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 1 ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

 1.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji i stolarki okiennej budynku 
mieszkalnego, zlokalizowanego  w Siemianowicach Śląskich przy ul. Mickiewicza 2,
na działce 1012/150

 1.2 Istniejący stan zagospodarowania działki.

Działka na której planuje się inwestycję jest zagospodarowana. Na działce znajduje 
się budynek, oraz niewielki podwórze na jego tyłach.

 1.3 Projektowane zagospodarowanie działki.

Projektowane prace remontowe nie zmieniają sposobu zagospodarowania działki 
budowlanej . Wszelkie prace związane z odsłonięciem ścian budynku i ponownego 
ułożenia chodnika wokół budynku mają charakter odtworzeniowy.

 2 PROJEKT BUDOWLANY 

 2.1 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.

 2.2 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.

 2.3 podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

 Zlecenie inwestora – Umowa nr ZP-MPGKiM/12/II/2018 z dn. 20.03.2018r.
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 Notatka z wizji lokalnej z udziałem przedstawicieli Inwestora oraz 
Miejskiego Konserwatora Zabytków z dn. 26.03.2018 r.

 2.4 Przeznaczenie i program  użytkowy obiektu

Program użytkowy  obejmuje  mieszkania lokatorskie oraz lokal użytkowy z 
oddzielnym wejściem z ulicy,  zlokalizowany na parterze budynku. Nie są one objete
zakresem opracowania

Charakterystyczne parametry budynku przedstawia tabela nr 2.

Tabela 2

PARAMETR WARTOŚĆ

powierzchnia zabudowy 330,45 m2

wysokość budynku 12,30 m

długość budynku 24,80m

szerokość 15,64 m

kubatura 4229,76 m3

 2.5 Forma  architektoniczna  obiektu budowlanego. Sposób jego 
dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy 

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 
ulokowanym wejściem głównym w 4 osi.

Elewacja od strony ul. Bocznej pięcioosiowa, niesymetryczna. W ściętym narożniku 
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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.

Budynek jest częścią zachowanego , zwartego układu urbanistycznego wzdłuż ulicy 
Mickiewicza, powstałego na przełomie XIX i XX w rejonie historycznej „Kolonii 
Wanda”.

 3 OCENA STANU TECHNICZNEGO, ZAKRES I SPOSÓB 
WYKONANIA ROBÓT

Ocenę stanu technicznego, wraz z zakresem i sposobem wykonania robót zawiera 
„Program prac konserwatorskich” stanowiący załącznik do niniejszego projektu i 
będący integralną częścią opracowania.

 4 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.

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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 5 WYTYCZNE DO PLANU BIOZ.

Sporządzone zgodnie z art. 29 ust 1. ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. 
oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, uwzględniająca specyfikę obiektu.

Temat : REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ ZABYTKOWEGO 
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Inwestor: Gmina Siemianowice Śląskie
Urząd Miasta
ul. Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śląskie

Adres inwestycji: ul. Mickiewicza 2
Siemianowice Śląskie

Działka: dz. # 1012/150
Obręb ew. 55

Kat. obiektu bud. XIII

Data sporządzenia informacji:          09.04.2018r

Projektant sporządzający informację:          mgr inż. Kordian Morawski

 5.1 Zakres robót:

 Wykonanie wykopu odsłaniającego  studzienki okien piwnicxznych (wykopy 
płytkie)  

 Wykonanie prac konserwatorskich i ogólnobudowlanych

 Wykonanie prac na rusztowaniach

 wymiana i renowacja stolarki okiennej i drzwiowej

 5.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Teren, na którym będzie prowadzona inwestycja jest zagospodarowany i 
zlokalizowany w zabudowie zwartej. W otoczeniu znajdują się budynki mieszkalne.
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 5.3 Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Nie występują elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

 5.4 Przewidywane zagrożenia występujące podczas wykonywania robót 
budowlanych, skala i rodzaje zagrożeń. 

 5.4.1 Roboty ogólnobudowlane

 upadek pracownika z wysokości

 uderzenie spadającym przedmiotem

Podczas prowadzenia prac należy przestrzegać i kontrolować bezpieczne 
izolowanie urządzeń elektrycznych w celu uniknięcia porażenia prądem 
elektrycznym.

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów betonowych bądź ceramicznych 
pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej. Maszyny i urządzenia 
techniczne, oraz narzędzia zmechanizowane winny być eksploatowane i 
obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności

 5.4.2 Roboty renowacyjne i konserwatorskie.

Preparaty do prac konserwatorskich mogą zawierać składniki szkodliwe dla 
zdrowia.

Stare powłoki olejne okien zawierają związki ołowiu.

Należy przestrzegać instrukcji użytkowania i stosować środki ochrony osobistej. 
Pozostałości starych farb olejnych są odpadem toksycznym.

Zakres planowanych prac nie wymaga  prowadzenia robót  szczególnie 
niebezpiecznych.

Zgodnie  z Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  23  czerwca  2003  r.  w sprawie
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony  zdrowia  oraz  planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia  (Dz. U. z 2003 r.  Nr 120,  poz. 1126),  planowany  zakres czasowy i
rodzaj  wykonywanych  prac nakłada  na  kierownika  budowy  obowiązek
sporządzenia planu BiOZ. 
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 6 ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE

Spis rysunków

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

A | 02 Projektowany widok elewacji skala 1:50 27

A | 03 Okno O1 - wzór skala 1:20 28

A | 04 Drzwi balkonowe skala 1:20 29

A | 05 Drzwi wejściowe skala 1:20 30

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

A | 07 Witryna lokalu użytkowego skala 1:20 32

 7 ZAŁĄCZNIKI TEKSTOWE

 7.1 Program prac konserwatorskich

 7.2 Uprawnienia projektanta

 7.3 Zaświadczenie o przynależności do izby branżowej

 7.4 Pozwolenie konserwatorskie
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