenia winien uzyskać akceptację projektanta oraz konserwatora zabytków. 

Dopuszcza się czyszczenie  metodami tradycyjnymi – np. szczotkami o dobranej 
doświadczalnie twardości.

 6.2 Cokół

Cokół w wielu miejscach pokryty został wtórną warstwą tynku cementowego, który 
przez swoją nieprzepuszczalność spowodował dalsze podciąganie kapilarne wilgoci
i soli oraz spowodował odspojenie tynku w wyniku przemarzania warstw 
znajdujących się pod nim. Tynki takie należy usunąć i zastosować warstwy 
preparatów renowacyjnych opisane poniżej

 preparat hydroizolacyjny Kiesol C

 masę uszczelniającą Dichtschlamme (w miejscach zasolonych Sulfatexschlamme)

 tynk renowacyjny Sanierputz WTA

 Tynk barwiony w masie  Feinputz

 6.3 Elementy ciągnione z szablonu. Bonie, gzymsy , naczółki, opaski 
okienne, parapety

 6.3.1 Boniowanie

Przed wykonaniem uzupełnień boniowanie należy oczyścić z powłok malarskich 
oraz zabrudzeń wg 6.1. Szczególną uwagę zwrócić na miejsca z widocznymi 
napisami. W razie potrzeby doczyścić je ręcznie.

W częściach wklęsłych naprawić uszkodzone fragmenty boniowania wg technologii 
jak dla gzymsów ciągnionych

Płaszczyzny tynkowane na gładko:

Naprawa większych płaszczyzn z odspojonym tynkiem:
 tynk naprawczy Putzmortel (w miejscach zasolonych Sanierputz WTA)

 warstwa wykończeniowa (zespolenie kolorystyczne) – tynk barwiony w 
masie Feinputz 
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 Warstwa ułatwiająca usuwanie graffiti np. Graffiti Schutz, Garffiti-Stop

Naprawa pęknięć tynku:

 preparat gruntujący Hartfest w proporcji 1:5 z wodą

 szpachlówka uszczelniający Verbundsmortel S

 warstwa wykończeniowa – tynk barwiony w masie Feinputz 

Miejsca za rurami spustowymi – narażone na długotrwałe działanie wilgoci

 Kiesol Dichtschlamme

 Dichtspachtel (max grubość ubytków do 50 mm)

 6.3.2 Gzymsy międzypiętrowe, naczółki, parapety,opaski okienne

Przed uzupełnieniem gzymsów ciągnionych należy odtworzyć uszkodzoną 
podbudowę strukturalną z cegieł wysuniętych przed lico murów usuwając 
uszkodzone cegły i zastępując je nowymi o takich samych wymiarach. Do wykonania
uzupełnień dopuszcza się w razie potrzeby zaprawy klejowe.

Odtworzenie gzymsów ciągnionych

Tymczasowe mocowanie profili – prowadnic do szablonów

Wykonanie szablonów wg zachowanych profili gzymsów

Wykonanie gzymsów w 2 etapach z zastosowaniem np. n/w preparatów:

1. Grobzugmortel (warstwa do wstępnego modelowania większych ubytków)

2. Feinzugmortel (warstwa wykończeniowa)

Dodatkowo górną powierzchnie gzymsów i okapów narażoną na bezpośrednie 
działanie wody lub znajdujące się pod obróbkami blacharskimi, okapami, 
parapetami należy zabezpieczyć warstwą wodoszczelną o następującej kompozycji:

3. Kiesol Dichtschlamme

4. Dichtspachtel (w wypadku potrzeby uzupełnienia ubytków)

5. Elastoschlamme

 6.4 Dekoracje rzeźbiarskie

Dekoracja podokienników na I piętrze
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Aplikacje z wewnętrzną płaszczyzną zdobioną przez odciskanie w miękkiej 
zaprawie.

Wykonać matrycę z silikonu formierskiego i sporządzić odcisk zachowanej aplikacji

W razie potrzeby wykonać odlew pośredni z masy gipsowej i wycyzelować matrycę.

Wykonać odlew z masy np. Restauriermortel GF w kolorze szarym, w razie potrzeby 
z dodatkiem ok 10% piasku dla zachowania faktury elementów zachowanych 

Kroksztyny – znane z dokumentacji fotograficznej z początku XXI wieku nie 
zachowały się. Należy je uzupełnić elementami wykonanymi z odlewu elementu 
zachowanego przez inwestora, lub z elementu zachowanego na innym budynku z 
tego okresu wg wskazań Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Dopuszcza się dodatkowe kotwienie mocowanych dekoracji do ściany 
konstrukcyjnej

 6.5 Ściany – części gładkie

Ściany na poziomie I i II piętra wyłożone płytkami klinkierowymi  oczyścić z 
zabrudzeń wg par. 6.1

 Nieliczne brakujące płytki (2 szt płaskie i 4 szt narożne) uzupełnić płytkami 
z miejsc, które zostaną pokryte odtworzonymi elementami tynkarskimi. 
Ubytki w płytkach po mocowaniu haków itp. uzupełnić masą do wypełnienia 
ubytków w cegłach np. Restauriermortel 0751 - MF100011 żółta ochra 

 Ubytki w fugach wypełnić zaprawą np. Fugenmortel ZF

 Oczyszczona i naprawioną powierzchnię zabezpieczyć preparatem 
hydrofobizującym do cegieł np. Funcosil SNL

Ściany na poziomie poddasza wykończone zaprawą tynkarską w technice 
dwuwarstwowej - zatarte na gładko. Tynk podkładowy wapienno-piaskowy. Tynk 
wierzchni prawdopodobnie z niewielkim dodatkiem cementu. 

Naprawa większych płaszczyzn z odspojonym tynkiem:
 tynk naprawczy Putzmortel 

 warstwa wykończeniowa (zespolenie kolorystyczne) – tynk barwiony w 
masie Feinputz 

Naprawa pęknięć w murze:

 wypełnienie szczelin w murze preparatem Injektionsleim 2K

 obrzutka tynkiem Putzmortel
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 siatka stalowa mocowana do muru

 warstwa wyrównawcza Putzmortel

 warstwa wykończeniowa – tynk barwiony w masie Feinputz 

Naprawa spękań strukturalnych

Spękania strukturalne ścian zewnętrznych konstrukcyjnych należy naprawić 
metodą zszywania prętami spiralnymi mocowanymi w spoinach murów wg 
technologii Helifix, lub Remmers Spiralanker wg technologii wybranego 
producenta. 

Wymogi minimalne – pręty umieszczone w spoinach muru na głębokości ok 3 cm, 
wypełnienie spoiny systemową zaprawą klejącą. Pręty kotwiące co 4 spoiny cegieł. 
Długość prętów ok 50 cm  po każdej stronie pęknięcia zagięte pod kątem 90° i 
zakotwione w murze.

Nie dopuszcza się zastąpienia w/w elementów prętami zbrojeniowymi.

W/w technologię zastosować do zespolenia uszkodzonych nadproży, po wykonaniu 
uzupełnień brakujących cegieł i zespojeniu mniejszych ubytków preparatem 
Iniektionsleim 2K.

 6.6 Gzyms okapowy

Gzyms okapowy drewniany należy zdemontować wykonując dokumentację 
umożliwiającą jego ponowny montaż. Dokonać oceny elementów do pozostawienia i 
wymiany. Części przeznaczone do pozostawienia oczyścić z zabrudzeń i starych 
powłok malarskich.  Ponownie zamontować elementy gzymsu. Wykonać 
ujednolicenie kolorystyczne bejcą wodną lub spirytusową w kolorze 
ciemnobrązowym. Gzyms zabezpieczyć preparatem HK Lasur, wg wskazań 
producenta.

 6.7 Balkon

 6.7.1 Płyta balkonowa

Po zdemontowaniu balustrady rozebrać płytę balkonową dokumentując 
fotograficznie poszczególne etapy prac: 

 zdjęcie posadzki (uwaga! sprawdzić, czy nie była pokryta oryginalnymi 
płytkami cementowymi). W razie ich odnalezienia starannie rozebrać i 
oczyścić do ponownego ułożenia.
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 rozbiórka sklepienia odcinkowego (uwaga! Wykonać dokumentację 
umożliwiającą odtworzenie bednarki)

 przedstawić do oceny projektantowi stan zachowania belek stalowych. W 
razie potrzeby dokonać ich wymiany.

 Odtworzyć sklepienia odcinkowe z nowych cegieł ceramicznych pełnych, 
zachowując oryginalny układ cegieł i bednarki

 Wykonać  warstwę wyrównawczą, oraz izolację przeciwwilgociową np. 
preparatem Sulfatexschlamme.

 Wykonać nawierzchnię płyty cementową, zacieraną na gładko lub z płyt 
cementowych, oraz obróbki blacharskie.

 Wykonać tynkowanie spodniej strony płyty tynkiem mineralnym na siatce 
(jak części gładkie tynkowane)

 Zamontować oczyszczoną i zakonserwowaną balustradę stalową.

Uwaga! Powyższe prace skoordynować z konserwacją i odtwarzaniem gzymsu 
międzypiętrowego, który jest częścią płyty balkonowej.

 6.7.2 Balustrada

Balustradę po demontażu oczyścić z  pozostałości powłok powłok malarskich oraz 
rdzy wraz z wżerami dp poziomu czystości SA 2½,  wg (PN-EN ISO 8501-1, 2008).

 wykonać uzupełnienie ubytków „wżerów” szpachlówką epoksydową lub 
analogiczną

 wykonać zabezpieczenie antykorozyjne emulsją podkładową o wysokiej 
zawartości cynku, np. preparat Zinga

 Wykonać warstwę wierzchnią grafitową emulsją do metalu Eddi Schmied 
1905 (wyprodukowanej wg receptury z końca XIX w).

 6.8 Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie okapu dachu, rynny i rury spustowe wykonane wtórnie z blachy
stalowej ocynkowanej, malowane, w stanie technicznym zadowalającym. Jednak ze 
względu na konieczność ich demontażu w celu wykonania zabiegów 
konserwacyjnych drewnianego gzymsu okapowego zaleca się ich wymianę na nowe,
wykonane z blachy cynkowo-tytanowej.
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Pozostałe niezachowane obróbki blacharskie gzymsów, naczółków, parapetów itp. 
należy odtworzyć z blachy cynkowo-tytanowej zgodnie z zasadami rzemiosła 
dekarskiego. Istniejące zabezpieczenia parapetów należy zdemontować.

 6.9 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Stolarkę okienną należy wymienić na nową wykonaną na wzór zachowanych okien 
oryginalnych – jako okna półskrzymkowe (wszystkie skrzydła otwierane do 
wewnątrz), z drewna klejonego anizotropowo, pokrytego farbą w kolorze białym z 
zachowaniem istniejących podziałów oraz kształtu i zdobienia ram okiennych oraz 
ślemienia. Zaleca się wykonanie zewnętrznych przeszkleń ze szkła zespolonego. 
Zaleca się również wykorzystanie tam, gdzie to możliwe istniejących mosiężnych 
klamek i ograniczników. Niezachowane lub niezdatne do użytku okucia należy 
zastąpić współczesnymi z polerowanego (nielakierowanego) mosiądzu o zbliżonym 
wyglądzie. 

Niezachowaną stolarkę drzwiową (Drzwi główne wejściowe, wejście do lokalu 
użytkowego, oraz drzwi balkonowe należy wykonać w nawiązaniu do stylu dekoracji
zachowanej stolarki okiennej wg przedstawionych rysunków.

 7 UWAGI KOŃCOWE

Niniejsze opracowanie zawiera ocenę techniczną części budynku przeznaczonych 
do remontu z zastosowaniem technik konserwatorskich, jak również zbiór 
wskazówek i wytycznych, dotyczących planowanej technologii wykonania prac.

Pełen zakres robót budowlano-remontowych, w tym prace remontowe nie mające 
cech robót konserwatorskich zostały przedstawione w Projekcie Budowlanym. 
Wytyczne ilościowe planowanych prac zawiera przedmiar robót oraz kosztorys 
inwestorski. Szczegółowy opis technologii został przedstawiony w Specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wymienione dokumenty stanowią kompletna dokumentacje projektowo-
kosztorysową i należy je traktować łącznie.
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 8 ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE

Spis rysunków

PPK | 01 Inwentaryzacja elewacji (ortofotografia) skala 1:50 26

PPK | 02 Projektowany widok elewacji skala 1:50 27

PPK | 03 Okno O1 - wzór skala 1:20 28

PPK | 04 Drzwi balkonowe skala 1:20 29

PPK | 05 Drzwi wejściowe skala 1:20 30

PPK | 06 Drzwi do lokalu użytkowego skala 1:20 31

PPK | 07 Witryna lokalu użytkowego skala 1:20 32
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