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Projekt remontu elewacji frontowej od str. ul. Powstańców oraz szczytowej od str. ul. Mickiewicza
wraz z naprawą uszkodzeń, spękań i wybrzuszeń elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Mickiewicza 1 dz. nr 1007/150, obr. 0055, Jedn. Ewid. 24701_1 Siemianowice Śląskie

 1. Projekt zagospodarowania terenu

 1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem  inwestycji  jest  projekt  remontu  elewacji  frontowej  od  str.

ul.  Powstańców  oraz  szczytowej  od  str.  ul.  Mickiewicza  (wraz  z  naprawą

uszkodzeń, spękań i wybrzuszeń elewacji) oraz remont pasa dolnego elewacji

tylnej  budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.  Mickiewicza 1,   dz.  nr

1007/150 obr. 0055 Siemianowice Śląskie.

 

 1.2. Istniejący stan zagospodarowania działki

Obiekt  w  zabudowie  śródmiejskiej  wchodzący  w  skład  pierzei  elewacji  ulicy

Powstańców.  Budynek  narożny  u  zbiegu  z  ulicą  Mickiewicza.  Kamienica

frontowa 3  Kondygnacyjna  z  poddaszem  nieużytkowym,  podpiwniczona.

Znajduje  się  w  południowej  krawędzi  działki  nr  1007/150.  Pozostała  część

działki stanowi dziedziniec oraz zabudowa oficynowa. Wzdłuż ul.  Mickiewicza

przy północno-zachodnim narożu. Dziedziniec nie zagospodarowany 

Teren uzbrojony w instalacje wod.-kan., gazową, oraz elektryczną. Teren wokół

omawianego budynku od strony wewnętrznej  utwardzony – klepisko ziemne,

beton. Działka o wymiarach 42.87m x 16.64m, o kształcie podłużnym w kierunku

pół.- poł.

 1.3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu.

Działka nr.  1007/150 będąca przedmiotem niniejszego opracowania położona

jest w narożu ulic Adama Mickiewicza i Powstańców. Obecnie działka, na której

planuje się  inwestycję  –  projekt  remontu  elewacji  frontowej  od  str.

ul.  Powstańców  oraz  szczytowej  od  str.  ul.  Mickiewicza  (wraz  z  naprawą

uszkodzeń,  spękań  i  wybrzuszeń  elewacji)  budynku  mieszkalnego

wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 1 

Na działce występuje dodatkowa istniejąca zabudowa wielorodzinna, kamienica
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Projekt remontu elewacji frontowej od str. ul. Powstańców oraz szczytowej od str. ul. Mickiewicza
wraz z naprawą uszkodzeń, spękań i wybrzuszeń elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Mickiewicza 1 dz. nr 1007/150, obr. 0055, Jedn. Ewid. 24701_1 Siemianowice Śląskie

w zachodniej jej części. 

Wymiary  zewnętrzne  budynku,  powierzchnia  w  rzucie  nie  ulegnie  zmianie.

Wysokość  budynku  nie  zostanie  zmieniona.  Nie zmienia  się  sposób

odprowadzenia ścieków socjalno-bytowych i odpadów stałych. Dojścia i dojazdy

nie ulegną zmianie. 

Obszar  działki  wraz  zabudową  jest  objęty  Miejscowym  Planem

Zagospodarowania  Przestrzennego  na  podstawie  Uchwała  nr:  111/98  Rady

Miejskiej w Siemianowicach Śląskich z dnia 12 lutego 1998r. Dz. U. Woj. kat. Nr.

6, poz 48 obszaru „Siemianowice”. Przewidywane prace związane z remontem

swoim zakresem obejmują działkę nr 1007/150 obręb 55 Siemianowice Śląskie.

Obsługę komunikacyjną zapewnia ul. Mickiewicza 

Na terenie działki nie istnieją żadne zagrożenia  dla środowiska i nie przewiduje

się zagrożeń dla środowiska i jego otoczenia.

Zakres inwestycji nie leży w granicach terenu górniczego, oraz nie znajduje się

w strefie wpływu eksploatacji górniczej. 

 1.4. Zestawienie powierzchni.

- powierzchnia całkowita działki: 648.85 m2

- powierzchnia budowlanej części działki: 648.85m2 

- powierzchnia dojść : 27,98m2

- powierzchnia zabudowy : opracowywany obiekt: 273.69m2

budynek oficynowy: 131.38m2

- powierzchnia biologicznie czynna: 215.80m2

- współczynnik powierzchni biologicznie czynnej: 33.25%
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Projekt remontu elewacji frontowej od str. ul. Powstańców oraz szczytowej od str. ul. Mickiewicza
wraz z naprawą uszkodzeń, spękań i wybrzuszeń elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Mickiewicza 1 dz. nr 1007/150, obr. 0055, Jedn. Ewid. 24701_1 Siemianowice Śląskie

 1.5. Wpis do rejestru zabytków.

Działka  będąca  przedmiotem  zainwestowania  jest  wpisana  do  ewidencji

zabytków,  podlega  ochronie  na  podstawie  ustaleń  miejscowego  planu

zagospodarowania  przestrzennego  uchwała  nr:  111/98  Rady  Miejskiej

w Siemianowicach Śląskich z dnia 12 lutego 1998r.  w sprawie: miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie Dz. U.

woj. kat. nr 6, poz. 48

 1.6. Wpływ eksploatacji górniczych.

Działka  będąca  przedmiotem  zainwestowania  nie  leży  w  granicach  terenu

górniczego.  Znajduje  się  w  strefie  wpływu  eksploatacji  górniczej,  wg  rysu

historycznego.  Na  podstawie  załącznika  graficznego  do  planu

zagospodarowania  terenu  teren  inwestycji  znajduje  się  poza  obecnymi

wpływami eksploatacji górniczej. 

 1.7. Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

Nie dotyczy.

a) Emisja zanieczyszczeń gazowych

nie dotyczy

b) Odpady stałe

nie dotyczy

c) Emisja hałasów

nie dotyczy

d) Wpływ budynków na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne

nie dotyczy
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Projekt remontu elewacji frontowej od str. ul. Powstańców oraz szczytowej od str. ul. Mickiewicza
wraz z naprawą uszkodzeń, spękań i wybrzuszeń elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Mickiewicza 1 dz. nr 1007/150, obr. 0055, Jedn. Ewid. 24701_1 Siemianowice Śląskie

e) Zagospodarowanie wód opadowych

nie dotyczy

 1.8. Warunki ochrony przeciwpożarowej.

Projektowany budynek zalicza się do kategorii – ZL IV zagrożenia ludzi i klasy

“C” - wg Rozp. Min. Spr. Wew. I Adm. z dnia 7.06.2010 roku w sprawie ochrony

przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów budowlanych  i  terenów (Dz.U.

2010  nr  109  poz.  719).  W  pomieszczeniach  w  których  znajdują  się  kotły,

przylegające  podłoga  lub  ściana  powinna  być  wykonana  z  materiałów

niepalnych.  W  przypadku  wykonania  podłogi  lub  ścian  pomieszczenia

z materiałów palnych, powierzchnie w odległości min. 0.5 m od krawędzi kotła

powinny być w s osób trwały pokryte materiałem niepalnym. Podłoga lub ściana

bezpośrednio po  kotłem nie może być wykonana z materiałów palnych.

 1.9. Warunki geotechnicznej / Opinia geotechniczna

Roboty budowlane wynikające z projektu nie ingerują w budynki sąsiednie, oraz

nie zmieniają się obciążenia na grunt przez co nie jest wymagane przedłożenie

opinii geotechnicznej. Ze względu na rodzaj robót budowlanych i brak zmiany

oddziaływania  oraz  nieingerowanie  w  stan  istniejącego  posadowienia  –

pierwsza kat. geotechniczna. 

Ze względu na złożoność warunków gruntowych i  występowanie w obszarze

szkód górniczych – trzecia kategoria geotechniczna. Niemniej zakres prac bez

wpływu na warunki gruntowe. 

 1.10. Informacje odnośnie lokalizacji zamierzonego przedsięwzięcia w 

stosunku do obszarów Natura 2000.

Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać w żaden sposób na najbliżej 

położone obszary Natura 2000. 

Lipienniki w Dąbrowie Górniczej PLH240037 14.59
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Projekt remontu elewacji frontowej od str. ul. Powstańców oraz szczytowej od str. ul. Mickiewicza
wraz z naprawą uszkodzeń, spękań i wybrzuszeń elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Mickiewicza 1 dz. nr 1007/150, obr. 0055, Jedn. Ewid. 24701_1 Siemianowice Śląskie

Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003 15.40

Torfowisko Sosnowiec-Bory PLH240038 16.30

Łąki w Sławkowie PLH240043 19.07

Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać w żaden sposób na najbliżej 

położone obszary Natura 2000.

 1.11. Obszar oddziaływania obiektu.

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz.U. z 2017r.

Poz. 1332r. ze zm.)

Art.5. Przewidziane  prace  remontowe  budynku  zostały  zaprojektowane

w taki sposób aby spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji,

pożarowego i użytkowania oraz zapewnić odpowiednie warunki higieniczne,

zdrowotne  i  ochrony  środowiska,  a  także  ochronę  przed  hałasem

i drganiami.

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

§12. Istniejący  opracowywany  budynek  znajduje  się  w  odległościach  od

granic: 0 m ścianą bez okien – budynek istniejący oddziałuje na działki nr

1027/152 oraz 1254/154 sposób zagospodarowania działki nie ulega zmianie

sposób oddziaływania obiektu pozostaje bez zmian.

§13. Odległość budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi

od  innych  obiektów  powinna  umożliwiać  naturalne  oświetlenie  tych

pomieszczeń - nie dotyczy - podmiotem opracowania jest budynek istniejący 

§19. Odległość  wydzielonych  miejsc  postojowych,  w  tym  również

zadaszonych,  lub  otwartego  garażu  wielopoziomowego  dla  samochodów

osobowych od okien pomieszczeń - nie dotyczy - podmiotem opracowania

jest budynek istniejący. Obsługa komunikacyjna oraz miejsca postojowe –
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Projekt remontu elewacji frontowej od str. ul. Powstańców oraz szczytowej od str. ul. Mickiewicza
wraz z naprawą uszkodzeń, spękań i wybrzuszeń elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Mickiewicza 1 dz. nr 1007/150, obr. 0055, Jedn. Ewid. 24701_1 Siemianowice Śląskie

bez zmian.

§23.1.  Odległość miejsc na pojemniki  i  kontenery na odpady stałe  – bez

zmian

§36.1.  Odległość   pokryw  i  wylotów  wentylacji  ze  zbiorników

bezodpływowych na nieczystości ciekłe – Nie dotyczy, bez zmian

§60.1.  Pomieszczenia  przeznaczone  do  zbiorowego  przebywania  dzieci

w ˝żłobku, przedszkolu i szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej

i plastycznej, powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3

godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 800—

1600, natomiast pokoje mieszkalne — w godzinach 700—1700. - Bez zmian

§271-273. Istniejący budynek ze względu na odległość 6,55m od zabudowań

sąsiednich  na  terenie  opracowywanej  działki  oddziałuje  na  budynek  przy

Mickiewicza 3 oraz sąsiedni przy ul. Powstańców 42 oraz po drugiej stronie

ul.  Mickiewicza  budynek  na  działce  nr  776/150  Omawiany  budynek  ze

względu na swoje położenie oddziałuje również na działkę budowlaną  nr

1027/152 oraz 1254/154

 1.12. Zgodność z MPZP 

Na podstawie uchwały Rady miejskiej w Siemianowicach Śląskich NR 411/98

z  dnia  12  lutego  1998r  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie.

Istniejący  budynek  znajduje  się  w obszarze oznaczonym symbolem  MU-I  -

obszar mieszkaniowo-usługowy intensywnej zabudowy.

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w obszarze ujętym jako strefa „B” -

pośredniej ochrony konserwatorskiej. Obowiązują ustalenia zawarte § 10 ust. 2

uchwały. 

W przeznaczeniu podstawowym terenu oznaczonym symbolem MU-I zawierają

się odpowiednio elementy dla jego urządzenia i funkcjonowania.
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Projekt remontu elewacji frontowej od str. ul. Powstańców oraz szczytowej od str. ul. Mickiewicza
wraz z naprawą uszkodzeń, spękań i wybrzuszeń elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Mickiewicza 1 dz. nr 1007/150, obr. 0055, Jedn. Ewid. 24701_1 Siemianowice Śląskie

 1.13. Inne.

Wszelkie prace budowlano – montażowe należy wykonać zgodnie z normami

i przepisami BHP i Prawa Budowlanego oraz nadzorem i kierownictwem osób

do tego uprawnionych.  

Realizacja  przedmiotowej  inwestycji  nie  narusza  uzasadnionych  i  prawem

chronionych interesów osób trzecich, w szczególności nie powoduje uciążliwości

i  ograniczeń  w  użytkowaniu  terenów  sąsiednich.  Budynek  usytuowany  jest

w  odległości  normatywnej  do  granic  działki.  Inwestycja  w  obszarze

oddziaływania nie wychodzi poza działkę inwestora.
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Projekt remontu elewacji frontowej od str. ul. Powstańców oraz szczytowej od str. ul. Mickiewicza
wraz z naprawą uszkodzeń, spękań i wybrzuszeń elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Mickiewicza 1 dz. nr 1007/150, obr. 0055, Jedn. Ewid. 24701_1 Siemianowice Śląskie

 2. Opis techniczny do projektu budowlanego.

 2.1. Przeznaczenie i program użytkowy

a) Dane ogólne

1) Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny, w zabudowie śródmiejskiej

2) Kategoria obiektu: XIII

3) Adres: Ul. Mickiewicza 1 Siemianowice Śląskie, działka nr 1007/150, 

obręb 0055 Jedn. Ewid. 24701_1 Siemianowice Śląskie 

4) Inwestor: Gmina Siemianowice Śląskie, ul Jana Pawła II 10, 41-100 

Siemianowice Śląskie

b) Cel i zakres opracowania

Zadaniem opracowania jest projekt remontu elewacji frontowej, szczytowej

oraz remont pasa dolnego elewacji  tylnej  celem nadania im estetycznego

wyglądu, uzupełnieniu brakujących zniszczonych elementów sztukatorskich

elewacji,  likwidacji  elementów  szpecących  i  obniżających  jej  walory

estetyczne, wyeliminowanie wadliwych rozwiązań, poprawienie konstrukcji i

wymiana zniszczonych elementów. 

c) Podstawa opracowania

Projekt przygotowano na zlecenie Inwestora – Gmina Siemianowice Śląskie, 

ul Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie

na podstawie: 

- Inwentaryzacji własnej z marzec 2019r.

- Wizji lokalnej w marzec 2019 r.

- Obowiązujących w czasie opracowywania dokumentacji norm oraz 

przepisów prawa budowlanego.

- Stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków w Siemianowicach 

Śląskich, pismo znak: RZ.410.14.2018

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, decyzja nr 87/2018 
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Projekt remontu elewacji frontowej od str. ul. Powstańców oraz szczytowej od str. ul. Mickiewicza
wraz z naprawą uszkodzeń, spękań i wybrzuszeń elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Mickiewicza 1 dz. nr 1007/150, obr. 0055, Jedn. Ewid. 24701_1 Siemianowice Śląskie

 2.2. Opis obiektu

a) Opis inwentaryzacyjny 

 Wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul.  Mickiewicza 1 zlokalizowany

jest  w narożu ulic  Powstańców i  Mickiewicza.  Przylega bezpośrednio  do

budynku Powstańców 42. Wzniesiony w technologii  tradycyjnej  w okresie

między wojennym. Ściany murowe w cegły ceramicznej pełnej. Stropy nad

piwnicą w formie sklepień ceramicznych, nad kondygnacjami mieszkalnymi

stropy  drewniane  ze  ślepym  pułapem.  Schody  konstrukcji  stalowej

z  drewnianymi  stopnicami.  Nadproża  ceramiczne  w  postaci  sklepień

płaskich.  Stolarka  okienna  PCV  i  drewniana.  Obiekt  posiada  trzy

kondygnacje mieszkalne oraz strych i jest w całości podpiwniczony. Ścianą

szczytową  prawą  przylega  bezpośrednio  do  sąsiedniego  budynku

Powstańców  nr  42.  Możliwy  dojazd  na  podwórze  poprzez  bramę

przejazdową budynku sąsiedniego lub od strony ulicy Mickiewicza.

  Elewacja frontowa posiada zdobienia i detale architektoniczne stanowiące

o jej walorach historycznych. Nad gzymsem parteru pod oknami I i II piętra

występują  małe  flanki  kadrujące  wnękę  podokienną  wypełnione  ozdobną

strukturą  sięgającą  parapetów  okiennych.  Powyżej  gzymsu  parteru  przy

oknach występuje także powtarzający się element dekoracyjny skadrowany

przestrzenną ramką. Dach dwu spadowy, konstrukcji  drewnianej. Pokrycie

obu połaci dach papą na podłożu z desek. Przed około 3 laty zmieniono

usytuowanie  Budynek wyposażony jest w wszystkie podstawowe instalacje:

wodociągową, kanalizacyjną, gazową oraz instalację elektryczną.1 

b) Opis stanu zachowania

 Wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 1 zlokalizowany jest

w narożu ulic Powstańców i Mickiewicza. Przylega bezpośrednio do budynku

1 Ocena Techniczna dotycząca uszkodzeń ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy                     
ul. Mickiewicza nr1 w Siemianowicach Śląskich opracowana przez inż. Władysława Kowala, Październik 
2018r.
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Powstańców 42 od strony wschodniej. Wzniesiony w technologii tradycyjnej

w  okresie  międzywojennym.  Ściany  murowe  z  cegły  ceramicznej  pełnej.

Stropy  nad  piwnicą  w  formie  sklepień  ceramicznych,  nad  kondygnacjami

mieszkalnymi stropy drewniane. Stolarka okienna PCV i drewniana. Obiekt

posiada  3  kondygnacje  mieszkalne  oraz  strych  i  jest  w  całości

podpiwniczony.

 Obecny stan zachowania elewacji  określić można jako wymagający prac

uzupełniających,  renowacyjnych  i  zabezpieczających.  Widoczne  są

zniszczenia  mogące  powodować  pogorszenie  stanu  technicznego,

w związku z czym wskazane jest podjęcie prac renowacyjnych. Przemawia

za tym również niekorzystny efekt estetyczny spowodowany poszczególnym

rodzajami  zniszczeń,  które  przyczyniają  się  do  zaniżenia  walorów

artystycznych i estetycznych obiektu.

Elewacja frontowa od strony ul. Powstańców 

  Elewacja frontowa niemal w całości pokryta jest warstwami zanieczyszczeń

i  kurzu.  Oraz  wtórną  malaturą  wątku  ceglanego.  Widoczne  są

przeprowadzone  dawne  prace  remontowe,  zatynkowania  dolnego  pasa

cokołowego i elewacji do wysokości okien na parterze. Pas przyziemia nosi

liczne  ślady  uszkodzeń  powstałych  za  pewne  na  wskutek  działania

czynników atmosferycznych oraz w sposób mechaniczny. Ponadto metalowe

pokrywy  urządzeń  technicznych  widoczne  w  pasie  przyziemia  są

zardzewiałe oraz powyginane. 

 W obrębie kondygnacji parteru należy zwrócić uwagę na liczne przetarcia i

uszkodzenia powłoki malarskiej i tynkarskiej. Tynki są wtórne, w złym stanie,

w całości do usunięcia w tym pasie. Przemalowanie farbą wątku ceglanego –

wtórne. Podczas prac remontowych należy usunąć lub schować niechlujnie

porozwieszane kable  instalacji  elektrycznych,  luźno zwisające na elewacji

oraz  powieszone  na  niej  anteny  satelitarne.  Widoczne  ślady  przecieków

z pokrycia dachu na murze oraz na podkładzie okapu dachu. Na poziomie

ostatniej  kondygnacji  gzymsy  nadokienne  bardzo  złym  stanie,  liczne

wykruszenia  powłoki  oraz  spękania.  Płyciny  podokienne  również  w  złym
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stanie,  spękania  i  wykruszenia  głębokie,  widoczne  przebicia  wątku

ceglanego.  W  przestrzeni  pierwszego  piętra,  w  którego  pasie  elewacja

frontowa również nosi  ślady przetarć powłoki  malarskiej,  malowanie cegły

jest  wtórne  i  kwalifikuje  się  do  usunięcia,  ślady  zabrudzeń  i  namoknięć.

Obróbki  blacharskie  we  wnękach  okiennych  zabrudzone  lekko  pogięte

i zdeformowane. Stolarka okienna PCV nowa w dobrym stanie technicznym

zaś  stara  drewniana  do  wymiany  (poza  zakresem  opracowania).

Przy  oknach  widoczne  odspojenia  ubytki  i  spękania  zdobień

architektonicznych.  Widoczne  pozostałości  po  mocowaniach  np.  instalacji

oświetlenia  ulicy.  W  niektórych  miejscach  zauważalne  jest  niefachowe

uzupełnienie wątku ceglanego np. na poziomie 1 piętra przy prawej krawędzi

elewacji.  W  poziomie  parteru  widoczne  liczne  spękania  i  wykruszenia

gzymsu w poziomie parteru oraz zmurszenie, wykruszenia i destrukcja cegły

powierzchni ściany murowej oraz zabrudzenia malaturą graffiti. Ubytki cegieł

w murze oraz tynku w pasie parteru przy chodniku. Ubytki i spękania cokołu

kamiennego,  zabrudzenia  w  pasie  cokołu.  Widoczne  spękania  biegnące

z  poziomu  parteru  w  górę  przez  kondygnacje  po  lewej  stronie  elewacji

frontowej. Skorodowana tablica z nazwą ulicy do wymiany. Skrzynka gazowa

znajdująca  w  pasie  cokołu  z  oznakami  korozji  do  renowacji.  Zniszczone

tabliczki lokalizacyjne - zasuwa wodociągowa do wymiany. Na elewacji za

rynną na poziomie parteru znajduje się wtórna wentylacja z pomieszczenie

do usunięcia, otwór do uzupełnienia. 

Elewacja Szczytowa ul Mickiewicza

 Elewacja szczytowa jest w gorszym stanie zachowania. Tyczy się to przede

wszystkim licznych odspojeń warstwy tynkarskiej  od  wątku  ceglanego.  W

całym obrębie widoczne są liczne odspojenia i uszkodzenia. Fasada została

pomalowana farbą w obrębie parteru jednak jest już brudna    i  wyblakła.

Elewacja posiada liczne pozostałości  po mocowaniach okablowania, które

należy usunąć gdyż szpecą wizualnie elewację. Stolarka okienna PCV na

całej  elewacji  jest  w  dobrym  stanie  technicznym,  zaś  stolarka  drzwiowa

pozostała stara, drewniana. Pomiędzy kondygnacjami parteru i pierwszego

piętra biegnie poziomo wiązka kabli na połowie szerokości elewacji. Wokół

okna  na  poziomie  1  kondygnacji  widoczne  są  jak  i  na  całości  elewacji
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odspojenia warstwy tynkarskiej  a  na poziomie parteru cegła widoczna na

elewacji.  Widoczny  ubytek  cegieł  w  dolnym  narożu  muru,  duże  ubytki

powierzchni  tynku.  W  miejscu  dawnego  usytuowania  rury  spustowej

odwodnienia  dachu,  na  całej  wysokości  ściany wypłukane  zostały  spoiny

(szczególnie  pionowe)  muru,  co  wskazywałoby  na  spękanie  powierzchni

muru.  Jednakże  oględziny  sąsiednich  warstw  cegły  w  tym  pionie  nie

potwierdziły istnienia spękań. W okapie dachu zachował się nieczynny już

króciec łączący rynnę dachu z rurą spustową.2 W dolnej partii muru widoczne

miejscowe rozluźnienie cegieł  w murze. Wybrzuszone lico na wysokości  I

piętra  ściany.  Duże  zniszczenia  korozyjne  dolnej  partii  muru,  zabrudzony

kamień w cokole, wypłukany spękany, spoiny między ciosami wybrakowane

oraz  zabrudzenia  malaturą  graffiti.  Ponadto  zauważalne  są  liczne

zarysowania i spękania powierzchni tynku elewacji na całej jej powierzchni

co potęguje poszarzały zabrudzony tynk.

Pas dolny elewacji podwórzowych

 Dolny  fragment  elewacji  podwórzowych  tj.  od  strony  północnej  oraz

wschodniej  znajduje  się  obecnie  w  złym  stanie  zachowania.  Ściany  są

zabrudzone w całości  pokryte czarnym nalotem. Pas podokienny elewacji

posiada  liczne  ubytki  w  wierzchniej  warstwie  wyprawy  tynkarskiej  z

odsłonięciem wątku ceglanego. W narożu północno-wschodnim u podstawy

muru widoczne ubytki w cegle. Zaprawa spoinowa wypłukana, cegły noszą

ślady zmurszenia. W pasie podokiennym widoczne ślady po niefachowych

próbach naprawy tynku.

 2.3. Założenia projektowe 

 Prace zakładają remont elewacji frontowej od strony ul. Powstańców oraz

szczytowej od strony ul.  Mickiewicza (wraz z naprawą uszkodzeń, spękań

i  wybrzuszeń elewacji)  oraz remont pasa dolnego elewacji  tylnej  budynku

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 1 dz. nr 1007/150 obr.

0055 jedn. ewid. 247401_1 Siemianowice Śląskie. 

 Celem prac  remontowych  jest  przywrócenie  elewacjom  ich  pierwotnego

wyglądu  i  zabezpieczenie  przed  dalszym niszczeniem.  Prace  obejmować

2 Ocena Techniczna dotycząca uszkodzeń ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. 
Mickiewicza nr1 w Siemianowicach Śląskich opracowana przez inż. Władysława Kowala, Październik 
2018r.
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będą wykonanie zabezpieczeń konstrukcyjnych omawianych fasad budynku

przed  dalszymi  odkształceniami,  pęknięciami  płaszczyzn  ścian  oraz

zespolenie ich z pozostałą  konstrukcją  budynku.  Usunięcie  uszkodzonych

fragmentów  tynków,  oczyszczenie  i  impregnację  wątku  ceglanego,

wykonanie nowych tynków renowacyjnych, nowych spoinowań i uzupełnienie

miejscowego wątku ceglanego oraz montaż obróbek blacharskich.  

 Remont  elewacji  należy  rozpocząć  od  oczyszczenia  elewacji,  usunięcia

luźnych  tynków  i  usunięcia  powłoki  malarskiej  z  cegły  i  wstępnego

wyrównania  powierzchni  tynków  lub  od  ich  usunięcia  a  powierzchnię

odsłoniętego wątku ceglanego wstępnie zagruntować. Należy bezwzględnie

usunąć z powierzchni  ścian tynki  o słabej  przyczepności  i  dużym stopniu

zawilgocenia. Duże ubytki tynku odsłaniające wątek ceglany zaimpregnować

preparatem  gruntującym,  spajającym  podłoże,  dotyczy  to  również  pasa

dolnego  elewacji  tylnej.  Dodatkowo  podczas  remontu  należy  zadbać  o

prawidłową  konserwację  zardzewiałych  elementów  stalowych  takich  jak

skrzynka gazowa, w dolnej partii elewacji frontowej.  By zapobiec zalewaniu

elewacji  przez  wodę  opadową,  należy  zadbać  o  drożność  rynien  i  rur

spustowych. Zamontować nowe obróbki blacharskie (ofasowania parapetów,

gzymsów),  których  uszkodzenia  odpowiedzialne  są  za  stałe  zamoknięcia

elewacji.

Obecny stan zachowania tynków, nie tylko przyczynia się do znacznego

obniżenia estetyki całego budynku, lecz przede wszystkim przyczynia się do

zawilgocenia ścian i niszczenia całej budowli. Dlatego zakłada się usunięcie

zniszczonych  tynków  w  partiach  wykazujących  największy  stopień

zniszczenia.  Usunięcie  zniszczonych,  zawilgoconych  tynków  pozwoli  na

osuszenie ceglanego wątku oraz właściwą ocenę jego stanu zachowania.

Obie  elewacje  zostaną  oczyszczone  z  brudu  i  powierzchniowych

nawarstwień  i  zabrudzeń.  W  partiach  pokrytych  czarnym  nalotem,  gdzie

mechaniczne metody oczyszczania mogą okazać się niewystarczające (np.

pas  dolny  elewacji  tylnej)  dopuszcza  się  zastosowanie  specjalistycznego

preparatu opartego na fluorku amonowym, typu Fassadenreiniger-Paste lub

produktu równorzędnego. 
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Zabiegiem  koniecznym  jest  usunięcie  występujących  na  powierzchni

wszystkich elewacji mchów, porostów oraz glonów. Zakłada się w tym celu –

prócz  oczyszczenia  mechanicznego  zastosowanie  specjalistycznych

preparatów bakterio i glonobójczych, które pozwolą na usunięcie istniejących

zanieczyszczeń  jak  i  zapobiegać  będą  ponownemu  rozwojowi  mikroflory

w przyszłości. Zabieg ten należy następnie powtarzać w okresie kilkuletnim

(zalecanym przez producenta danego preparatu), ze względu na określony,

czasowy charakter tego typu zabezpieczenia. 

Zakłada  się  usunięcie  niefachowych  uzupełnień  w  partii  tynków  –  ze

względu  na  technologię  cementowych  uzupełnień  przyczyniającą  się  do

ustawicznego niszczenia ścian. 

 Zakłada  się  wykonanie  uzupełnień  ubytków  mechanicznych  detalu

architektonicznego  specjalistycznym  kitem  do  uzupełnienia  materiałów

ceramicznych  barwionych  w  masie  na  kolor  odpowiadający  miejscowej

kolorystyce  uzupełniających  ubytków.  W  partiach  elewacji  zewnętrznej-

frontowej na wysokości kondygnacji parteru wskazane jest zabezpieczenie

anty-graffiti. 

Niekorzystny wpływ na stan estetyczny elewacji kamienicy ma gnieżdżące

się  ptactwo  na  wystających  elementach  detalu  architektonicznego.

Aby przeciwdziałać tego rodzaju zabrudzeniom zakłada się  zamontowanie w

wytypowanych  miejscach  poszczególnych  elewacji  systemu  eco-pików

zapobiegającemu  gnieżdżeniu  się  ptactwa.  Ponadto  planuję  się  montaż

siatki  poziomej  drobno  oczkowej  pod linią  górnego gzymsu od  strony  ul.

Powstańców.  

Obróbki blacharskie:

Zabezpieczenia elewacyjne (na gzymsach, podokiennikach itp.) wykonuje

się z  blachy cynkowo-aluminiowej  gr.0,7mm. Podłoże pod zabezpieczenia

powinno  być  ułożone  na  uprzednio  przygotowanych  podłożach

z  odpowiednim  spadkiem.  Wszystkie  gzymsy  i  spadki  pod  obróbki

blacharskie  należy  wyłożyć  papą  zgrzewalną  podkładową.  Przed
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zamontowaniem blachy  sprawdzić  szczelność  ułożonej  papy  podkładowej

poprzez polanie wodą. Należy izolować papę od blachy tytanowo-cynkowej

za pomocą membrany. Dobór rodzaju membrany i  impregnatu do drewna

skonsultować z dostawcą blachy. 

Obróbki blacharskie powinny wystawać poza ścianę min. 40 mm i posiadać

odpowiednio  ukształtowane  krawędzie  zabezpieczające  ścianę  przed

zaciekami wody deszczowej.

Rynny i rury spustowe wykonać z blachy aluminiowej gr. 0,7mm, zachować

spadek max.  1,5%. Rynny i  rury spustowe z blachy powinny odpowiadać

wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,  uchwyty  zaś  do  rynien  i  rur

spustowych  wymaganiom  PN-EN  1462:2001,  PNB-94701:1999  i  PN-B-

94702:1999.

 2.4. Zestawienie powierzchni elewacji

a) Elewacja frontowa

1) powierzchnia całej elewacji 

(wraz z otworami okiennymi i drzwiowymi) 2263,52m2   

2) powierzchnia ścian 1955,36m2 

3) pow. ceglana 1228,61m2

4) pow. tynków 592,74m2

5) Pow. tynków do wymiany / nowe tynki: 76,70m2

6) Pow. tynków do usunięcia 114m2

7) Pow. tynków / dekoracji / gzymsów 

do oczyszczenia, uzupełnienia i scalenia

kolorystycznego : 502,88m2

8) Pow. wątku ceglanego / kamiennego 

do oczyszczenia mechanicznego 

i ewentualnego uzupełnienia spoin: 1169,57m2

9) Pow. wątku ceglanego / kamiennego 

do uzupełnienia, uzupełnienia spoin 

i scalenia kolorystycznego: 15,80m2
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b) Elewacja szczytowa

1) powierzchnia całej elewacji 

(wraz z otworami okiennymi i drzwiowymi) 2080,65m2

2) powierzchnia ścian 2010,50m2

3) Pow. Tynków: 1963,85m2

4) Pow. tynków do wymiany / nowe tynki: 151,94m2

5) Pow. tynków do usunięcia 230,24m2

6) Pow. tynków / dekoracji / gzymsów 

do oczyszczenia, uzupełnienia i scalenia

kolorystycznego : 1609,45m2

7) Pow. wątku ceglanego / kamiennego 

do oczyszczenia mechanicznego 

i ewentualnego uzupełnienia spoin: 134,09m2

8) Pow. wątku ceglanego / kamiennego 

do uzupełnienia, uzupełnienia spoin 

i scalenia kolorystycznego: 4,18m2

c) Pas dolny elewacji tylnej

1) powierzchnia pasa dolnego ok. 11m2

 2.5. Roboty demontażowe

- demontaż obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych 

- usunięcie wytypowanych partii tynków;

- usunięcie z elewacji kabli instalacyjnych;

- skucie tynków i glifów w niezbędnym zakresie;

- usunięcie zanieczyszczeń z elewacji z powłoki malarskiej;

- usunięcie haków i innych elementów metalowych niewykorzystywanych;

- skorodowane tablice z nazwami ulic do wymiany

-  dawna tablica informacyjna i tablica reklamowa do usunięcia
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 2.6. Roboty budowlane 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy:

- zabezpieczyć teren wokół budynku - przed obiema elewacjami;

-  rozłożyć rusztowania i zabezpieczyć je siatką ochronną;

- wykonanie zabezpieczeń konstrukcyjnych, wzmocnień i zespoleń;

- wskazane skucie tych fragmentów sztukaterii (opasek), które grożą 

odpadnięciem

- wykonanie tynków renowacyjnych 

a) Tynki zewnętrzne

- oczyszczenie elewacji metodą hydrodynamiczną

- neutralizacja mikroorganizmów na powierzchni odsłoniętych tynków

-  usunięcie  cementowej  zacierki  i  wtórnych  uzupełnień  tynku,  które  nie

kwalifikują się do konserwacji (tynki zawilgocone, odspojone od podłoża, o

zdezintegrowanym spoiwie)

- usunięcie wtórnych nawarstwień farb

-  poszerzenie  głębokich spękań warstwy tynku,  skucie płaszczyzn wokół

miejsc odspojeń powłoki tynkarskiej.

-  uzupełnienie  tynków  z  odtworzeniem oryginalnych  dekoracji  w  postaci

opasek okiennych

- impregnacja wzmacniająca ubytki w tynku

-  położenie  warstwy  z  drobnoziarnistego  tynku  np.:  STO  Trass

Sanierhaftputz SHT 0,5 barwionego w masie na kolor oryginalnego tynku

lub produktem równorzędnym.

- ewentualne zatopienie wewnątrz szlichty siatki z włókna szklanego do 10

cm na zewnątrz linii styku starego tynku z nowym oraz w miejscach pęknięć
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tynku

-  malowanie  powierzchni  ścian  farbami  silikatowymi  zgodnie

z  przedstawionym  i  zaakceptowanym  przez  komisję  konserwatorską

próbami kolorystyki na budowie.

- scalenie kolorystyczne oryginalnych tynków i uzupełnień

b) Elewacje Ceglane

-  Oczyszczenie  cegły  i  spoin  z  zabrudzeń  powierzchniowych  i  wtórnej

malatury  przy  użyciu  metody  strumieniowo-ściernej  (należy  dobrać

odpowiednio delikatny strumień, oraz wielkość i twardość ścierniwa, tak aby

nie uszkodzić ceglanego lica).

- Impregnacja biobójcza cegły środkiem glono- i grzybobójczym, na przykład

Optogrunt Fungith firmy Optolith lub produktem równorzędnym.

- Uzupełnienie ubytków i brakujących cegieł lub zupełnie zniszczonych cegieł

przy  użyciu  zaprawy mineralnej  barwionej  w masie.  Można użyć gotowej

zaprawy  do  uzupełniania  ubytków  w  cegle  o  kolorze  dostosowanym  do

pierwotnego materiału, na przykład  Atlas Złoty Wiek CG-05 firmy Atlas, lub

produkt równorzędny.

- Uzupełnienie ubytków spoinowania wątków ceglanych przy użyciu zaprawy

wapienno-piaskowej  z  dodatkiem  cementu  lub  gotowej  masy,

z zachowaniem pierwotnej kolorystyki spoin.

- Hydrofobizacja powierzchni cegieł w celu zabezpieczenia przed działaniem

wody  opadowej  i  zawartych  w  niej  szkodliwych  substancji,  na  przykład

wodnym preparatem hydrofobizującym Optosan  HydroSilan  firmy  Optolith

bądź produktem równorzędnym. 

c) Elementy dekoracji 

Elementy dekoracyjne z racji dużego stopnia degradacji należy gruntownie

oczyścić, brakujące elementy narzucić i uformować na miejscu a następnie

całość pomalować na kolor oryginalny.  
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 2.7. Ekspertyza techniczna stanu obiektu istniejącego 

Przedmiotem inwestycji są prace budowlane polegające na remoncie i naprawie

uszkodzeń  ścian  murowanych  budynku  –  ścian  zewnętrznych  frontowej

i  bocznej,  oraz  rozwarstwienia  w/w  ścian  i  połączeń ścian  zewnętrznych ze

ścianami wewnętrznymi poprzecznymi.

Przed  przystąpieniem  do  prac  naprawczych  zaleca  się  wykonanie  badania

próbek  muru  dla  ustalenia  obecności  i  ilości  występowania  siarczanów

w warstwie rdzeniowej starych murów.

Występuje  ryzyko  znacznego  wystąpienia  zanieczyszczenia  spoiwa  muru  w

formie gipsu. W takim przypadku należy ograniczyć dobór cementów do iniekcji

i zamurowań naprawczych i uzupełniających, z grup nie zawierających minerału

C3A. Połączenie w/w materiałów (czyli kontakt gipsu z minerałem C3A), przy

wystąpieniu środowiska wilgotnego powoduje reakcję – tworzy się sól Candlota

wykazująca własności  silnego pęcznienia,  które rozsadza wzmocnione w ten

sposób historyczne mury.

Przy pęknięciach konstrukcyjnych ścian, należy wykonać wzmocnienie struktury

muru.  W tym celu na powierzchni po min. 40 cm od pęknięcia w obie strony

należy oczyścić mur, pęknięcie naciąć i przeżyłować.

W rozstawach co ok. 25÷30 cm należy wyciąć bruzdownicą bruzdy głębokości

min. 6 cm, w kierunku prostopadłym do pęknięcia.

Powierzchnię muru oczyścić i zagruntować zaprawą kontaktową szczepną.

Pęknięcia  należy  po  przeżyłowaniu  oczyścić  i  wypełnić  rzadką  zaprawą

kontaktową, a w bruzdach osadzić klamry z pręta stalowego żebrowanego Ø20,

długości  ok.  1.00  m,  zagiętego  prostopadle  na  końcach  (zagięcia  w  kształt

klamry). Pręty klamrujące osadzać na kleju kontaktowym (np. Ceresit CX-5, lub

równoważne) dedykowanym do zamocowań i kotew chemicznych.

Po wykonaniu  klamrowania,  na  powierzchni  na  pęknięciu  zamocować siatkę

stalową zbrojeniową Ø4.5 - #15 cm i otynkować tynkiem cementowym. 
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Przy pęknięciach z  rozwarstwieniem  należy  szczelinę  pęknięcia  przeżyłować

i  oczyścić.  Procedurę  naprawy  wykonać  jak  w  zadaniu  powyżej.  W  trakcie

wykonania  naprawy w  miejscu  pęknięcia  w  odległościach  co  ok.  20÷25  cm

należy ponawiercać otwory Ø30 mm na głębokość ok. 1/2 ÷ 2/3 grubości ściany,

a następnie wykonać iniekcję grawitacyjną (bezciśnieniową!) z wprowadzeniem

zaprawy cementowo – polimerowej, z wypełnieniem naprawianego pęknięcia.

Przy pęknięciach z wystąpieniem zwietrzeliny lub rozluźnienia obszarów muru

należy  w  pierwszej  kolejność  oszacować  wielkość  zniszczenia  muru,  oraz

rozebrać  strefę  zwietrzałego  muru  z  rozwarstwiającymi  się  lub/i  luźnymi

cegłami. Na szerokości uszkodzeń muru należy obszar uszkodzenia rozebrać

i przemurować na nowo cegłami na zaprawie cementowej.

W trakcie napraw należy spiąć ze sobą naprawiane mury. Zadanie to wykonać

przez  –  analogicznie  jak  w  naprawach  pęknięć  wyżej  wskazanych  –  przez

wykonanie bruzd poziomych w murach istniejących i osadzenie w nich prętów

kotwiących na zaprawie kleju Ceresit CX-5 lub równorzędnej.

W łączonym murze, pręty żebrowane Ø12 układać co 25÷30 cm prostopadle do

kierunku uszkodzenia / linii naprawy.

Pręty wykonać długości L = [szerokość szczeliny przemurowanej] + [50cm na

długość  wklejenia  w  starym  murze]  +  [2x  po  ok.  15  cm  na  zakończenia

klamrą/biglem zawiniętym pod kątem prostym jako sklamrowanie].

Pręty  układać  naprzemiennie,  tj.  kotwiąc  w  starym  murze  raz  z  lewej  raz

z prawej strony, w murze istniejącym osadzać na kleju kontaktowym (zgodnie

z  zaleceniami  z  naprawy  rys,  metody  wyżej  opisanej),  a  w  strefie

przemurowania osadzone między kolejnymi warstwami muru.

Przy pęknięciach w obszarze nadproży . W pasie pęknięć muru przy krawędzi

okien, naprawę należy rozpocząć od wzmocnienia sklepień otworów. 

Dla zabezpieczenia przed rozluźnianiem cegieł i późniejszym ich „wysuwaniem”

się  z  układu  sklepienia,  należy  wykonać  nowe  nadproże  okienne  z  profilu

stalowego walcowanego.
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Dla nadproży o rozpiętości do 1.20 m, stosować kształtowniki dwuteowe I 120,

dla większych kształtowniki I 140, ze stali St3S.

Przed  wykonaniem  wzmocnienia  sklepienie  otworu  zabezpieczyć

stemplowaniem odciążającym.

W  ścianie  zewnętrznej,  w  poziomie  istniejącego  sklepienia  wykonać  bruzdę

poziomą przez wycięcie pilarką do muru, na szerokość otworu i po min. 30 cm

poza obrys. Krawędzie poziome sklepienia i oparcia belki nadprożowej wykonać

uzyskując  równą  powierzchnię  kontaktową  miedzy  pasem  kształtownika  a

powierzchnią sklepienia w bruździe.

Zabrania  się  bezpośredniego  wybijania/wykuwania  bruzdy,  gdyż  może  to

powodować  nadmierne  pękanie  i  rysowanie  się  muru,  oraz  spowoduje

rozluźnienie i wypadanie cegieł w sklepieniu.

Po wykonaniu bruzdy wstawić belkę stalową nadproża, a następnie wbić kliny

stalowe  między  belkę  a  istniejące  „sklepienie”,  co  ok.  0.25÷0.30  m,  oraz

szczelinę między górną półką belki a sklepieniem muru wypełnić-zalać zaprawą

cementową  konsystencji K-4, oraz zalać zaprawą kontaktową oparcie belki na

murze.

Procedurę  wykonać  następnie  z   drugiej  strony  muru  (umieścić  drugi

kształtownik).

Po  wykonaniu  naprawy  nadproża,  mur  ponad  nadprożem  naprawić  według

procedur przedstawionych powyżej. 

Wybrzuszenia ściany nośnej zewnętrznej. Ze względu na stan budynku i jego

ścian, zabronione jest wykonywanie frezowania murów dla wyprostowania ich

lica.

Ze  względu  na  rodzaj  powstałej  wady,  stwierdza  się  że  ściana  zewnętrzna

mogła ulec rozwarstwieniu, z wystąpieniem wewnątrz tzw. zgruzowania muru.

W  tym  celu  na  obszarze  powstałego  wybrzuszenia  należy  wykonać  siatkę

otworów  iniekcyjnych  w  ścianie,  na  głębokość   1/2 ÷  2/3 grubości  ściany,  w

rozstawie  otworów  iniekcyjnych  co  ok.  0.8÷1.0  m  w  poziomie  i  pionie.

W  przygotowane  otwory  wykonać  bezciśnieniową  iniekcję  objętościową,  dla
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zczepienia muru i zminimalizowania dalszych jego odkształceń.

Dla  procedury  wzmocnienia  muru  zabronione  jest  wykonywanie  iniekcji

półciśnieniowej  lub  ciśnieniowej  –  mogłoby  to  doprowadzić  do  rozsadzenia

muru, lub co najmniej do wypchnięcia powstałego już wybrzuszenia.

Iniekcję grawitacyjną objętościową proponuje się wykonać w technologii Ceresit,

zaprawą  montażową  Ceresit  CX-15,  z  wypełnieniem  otworów  iniekcyjnych

zaprawą montażową Ceresit CX-5, lub w technologii Schomburg – cementową

modyfikowaną  polimerami  zaprawą  naprawczą  Asocret  RN,  z  wypełnieniem

otworów zaprawą Asocret BM lub produktami równorzędnymi.

Odspojenie ścian poprzecznych wewnętrznych od ściany zewnętrznej. Spięcie

ścian należy wykonać przez spięcie ich ściągami stalowymi ze stali nierdzewnej.

W tym celu w ścianie zewnętrznej w linii odspojonej ściany wewnętrznej należy

wykonać  otwory  w  układzie  pionowym  w  linii  wzdłuż  krawędzi  ściany

wewnętrznej, w rozstawach co ok. 25 cm. 

W ścianie  wewnętrznej  w  układzie  zgodnym z  w/w  otworami  nawierconymi,

wykonać bruzdy poziome na długość ok. 60÷70 cm, głębokości ok. 6 cm.

W bruzdach poziomych osadzić pręty żebrowe ze stali nierdzewnej, jako kotwy

spinające, osadzone przez ścianę zewnętrzną. Bruzdy w ścianie wewnętrznej

i  tzw.  gniazda  zakotwienia  w  ścianie  zewnętrznej  spinanej  wypełnić  masą

cementowo – polimerową, dedykowaną do kotew chemicznych (np. Ceresit CX-

5 lub równoważną).

Przed  wykonaniem  ścian  szczelinę  między  ścianą  wewnętrzną  a  ścianą

zewnętrzną należy oczyścić, a zwietrzeliny i rozwarstwienia usunąć.

P  wykonaniu  skotwienia  ścian,  szczelinę  rozwarstwienia  wypełnić  zaprawą

kontaktową zczepną, na bazie cementowo – polimerowej.3

 2.8. Zestawienie powierzchni użytkowych:

Nie dotyczy

 2.9. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego mieszkalnego

 Obiekt  w zabudowie śródmiejskiej  wchodzący w skład pierzei  elewacji  ulicy

Mickiewicza  przylegający  do  budynku  sąsiedniego  zachodnią  ścianą

3 Opis techniczny – budynek mieszkalny w Siemianowicach śląskich przy ul. Mickiewicza 1, mgr Inż. 
Hubert Kraczek, kwiecień 2019, Kraków.
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szczytową . Kamienica frontowa 3 Kondygnacyjna z poddaszem nieużytkowym,

podpiwniczona. 

 Elewacja  frontowa  od  strony  ul.  Powstańcow  6  osiowa,  symetryczna.  3

kondygnacyjna.  Wyraźnie  rozdzielony  poziom  parteru  od  pozostałych

kondygnacji  pasem gzymsu dekoracyjnego.  Z  niewysokim cokołem.  Pionowy

podział  na osie podkreślony zdobieniami wokół otworów okiennych. Elewacja

zakończona  wystającym  okapem  wspartym  na  konstrukcji  dachu.  Po  obu

stronach elewacji frontowej ponad okapem dwie sterczyny dekoracyjne. 

Elewacja szczytowa od strony ul. Mickiewicza 1 osiowa symetryczna. Wyraźnie

rozdzielony poziom parteru od pozostałych kondygnacji pasem malatury. 

 2.10. Dane konstrukcyjno – materiałowe

 Obiekt  wzniesiony  w  technologii  tradycyjnej.  Ściany  murowe  z  cegły

ceramicznej pełnej.  Stropy nad piwnicą w formie sklepień ceramicznych, nad

kondygnacjami  mieszkalnymi  stropy  drewniane  ze  ślepym  pułapem.  Schody

konstrukcji stalowej z drewnianymi stopnicami. Nadproża ceramiczne w postaci

sklepień  płaskich.  Stolarka  okienna  PCV  i  drewniana.  Obiekt  posiada  trzy

kondygnacje  mieszkalne  oraz  strych  i  jest  w  całości  podpiwniczony.  Ścianą

szczytową prawą przylega bezpośrednio do sąsiedniego budynku. 

 2.11. Dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Nie dotyczy

 2.12. Dane techniczne i technologiczne

Nie dotyczy

 2.13. Zasadnicze parametry instalacji

Poza zakresem opracowania

 2.14. Charakterystyka energetyczna budynku.

Przepisy art. 5 ustawy - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. 2006 r., Nr 156,

poz.  1118  z  późn.  zm)  -  dalej  pr.  bud.,  zwalniają  z  obowiązku  ustalania

charakterystyki  energetycznej  dla  budynków  podlegających  ochronie  na

podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
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 2.15. Dane techniczne charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie.

nie dotyczy

 2.16. Warunki ochrony przeciwpożarowej.

a) Dane o obiekcie

Parametry podstawowe budynku:

- pow. zabudowy - 273 m2

- powierzchnia wewnętrzna budynku - 36119 m2

- wysokość - 13,6 m; Średniowysoki (SW).

-budynek średniowysoki – mieszkalno - usługowy do 3 kondygnacji 

nadziemnych

b) Usytuowanie

Budynek narożny , oddzielony ścianami przeciwpożarowymi co najmniej

REI  120 od sąsiedniej  kamienicy.  Odległość  obiektów od najbliższego

istniejącego budynku wynosi 0 m i jest to budynek mieszkalno-usługowy

narożny. 

c) Materiały palne

W  obiekcie  używane  i  składowane  będą  materiały  palne  typowe  dla

budynku mieszkalnego – mieszkania. 

d) Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Gęstości obciążenia ogniowego dla stref pożarowych zakwalifikowanych

do kategorii ZL IV zagrożenia ludzi nie oblicza się.

e) Kwalifikacja pożarowa

Opracowywany obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.
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f) Ocena zagrożenia wybuchem

W  projektowanym  obiekcie  nie  przewiduje  się  występowania

pomieszczeń i przestrzeni kwalifikowanych do zagrożonych wybuchem.

g) Podział na strefy pożarowe

W budynku znajduje się tylko jedna strefa pożarowa ZL IV

h) Klasa odporności pożarowej i ogniowej

1) Klasa odporności pożarowej budynku(lokalu)

Wymagana klasa odporności pożarowej budynku: „C”– spełnia 

wymagania.

i) Klasa odporności ogniowej elementów budowlanych

Poszczególne elementy budowlane nierozprzestrzeniające ognia (NRO) 

lokalu należy wykonać w co najmniej następujących klasach odporności 

ogniowej:

Nazwa Wymagania Zaprojektowano Grubość

Elementy nośne R60 Ściany murowane: cegła pełna ok 40cm

Stropy REI60 Drewniane ok40cm

Ściany zewnętrzne EI30

Mur z cegły pełnej, nieocieplony,  

z dwóch stron wykończony tynkiem

cementowo-wapiennym

ok 60cm

Ściany 

oddzielające lokal 

użytkowy od dróg 

komunikacji

EI60 Mur z cegły pełnej 50cm

Ściany działowe EI30 GK/bloczki/cegła 10cm

Konstrukcja 

dachu
R15 Drewniana więźba

Przekrycie dachu RE15 Papa/
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j) Warunki ewakuacji

nie dotyczy

k) Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych

nie dotyczy

1) Instalacja elektryczna: 

nie dotyczy

2) Instalacje sanitarne, grzewcze, kanalizacyjne i techniczne  – izolacje 

wykonane z materiałów niepalnych. Przejścia instalacji przez 

zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu 

będą zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza

budynku.

3) Instalacja grzewcza:

nie dotyczy

l) Urządzenia przeciwpożarowe

nie dotyczy

m) Wyposażenie w gaśnice

Budynek  wyposażyć w  gaśnice  do  gaszenia  pożarów  grup  ABC

uwzględniając że jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg zawartego

w gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni.

Szczegółowy wykaz podręcznego sprzętu gaśniczego i jego rozmieszczenie

powinno być ustalone w INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

opracowanej dla budynku.

n) Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Wymagana  ilość  wody  do  celów  przeciwpożarowych  do  zewnętrznego

gaszenia pożaru wynosi 10 dm3/s.

Powyższą ilość wody zapewnia sieć wodociągowa miejska. Hedrant  ø 80

znajduje się w odległości 15 m od budynku.

o) Drogi pożarowe

Drogę pożarową zapewnia ulica : Mickiewicza 
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 2.17. Uwagi

• Projektowany  remont budynku  nie  wprowadza  naruszenia  interesu  osób

trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

• Remont budynku i użyte materiały w projekcie pozwalają na zastosowanie

tradycyjnej, rzemieślniczej technologii  budowy nie powodującej naruszenia

uzasadnionych interesów właścicieli drogi dojazdowej lub sąsiednich działek.

• Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonać pod ścisłym nadzorem

technicznym uprawnionego kierownika budowy, zgodnie z projektem, P.N.

Budowlaną, obowiązującymi przepisami budowlanymi i sztuką budowlaną.

• Wszelkie odstępstwa lub zmiany bez zgody projektanta mogą spowodować

wstrzymanie prac na budowie.

• Przed przystąpieniem do robót budowlanych sprawdzić na budowie wymiary

podane na rysunkach.

• Podczas  robót  budowlanych  ogrodzić  teren  i  zabezpieczyć  siatką  przed

przypadkowo spadającymi przedmiotami i materiałami.

• Roboty  budowlane  prowadzić  pod  nadzorem  osoby  posiadającej

odpowiednie  uprawnienia  budowlane,  z  uwzględnieniem  bezpieczeństwa

prac na wysokościach oraz każdorazowo przestrzegać przepisów BHP i P.

poż.

• Należy  stosować  materiały  i  rozwiązania  podane  w  projekcie  lub

równorzędne ze  zgodą inwestora  i  projektanta;  wszystkie  zastosowane

materiały muszą posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne.

• Wszystkie  roboty  należy  wykonać  w  zgodzie  z  wiedzą  techniczną,

instrukcjami producentów, oraz sztuką budowlaną.

• Roboty budowlane w technologiach wymienionych w opisie wykonywać pod

nadzorem  technicznym przedstawicieli producenta (doradcy technicznego).

• Przedmiotowe opracowanie uwzględnia stan z marca 2019r. W przypadku,

gdy na etapie realizacji zostaną stwierdzone zmiany należy skontaktować się

z Projektantem.

• Wszystkie zmiany uzgodnić z jednostką projektową.  
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 3. Informacja BIOZ

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU

I OCHRONY ZDROWIA

(Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dnia 23.06.2003 rok)

DANE EWIDENCYJNE:

Jedn. Ewid. 24701_1 Siemianowice Śląskie 

TEMAT :               Projekt remontu elewacji frontowej od str. ul. Powstańców oraz

szczytowej   od  str.  ul.  Mickiewicza (wraz z  naprawą uszko-

dzeń, spękań    i wybrzuszeń elewacji) budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 1,    dz. nr 1007/150, 

obr. 0055, Jedn. Ewid. 24701_1  Siemianowice Śląskie.

 ADRES :              Ul. Mickiewicza 1 Siemianowice Śląskie, działka nr 1007/150, 

obręb 0055 Jedn. Ewid. 24701_1 Siemianowice Śląskie 

INWESTOR :              Gmina Siemianowice Śląskie, ul Jana Pawła II 10, 41-100 

Siemianowice Śląskie

AUTOR :              mgr inż. arch  Jacek Węcławowicz
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 3.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji

poszczególnych obiektów;

a) Zakres robót dla całego zamierzenia 

Przedmiotem opracowania jest Projekt remontu elewacji frontowej od str. ul.

Powstańców  oraz  szczytowej  od  str.  ul.  Mickiewicza  (wraz  z  naprawą

uszkodzeń,  spękań  i  wybrzuszeń  elewacji)  budynku  mieszkalnego

wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 1, dz. nr 1007/150, obr. 0055, n. Ewid.

24701_1  Siemianowice Śląskie.

b) Kolejność robót budowlanych 

- oczyszczenie elewacji metodą hydrodynamiczną

- usunięcie wytypowanych partii tynków;

- usunięcie wtórnych nawarstwień farb

-  impregnacja  wzmacniająca  ubytki  w  tynku-  uzupełnienie  tynków

z odtworzeniem oryginalnych dekoracji w postaci opasek okiennych

-  poszerzenie  głębokich spękań warstwy tynku,  skucie płaszczyzn wokół

miejsc odspojeń powłoki tynkarskiej

.- scalenie kolorystyczne oryginalnych tynków i uzupełnień

 3.2 Wykaz istniejących obiektów  budowlanych;

Obiekty istniejące na przedmiotowym terenie działki:

• Budynek 3 kondygnacyjny.

• Istniejąca infrastruktura techniczna: siec gazowa,  przyłącz wody, przyłącz

kanalizacji,  przyłącz  kanalizacji  deszczowej,  przyłącz  sieci

elektroenergetycznej, przyłącz sieci ciepłowniczej.

• Od strony północnej  j  znajduje  się  parking z  niewyznaczonymi  miejscami

parkingowymi.
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 3.3 Wykaz  elementów  zagospodarowania  działki  które,  mogące  stwarzać

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

• Remont  elewacji  frontowej  i  szczytowej  budynku i  związane z nimi  prace

ogólnobudowlane.  Wobec  czego  prace  budowlane  należy  prowadzić  ze

szczególną  uwagą   i  w  taki  sposób,  aby  wyeliminować  zagrożenia

wynikające  z  prowadzonych  prac  budowlanych  oraz  z  ewentualnej

możliwości upadku jakichkolwiek elementów na ludzi. Należy zabezpieczyć

wejście  do  budynku,  lub  zaproponować  alternatywne  wejście  do  części

mieszkalnej. 

 3.4 Wskazanie  przewidywalnych zagrożeń  występujących podczas  realizacji

robót  budowlanych,  określające skalę  i  rodzaje  zagrożeń oraz  miejsce ich

występowania;

Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje w przypadku: 

 3.4.1 Robót  budowlanych,  których  charakter,  organizacja  lub  miejsce

prowadzenia  stwarza  szczególnie  wysokie  ryzyko  powstania  zagrożenia

bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi,  a  w  szczególności  przysypania  ziemią  lub

upadku z wysokości:

a) Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości

większej  niż  1,5  m  oraz  wykopów  o  bezpiecznym  nachyleniu  ścian

o głębokości większej niż 3,0 m, - nie występuje

b) Roboty,  przy których wykonywaniu występuje  ryzyko upadku z  wysokości

ponad 5m, - występuje

c) Rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8m, -  występuje

d) Roboty  wykonywane  na  terenie  czynnych  zakładów  przemysłowych,

- nie występuje

e) Montaż,  demontaż  i  konserwacja  rusztowań  przy  budynkach  wysokich
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i wysokościowych, - nie występuje

f) Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców,                             

- nie występuje

g) Prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji 

na podpory, - nie występuje

h) Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,                              

- nie występuje

i) Betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak 

przyczółki, filary i pylony, - nie występuje

j) Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na 

palach, - nie występuje

k) Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii 

elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych 

przewodów, mniejszej niż:

- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV,            

- nie występuje

- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow.1kV, lecz 

nieprzekraczającym 15kV,- nie występuje

- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow.15kV, lecz 

nieprzekraczającym 30kV,- nie występuje

- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow. 30kV, lecz 

nieprzekraczającym110kV, - nie występuje

l) Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu 

statków, - nie występuje

m) Roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości 

piętrzenia powyżej 1 m, - nie występuje

n) Roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych, - nie występuje

 3.4.2 Robót budowlanych, przy prowadzeniu, których występują działania 

substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających 

bezpieczeństw i zdrowiu ludzi:
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a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C, - nie występuje

b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych 

zawierających azbest, - nie występuje

 3.4.3 Robót budowlanych stwarzających zagrożenie promieniowaniem 

jonizującym:

a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej,    

- nie występuje

b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane 

procesy technologiczne z użyciem izotopów, - nie występuje

 3.4.4 Robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub 

czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych 

przewodów, mniejszej niż 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 

kV, - nie występuje

b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych 

przewodów, mniejszej niż 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 

powyżej 110 kV, - nie występuje

c) budowa i remont:

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), - nie występuje

- sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia 

elektroenergetyczne, - nie występuje

- linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, - nie występuje

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,   

- nie występuje

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym           

w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego, - nie występuje

 3.4.5 Robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników:

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą, - nie występuje

b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,                         
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- nie występuje

c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na 

palach, - nie występuje

d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości 

piętrzenia powyżej 1m,- nie występuje

 3.4.6 Robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń 

technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,     

-  nie występuje

b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami 

metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi, - nie występuje

 3.4.7 Robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami 

zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce 

torowisk - nie występuje

 3.4.8 Robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną 

ze sprężonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i

przepraw mostowych, - nie występuje

 3.4.9 Robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych:

a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 

- nie występuje

b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących 

elementach konstrukcyjnych obiektów, - nie występuje

 3.4.10 Robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich 

elementów prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza  1,0 t, - nie 

występuje
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 3.5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

a) Instruktaż,

Pracownik  przeszkolony  będzie  w  zakresie  :  pierwsza  pomoc,  ogólne

warunki  higieny   i  bezpieczeństwa  pracy,  szczególnie  warunki  higieny

i  bezpieczeństwa  pracy  zależnie  od  wykonywanych  robót,  dokumentacji

techniczno  –  ruchowej  obsługiwanego  urządzenia.  Ponadto  prowadzenie

instruktażu powinno być powierzone osobie o odpowiednich kwalifikacjach

zawodowych oraz posiadający stosowną wiedzę techniczną. Instruktaż przed

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, jak również

powierzenie  czynności  związanych  z  ich  wykonywaniem  powinny  być

prowadzone  w  stosunku  do  osób  o  odpowiednich  kwalifikacjach

zawodowych.  Instruktaż  należy  prowadzić  co  najmniej  dzień  przed

rozpoczęciem robot.  Podczas  instruktażu  powinny  być  poruszane  tematy

dotyczące:

- Zakresu prowadzenia robót,

- Sposobu i technologii prowadzenia robót,

- Stanu istniejącego – przed rozpoczęciem robót

- Efektu końcowego wykonania prac,

- Wymaganych warunków atmosferycznych,

- Przydzielenia obowiązków i zadań poszczególnym pracownikom,

- Zasad udzielania pierwszej pomocy,

- Inne niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego wykonywania robót,

UWAGA: 

Przed przystąpieniem do robót powinna odbyć odprawa, z przypomnieniem

tematów poruszanych podczas instruktażu.
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b) Ochrona osobista pracowników,

Przed  dopuszczeniem  pracownika  do  pracy  zakład  obowiązany  będzie

zaopatrzyć  go  w  odzież  roboczą  i  ochronną  zgodnie  z  obowiązującymi

w tym zakresie przepisami.

Pracownicy  narażeni  na  urazy  mechaniczne,  porażeniem prądem,  upadki

z  wysokości,  oparzenia,  zatrucia,  promieniowanie,  wibracje  oraz  inne

szkodliwe  czynniki  i  zagrożenia  związane  z  wykonywaną  pracą  będą

zaopatrzeni  w  sprzęt  ochrony  osobistej,  dotyczy  to  również  innych  osób

przebywających  na  terenie  zakładu  pracy.  Sprzęt  ochrony  osobistej

pracowników będzie posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego

użytkowania, konserwowania i przechowywania.

c) Pierwsza pomoc.

Na budowie będą urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez

wyszkolonych w tym zakresie pracowników. Jeżeli roboty będą wykonywane

w odległości  większej  niż  500m.  od punktu  pierwszej  pomocy,  w miejscu

pracy będzie znajdować się  przenośna apteczka.  Jeżeli  w razie  wypadku

publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą zapewnić szybkiego

przewozu poszkodowanego; kierownictwo budowy dostarczy dostępne mu

środki lokomocji.

 3.6 Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegających

niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych

w strefach  szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym

zapewniających bezpieczną  i  sprawną komunikację,  umożliwiającą szybką

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń;

 a) Opis zabezpieczenia osób i mienia:

- Przewiduje się prowadzenie prac budowlanych za pomocą lekkiego

sprzętu  mechanicznego i narzędzi ręcznych.
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- Teren prowadzonych robót zostanie oznakowany i ogrodzony

w  sposób  uniemożliwiający  wejście  osób  postronnych  do  strefy

niebezpiecznej.

- Teren po pracach budowlanych zostanie uporządkowany i powróci do

stanu pierwotnego.

- Pracownicy  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  powinni

zostać  przeszkoleni,  zapoznani  z  programem rozbiórki,  kolejnością

wykonywania  robót  oraz  powinni  być   wyposażeni  w  odpowiednią

odzież ochronną.

- Prace  powinny  być  prowadzone  z  zachowaniem  przepisów  BHP,

sztuką budowlaną  i Prawem budowlanym.

- Planowane prace iniekcyjne w żaden sposób nie spowodują utrudnień

oraz ograniczeń w stosunku do osób trzecich. Nie zostaną naruszone

stosunki wodne.

- Prace budowlane nie spowodują zagrożenia dla środowiska, higieny

i zdrowia jego użytkowników i otoczenia.

- Pracowników należy wyposażyć w ochronną odzież, kaski ochronne

i sprzęt zabezpieczający.

- Wszelkie  roboty  budowlane  będą  wykonane  zgodnie

z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną i pod

nadzorem  uprawnionego  kierownika  b  dowy,  po  uzyskaniu

wymaganego pozwolenia na roboty bu owlane.

 b) Zagospodarowanie placu budowy w tym m. in.:

- Ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejść,

- Oznaczenie stref niebezpiecznych,

- Urządzenie składowisk materiałów i wyrobów,

- Urządzenie pomieszczeń sanitarno – higienicznych i socjalnych,
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- Doprowadzenie energii elektrycznej, wody,

- Zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego,

- Zapewnienie utylizacji ścieków,

- Urządzenie stref gromadzenia odpadów.

 c) Zapewnienie  właściwych  stref  stanowisk  pracy  w  zależności  od  rodzaju

wykonywanych przez pracowników robót budowlanych w tym m.in.

 d) Zapewnienie sprawnego i właściwego funkcjonowania instalacji  i  urządzeń

elektroenergetycznych;

 e) Okresowa  kontrola  stanu  stacjonarnych  urządzeń  elektrycznych  pod

względem bezpieczeństwa i oporności izolacji.

 f) Właściwy  montaż  eksploatacje  zgodnie  z  instrukcją  producenta  urządzeń

technicznych w tym m.in.:

- Przestrzeganie d.t.r. oraz wymagań określonych w przepisach  

dotyczących systemu oceny zgodności,

- Zapewnienie właściwego dozoru technicznego ( kontrola przez 

odpowiednie organy),

- Maszyny stasować wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone

i  być obsługiwane przez przeszkolone osoby,

- Maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy        

i przy zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem 

sprawności technicznej i bezpiecznego  użytkowania,

- Właściwe oznakowanie maszyn i urządzeń budowlanych,

- Zapewnienie właściwych stanowisk pracy operatorom maszyn             

i urządzeń budowlanych.

 g) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych w tym „Tablice informacyjną 

oraz zgłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
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zdrowia

 3.7 Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych;

a) Inwestor  jest  zobowiązany  do  zorganizowania  procesu  budowy

z uwzględnieniem przepisów zawartych z Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca

1994  późniejszymi  zmianami  m.in.  :  zawiadomić  o  zamiarze  rozpoczęcia

robót budowlanych lub rozbiórkowych do właściwego organu, ustanowienie

kierownictwa  budowy  oraz  kierownika  budowy,  opracowanie  planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia gdzie przewiduje się wykonywanie robót

budowlanych  trwających  dłużej  niż  30  dni  roboczych  i  jednoczesne

zatrudnienie co najmniej  20 osób albo,  na której  planowany zakres robót

przekracza  500  osobodni,  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.

Uczestnicy  procesu  budowlanego  współpracują  ze  sobą   w  zakresie

bezpieczeństwa   i  higieny  pracy  w  procesie  przygotowania  i  realizacji

budowy.  Stosowanie  niezbędnych  środków  ochrony  indywidualnej

obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy. Bezpośredni

nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  sprawują  odpowiednio

kierownik  budowy  /  robót/,  mistrz  budowy,  wykonawcy  (właściciele  firm)

stosownie do zakresu obowiązków.

b) Należy  przygotować  „Tablicę  informacyjną”  oraz  „Ogłoszenie  zawierające

dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

c) Tablica informacyjna zawiera :

- Określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia robót,

- Numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu 

właściwego nadzoru budowlanego,

- Imię i nazwisko lub nazwę ( firmę ), adres oraz numer telefonu 

inwestora,

- Imię i nazwisko lub nazwę ( firmę ), adres i numer telefonu 

wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych,
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- Imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:

- Kierownika budowy

- Kierowników robót

- Inspektora nadzoru ( jeżeli jest wymagany, bądź powołany )

- Projektantów

b) Numery telefonów alarmowych Policji, Straży pożarnej, Pogotowia,

c) Numer telefonu powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Tablica  informacyjna  na  mieć  kształt  prostokąta  o  wymiarach  90x70  cm.

Napisy  na  Tablicy  informacyjnej  wykonać  w  sposób  czytelny  i  trwały,  na

sztywnej  płycie  koloru  żółtego,  literami  i  cyframi  koloru  czarnego,

o wysokości co najmniej 4 cm. Tablica informacyjna znajdować się powinna

w widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi,

na wysokości nie mniejszej niż 2 m. Ogłoszenie, o którym mowa w art.42

ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( zawierające

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia),należy umieścić

na terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem.

d) Ogłoszenie zawiera :

- Przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót 

budowlanych;

- Maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie                 

w poszczególnych okresach;

- Informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

UWAGA:

Należy  sporządzić  informację  B.I.O.Z.  do  Projektów  branżowych

wchodzących   w  skład  całego  opracowania.  Inwestora  i  Kierownictwo

Budowy  zobowiązuje  się  do  sporządzenie  planu  B.I.O.Z.  we  wszystkich

branżach biorących udział w realizacji zamierzenia budowlanego.
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 3.8 Wykaz wybranych przepisów.

• U  stawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedno OZ.U. z 1998 r.

Nr 21 poz.94  z późn.zm.);

• Art.21 "a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Oz.U. z 2000 r.

Nr 106 poz.1126 z późn.zm.);

• Ustawa  z  dnia  21  grudnia  2000  r.  o  dozorze  technicznym (Oz.U.Nr  122

poz.1321 z póź.zm.);

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia

oraz  szczegółowego  zakresu  rodzajów robót  budowlanych,  stwarzających

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Oz.U. Nr 151 poz.1256); 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

w  sprawie  szczególnych  zasad  szkolenia  w  dziedzinie  bezpieczeństwa

i higieny pracy (Oz.U.Nr62 poz. 285); 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

w  sprawie  rodzajów  prac  wymagających  szczególnej  sprawności

psychofizycznej (Oz.U.Nr 62 poz. 287);

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej

dwie osoby (Oz.U.Nr 62 poz. 288); 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r.

w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i  higieny

pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się

pomieszczenia  pracy  oraz  trybu  powoływania  członków  Komisji

Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Oz.U.Nr 62 poz.

290);

• Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  28  maja  1996  r.  w  sprawie

profilaktycznych posiłków i napojów (Oz.U.Nr 60 poz. 278); 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Oz.U.Nr 129
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poz.  844  z  póź.zm.)  -   rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20

września  20001  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas

eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robót  ziemnych,

budowlanych i drogowych (Oz.U.Nr 118 poz. 1263); 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów

urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Oz.U.Nr 120

poz. 1021);

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.

w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót

budowlanych (Oz.U.Nr 47 poz. 401). 

         ............................................                                                              ......……..................................

            (miejscowość i data)                                                                    (pieczęć wraz z podpisem)
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 4. Oświadczenie stosowane do art. 20 Ustawy Prawo Budowlane 

Projektanta

mgr inż. arch. Jacek Węcławowicz                                                         Kraków, 18.04.2019

ul. Francesco Nullo 19/51 Kraków

OŚWIADCZENIE

PROJEKTANTA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.

U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany:

  Nazwa inwestycji: Projekt remontu elewacji frontowej od str. ul. Powstań-

ców oraz szczytowej od str.  ul.  Mickiewicza (wraz z

naprawą uszkodzeń, spękań    i wybrzuszeń elewacji)

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mic-

kiewicza 1,    dz. nr 1007/150, obr. 0055, 

Jedn. Ewid. 24701_1  Siemianowice Śląskie.

  Obiekt: Wielorodzinny budynek mieszkalny przy 

ul.Mickiewicza 1  w Siemianowicach Sląskich

  Adres: Ul. Mickiewicza 1 Siemianowice Śląskie,  działka nr 

1007/150, obręb 0055 Jedn. Ewid. 24701_1 

Siemianowice Śląskie 

  Adres inwestora: Gmina Siemianowice Śląskie, ul Jana Pawła II 10, 41-

100 Siemianowice Śląskie

Został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

                                                                                                                ..................................................

                                                                                                                  (pieczęć wraz z podpisem)
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 5. Oświadczenie stosowane do art. 20 Ustawy Prawo Budowlane 

Sprawdzającego

dr inż. arch. Mateusz Gyurkovich                                                         Kraków, 18.04.2019

ul. Altanowa 18/73, Kraków

OŚWIADCZENIE

PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.

U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany:

  Nazwa inwestycji: Projekt remontu elewacji frontowej od str. ul. Powstań-

ców oraz szczytowej od str.  ul.  Mickiewicza (wraz z

naprawą uszkodzeń, spękań    i wybrzuszeń elewacji)

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mic-

kiewicza 1,    dz. nr 1007/150, obr. 0055, 

Jedn. Ewid. 24701_1  Siemianowice Śląskie.

  Obiekt: Wielorodzinny budynek mieszkalny przy 

ul.Mickiewicza 1 w Siemianowicach Sląskich  

  Adres: Ul. Mickiewicza 1 Siemianowice Śląskie,  działka nr 

1007/150, obręb 0055 Jedn. Ewid. 24701_1 

Siemianowice Śląskie 

  Adres inwestora: Gmina Siemianowice Śląskie, ul Jana Pawła II 10, 41-

100 Siemianowice Śląskie

Został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

                                                                                                          ..................................................

                                                                                                                (pieczęć wraz z podpisem)

45



Projekt remontu elewacji frontowej od str. ul. Powstańców oraz szczytowej od str. ul. Mickiewicza
wraz z naprawą uszkodzeń, spękań i wybrzuszeń elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Mickiewicza 1 dz. nr 1007/150, obr. 0055, Jedn. Ewid. 24701_1 Siemianowice Śląskie

 6. Uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o przynależności do 

MPOIA projektanta
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wraz z naprawą uszkodzeń, spękań i wybrzuszeń elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Mickiewicza 1 dz. nr 1007/150, obr. 0055, Jedn. Ewid. 24701_1 Siemianowice Śląskie

 7. Uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o przynależności do 

MPOIA sprawdzającego
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Projekt remontu elewacji frontowej od str. ul. Powstańców oraz szczytowej od str. ul. Mickiewicza
wraz z naprawą uszkodzeń, spękań i wybrzuszeń elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Mickiewicza 1 dz. nr 1007/150, obr. 0055, Jedn. Ewid. 24701_1 Siemianowice Śląskie
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Projekt remontu elewacji frontowej od str. ul. Powstańców oraz szczytowej od str. ul. Mickiewicza
wraz z naprawą uszkodzeń, spękań i wybrzuszeń elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Mickiewicza 1 dz. nr 1007/150, obr. 0055, Jedn. Ewid. 24701_1 Siemianowice Śląskie

 8. Rysunki

50



1777
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09

PROJEKT

PB_01

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

UWAGA:
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- Należy stosować materiały i rozwiązania podane w
  projekcie lub równorzędne ze zgodą inwestora i
  projektanta; wszystkie zastosowane materiały muszą
  posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne.
- Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą
  techniczną, instrukcjami producentów, oraz sztuką
  budowlaną.
- Roboty budowlane w technologiach wymienionych w
  opisie wykonywać pod nadzorem technicznym
  przedstawicieli producenta (doradcy technicznego).
- Gdy podczas prac budowlanych pod dokonaniu usunięcia
  tynku lub warstwy wtórnej malatury stwierdzone zostaną
  występowania obszarów: zmurszałej cegły, braków w
  spoinach lub innych nie odkrytych zabrudzeń postępować
  analogicznie do obszarów ujawnionych w opracowaniu.
- Przedmiotowe opracowanie uwzględnia stan z marca
  2019r.
- W przypadku, gdy na etapie realizacji zostaną
  stwierdzone zmiany należy skontaktować się z
  projektantem
- Planowane prace należy przeprowadzić w sposób nie
  ingerujący w interesy osób trzecich.

SKALADATAOZN. DOK. OZN. RYS

mgr inż. arch Jacek Węcławowicz

INWESTOR Gmina Siemianowice Śląskie, ul Jana Pawła II
10, 41-100 Siemianowice Śląskie

ZESPÓŁ
OPRACOWUJĄCY mgr inż. arch Bartosz Ptak

mgr inż. arch. Łukasz Mika

PROJEKTANT
GŁÓWNY MPOIA/027/2016

TREŚĆ

BRANŻA

FAZA

ARCHITEKTURA

SS 04.2019 1:500

OBIEKT

NAZWA PROJEKTU
Projekt remontu elewacji frontowej od str. ul.
Powstańców oraz szczytowej od str. ul.
Mickiewicza wraz z naprawą uszkodzeń, spękań
i wybrzuszeń elewacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 1

Budynek mieszkalny, wielorodzinny  przy ul.
Mickiewicza 1, dz. nr 1007/150, obr. 0055
jedn. ewid. 24701_1 Siemianowice Śląskie

LEGENDA:

- granica obszaru objetego opracowaniem

- objekt objęty opracowaniem, bez zmiany 
  obrysu zewnętrznego

- elewacje podlegające opracowaniu

- wejście do budynku

dr inż. arch Mateusz GyurkowvichPROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY MPOIA/029/2006
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32 SKALADATAOZN. DOK. OZN. RYS

mgr inż. arch Jacek Węcławowicz

INWESTOR Gmina Siemianowice Śląskie, ul Jana Pawła II
10, 41-100 Siemianowice Śląskie

OBIEKT Budynek mieszkalny, wielorodzinny  przy ul.
Mickiewicza 1, dz. nr 1007/150, obr. 0055
jedn. ewid. 24701_1 Siemianowice Śląskie

NAZWA PROJEKTU

ZESPÓŁ
OPRACOWUJĄCY mgr inż. arch Bartosz Ptak

mgr inż. arch. Łukasz Mika

PROJEKTANT
GŁÓWNY MPOIA/027/2016

TREŚĆ

BRANŻA

FAZA INWENTARYZACJA

ARCHITEKTURA

SS 04.2019 1:50 PB_02

ELEWACJA FRONTOWA

UWAGA:
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- Należy stosować materiały i rozwiązania podane w
  projekcie lub równorzędne ze zgodą inwestora i
  projektanta; wszystkie zastosowane materiały muszą
  posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne.
- Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą
  techniczną, instrukcjami producentów, oraz sztuką
  budowlaną.
- Roboty budowlane w technologiach wymienionych w
  opisie wykonywać pod nadzorem technicznym
  przedstawicieli producenta (doradcy technicznego).
- Gdy podczas prac budowlanych pod dokonaniu usunięcia
  tynku lub warstwy wtórnej malatury stwierdzone zostaną
  występowania obszarów: zmurszałej cegły, braków w
  spoinach lub innych nie odkrytych zabrudzeń postępować
  analogicznie do obszarów ujawnionych w opracowaniu.
- Przedmiotowe opracowanie uwzględnia stan z marca
  2019r.
- W przypadku, gdy na etapie realizacji zostaną
  stwierdzone zmiany należy skontaktować się z
  projektantem
- Planowane prace należy przeprowadzić w sposób nie
  ingerujący w interesy osób trzecich.

Projekt remontu elewacji frontowej od str. ul.
Powstańców oraz sczytowej od str. ul.
Mickiewicza wraz z naprawą uszkodzeń, spękań
i wybrzuszeń elewacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 1
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SKALADATAOZN. DOK. OZN. RYS

mgr inż. arch Jacek Węcławowicz

INWESTOR Gmina Siemianowice Śląskie, ul Jana Pawła II
10, 41-100 Siemianowice Śląskie

ZESPÓŁ
OPRACOWUJĄCY mgr inż. arch Bartosz Ptak

mgr inż. arch. Łukasz Mika

PROJEKTANT
GŁÓWNY MPOIA/027/2016

TREŚĆ

BRANŻA

FAZA INWENTARYZACJA

ARCHITEKTURA

SS 04.2019 1:50 PB_03

ŚCIANA BOCZNA

UWAGA:
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- Należy stosować materiały i rozwiązania podane w
  projekcie lub równorzędne ze zgodą inwestora i
  projektanta; wszystkie zastosowane materiały muszą
  posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne.
- Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą
  techniczną, instrukcjami producentów, oraz sztuką
  budowlaną.
- Roboty budowlane w technologiach wymienionych w
  opisie wykonywać pod nadzorem technicznym
  przedstawicieli producenta (doradcy technicznego).
- Gdy podczas prac budowlanych pod dokonaniu usunięcia
  tynku lub warstwy wtórnej malatury stwierdzone zostaną
  występowania obszarów: zmurszałej cegły, braków w
  spoinach lub innych nie odkrytych zabrudzeń postępować
  analogicznie do obszarów ujawnionych w opracowaniu.
- Przedmiotowe opracowanie uwzględnia stan z marca
  2019r.
- W przypadku, gdy na etapie realizacji zostaną
  stwierdzone zmiany należy skontaktować się z
  projektantem
- Planowane prace należy przeprowadzić w sposób nie
  ingerujący w interesy osób trzecich.

OBIEKT

NAZWA PROJEKTU Projekt remontu elewacji frontowej od str. ul.
Powstańców oraz szczytowej od str. ul.
Mickiewicza wraz z naprawą uszkodzeń, spękań
i wybrzuszeń elewacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 1

Budynek mieszkalny, wielorodzinny  przy ul.
Mickiewicza 1, dz. nr 1007/150, obr. 0055
jedn. ewid. 24701_1 Siemianowice Śląskie



ubytek cegieł w narożu muru

zardzewiała / skorodowana tablica
z nazwą ulicy
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stolarka okienna drewniana stara

Kable - luźne,
poprowadzone chaotycznie , stare

pozostałości po mocowacniach
np. instalacji oswietlenia ulicy

stolarka okienna nowa z PCV

zabrudzony kamień w cokole,
wypłukany, spękany,

spoiny między ciosami wybrakowane

OB OB OB OB OB OB

OB OB OB OB OB OB

OB OB OB OB OB OB

OB

kable - luźne,
poprowadzone chaorycznie , stare

wtórne uzupełnienie wątku
ceglanego w narożu

antena satelitarna do usunięcia

zniszczone tabliczki lokalizacyjne
zasuwa wodociągowa

ubytek w wątku ceglanym

klapa, pozostałość po starej instalacji

antena satelitarna do usunięcia

ubytek w wątku ceglanym

niefachowe uzupełnienia
wątku ceglanego

wtórny otwór w pasie podokiennym

wtórna kratka wentylacyjna

OB

LEGENDA:

SKALADATAOZN. DOK. OZN. RYS

mgr inż. arch Jacek Węcławowicz

INWESTOR Gmina Siemianowice Śląskie, ul Jana Pawła II
10, 41-100 Siemianowice Śląskie

ZESPÓŁ
OPRACOWUJĄCY mgr inż. arch Bartosz Ptak

mgr inż. arch. Łukasz Mika

PROJEKTANT
GŁÓWNY MPOIA/027/2016

TREŚĆ

BRANŻA

FAZA STAN ZACHOWANIA

ARCHITEKTURA

SS 04.2019 1:50 PB_04

ELEWACJA FRONTOWA

OBIEKT

NAZWA PROJEKTU Projekt remontu elewacji frontowej od str. ul.
Powstańców oraz szczytowej od str. ul.
Mickiewicza wraz z naprawą uszkodzeń, spękań
i wybrzuszeń elewacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 1

Budynek mieszkalny, wielorodzinny  przy ul.
Mickiewicza 1, dz. nr 1007/150, obr. 0055
jedn. ewid. 24701_1 Siemianowice Śląskie
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zardzewiała / skorodowana tablica informacyjna

poszarzały zabrudzony tynk

tabliczka reklamowa

ubytek cegieł w narożu muru

wypłukane spoin muru w miejscu dawnej rury spustowej

dziury i pozostałości po mocowaniach
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haki montażowe

pozostałości po mocowaniu okablowania

OB

OB

OB

OB

OBOB

OB

OB

zardzewiała / skorodowana tablica
z nazwą ulicy

zardzewiały / skorodowany
podświetlony numer budynku

zabrudzenia parapetu

zabrudzony kamień w cokole, wypłukany,
spękany, spoiny między ciosami wybrakowane

stolarka okienna nowa z PCV

stolarka drzwiowa - drewniana stara

OB

LEGENDA:

SKALADATAOZN. DOK. OZN. RYS

mgr inż. arch Jacek Węcławowicz

INWESTOR Gmina Siemianowice Śląskie, ul Jana Pawła II
10, 41-100 Siemianowice Śląskie

ZESPÓŁ
OPRACOWUJĄCY mgr inż. arch Bartosz Ptak

mgr inż. arch. Łukasz Mika

PROJEKTANT
GŁÓWNY MPOIA/027/2016

TREŚĆ

BRANŻA

FAZA STAN ZACHOWANIA

ARCHITEKTURA

SS 04.2019 1:50 PB_05

ŚCIANA BOCZNA

OBIEKT

NAZWA PROJEKTU Projekt remontu elewacji frontowej od str. ul.
Powstańców oraz szczytowej od str. ul.
Mickiewicza wraz z naprawą uszkodzeń, spękań
i wybrzuszeń elewacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 1

Budynek mieszkalny, wielorodzinny  przy ul.
Mickiewicza 1, dz. nr 1007/150, obr. 0055
jedn. ewid. 24701_1 Siemianowice Śląskie
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X

X
X
X

X X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X X X

X
X

X

ubytek cegieł w narożu muru
- cegły do uzupełnienia, wykonać

spoinowanie, całość csalić kolorystycznie

zardzewiała / skorodowana tablica
z nazwą ulicy do wymiany

stolarka okienna do wymiany
na nową i ujednolicenia

(poza zakresem opracowania)

Kable - luźne,
poprowadzone chaotycznie , stare -

niewykorzystywane do usunięcia,
pozostałe do uporządkowania

pozostałości po mocowacniach
np. instalacji oswietlenia ulicy do usunięcia

oraz uzupełnienia zaprawą renowacyjną
do cegieł, całość scalić kolorystycznie

zabrudzony kamień w cokole, wypłukany,
spękany, spoiny między ciosami

wybrakowane - kamień do oczyszczenia
mechanicznego, spoiiny do uzupełnienia,

spekane ciosy kamienia do wymiany

wtórne uzupełnienie wątku ceglanego
w narożu do porawienia i scalenia

kolorystycznego

zniszczone tabliczki lokalizacyjne
zasuwa wodociągowa - do wymiany

ubytek w wątku ceglanym - otwór uzupełnić,
wykonac nowe spoiny i scalić kolorystycznie

klapa, pozostałość po starej instalacji
do usunięcia, przemurowania, spoiny

uzupełnić, całość scalić kolorystycznie

antena satelitarna do usunięcia
otwory po mocowaniu uzupełnić zaprawą

renowacyjną do cegieł

ubytek w wątku ceglanym do uzupełnienia

wtórny otwór w pasie podokiennym do
uzupełnienia w wątku ceglanym a następnie

uzupełnić warstwę wierzchnią tynkami
renowacyjnymi, całość scalić kolorystycznie

wtórna kratka wentylacyjna do usunięcia,
otwór uzupełnić i scalić kolorystycznie

Kable - luźne,
poprowadzone chaotycznie ,
stare - niewykorzystywane
do usunięcia, pozostałe do
uporządkowania

antena satelitarna do usunięcia
otwory po mocowaniu uzupełnić
zaprawą renowacyjną do cegieł

niefachowe uzupełnienia
wątku ceglanego - do usunięcia,
nalezy wykonać nowe uzupełnienie
w cegle, fugi do uzupełnienia,
całość scalić kolorystycznie

sterczyny do oczyszczenia
mechanicznego, ubytki do
uzupełnienia i scalenia
kolorystycznego

ubytek w tynku - wątek ceglany do
oczyszczenia, ubytki w cegle i
spoinach do uzupełnienia, wykonać
tynki renowacyjne, całość scalić
kolorystycznie

ELEMENTY DO WYMIANY

- obszar tynków do wymiany / nowe tynki

- obróbka blacharska / rynny / rury spustowe
  do wymiany

- obszar wątku ceglanego / kamiennego
  do odczyszczenia mechanicznego
  i ewentualnego uzupełnienia spoin

X - elementy do usunięcia

- obszar tynków / dekoracji / gzymsów
  do oczyszczenia, uzupełnienia
  i scalenia kolorystycznego

- obszar wątku ceglanego / kamiennego
  do uzupełnienia, uzupełnienia spoin
  i scalenia kolorystycznego

- obszar tynków do usunięcia

SKALADATAOZN. DOK. OZN. RYS

mgr inż. arch Jacek Węcławowicz

INWESTOR Gmina Siemianowice Śląskie, ul Jana Pawła II
10, 41-100 Siemianowice Śląskie

ZESPÓŁ
OPRACOWUJĄCY mgr inż. arch Bartosz Ptak

mgr inż. arch. Łukasz Mika

PROJEKTANT
GŁÓWNY MPOIA/027/2016

TREŚĆ

BRANŻA

FAZA PROJEKT

ARCHITEKTURA

SS 04.2019 1:50 PB_06

ELEWACJA FRONTOWA

UWAGA:
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- Należy stosować materiały i rozwiązania podane w
  projekcie lub równorzędne ze zgodą inwestora i
  projektanta; wszystkie zastosowane materiały muszą
  posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne.
- Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą
  techniczną, instrukcjami producentów, oraz sztuką
  budowlaną.
- Roboty budowlane w technologiach wymienionych w
  opisie wykonywać pod nadzorem technicznym
  przedstawicieli producenta (doradcy technicznego).
- Gdy podczas prac budowlanych pod dokonaniu usunięcia
  tynku lub warstwy wtórnej malatury stwierdzone zostaną
  występowania obszarów: zmurszałej cegły, braków w
  spoinach lub innych nie odkrytych zabrudzeń postępować
  analogicznie do obszarów ujawnionych w opracowaniu.
- Przedmiotowe opracowanie uwzględnia stan z marca
  2019r.
- W przypadku, gdy na etapie realizacji zostaną
  stwierdzone zmiany należy skontaktować się z
  projektantem
- Planowane prace należy przeprowadzić w sposób nie
  ingerujący w interesy osób trzecich.

OBIEKT

NAZWA PROJEKTU Projekt remontu elewacji frontowej od str. ul.
Powstańców oraz szczytowej od str. ul.
Mickiewicza wraz z naprawą uszkodzeń, spękań
i wybrzuszeń elewacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 1

Budynek mieszkalny, wielorodzinny  przy ul.
Mickiewicza 1, dz. nr 1007/150, obr. 0055
jedn. ewid. 24701_1 Siemianowice Śląskie

dr inż. arch Mateusz GyurkowvichPROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY MPOIA/029/2006
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zardzewiała / skorodowana tablica informacyjna
do usunięcia

poszarzały zabrudzony tynk,
do oczyszczenia, uzupełnienia

  i scalenia kolorystycznego

zardzewiała tabliczka reklamowa
do usunięcia

wypłukane spoin muru w miejscu dawnej rury spustowej
do uzupełnienia w wątku ceglanym a następnie uzupełnić
warstwę wierzchnią tynkami renowacyjnymi,
całość scalić kolorystycznie

dziury i pozostałości po mocowaniach
usunąć, następnie uzupełnić

wątek ceglany,
przykryć tynkiem

i scalić kolorystycznie
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pozostałości po mocowaniu
okablowania do usunięcia

zardzewiały / skorodowany
podświetlony numer budynku

do wymiany

oczyścić parepaty, uzupełnić w wątku
ceglanym, a następnie uzupełnić
warstwę wierzchnią tynkiem

X
X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X

X
XX

X

X

X X

X

X X

X X
X

X

X

X

X

Kable - luźne,
poprowadzone chaotycznie , stare -

niewykorzystywane do usunięcia,
pozostałe do uporządkowania

Kable - luźne,
poprowadzone chaotycznie , stare -

niewykorzystywane do usunięcia,
pozostałe do uporządkowania

zardzewiała / skorodowana tablica
z nazwą ulicy do wymiany

zabrudzony kamień w cokole, wypłukany,
spękany, spoiny między ciosami
wybrakowane - kamień do oczyszczenia
mechanicznego, spoiiny do uzupełnienia,
spekane ciosy kamienia do wymiany

Kable - luźne,
poprowadzone chaotycznie , stare -
niewykorzystywane do usunięcia,
pozostałe do uporządkowania

pozostałości po mocowacniach
np. instalacji oswietlenia ulicy do usunięcia
oraz uzupełnienia zaprawą renowacyjną
do cegieł, całość scalić kolorystycznie

wtórne uzupełnienie wątku ceglanego
w narożu do porawienia i scalenia
kolorystycznego

ubytek w wątku ceglanym - otwór uzupełnić,
pokryć tynkiem i scalić kolorystycznie

sterczyny do oczyszczenia
mechanicznego, ubytki do
uzupełnienia i scalenia
kolorystycznegoubytek w wątku ceglanym - otwór uzupełnić,

pokryć tynkiem i scalić kolorystycznie

Nowo projektowana rura spustowa

ELEMENTY DO WYMIANY

- obszar tynków do wymiany / nowe tynki

- obróbka blacharska / rynny / rury spustowe
  do wymiany

- obszar wątku ceglanego / kamiennego
  do odczyszczenia mechanicznego
  i ewentualnego uzupełnienia spoin

X - elementy do usunięcia

- obszar tynków / dekoracji / gzymsów
  do oczyszczenia, uzupełnienia
  i scalenia kolorystycznego

- obszar wątku ceglanego / kamiennego
  do uzupełnienia, uzupełnienia spoin
  i scalenia kolorystycznego

- obszar tynków do usunięcia

PROJEKT

PB_07

ŚCIANA BOCZNA

UWAGA:
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- Należy stosować materiały i rozwiązania podane w
  projekcie lub równorzędne ze zgodą inwestora i
  projektanta; wszystkie zastosowane materiały muszą
  posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne.
- Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą
  techniczną, instrukcjami producentów, oraz sztuką
  budowlaną.
- Roboty budowlane w technologiach wymienionych w
  opisie wykonywać pod nadzorem technicznym
  przedstawicieli producenta (doradcy technicznego).
- Gdy podczas prac budowlanych pod dokonaniu usunięcia
  tynku lub warstwy wtórnej malatury stwierdzone zostaną
  występowania obszarów: zmurszałej cegły, braków w
  spoinach lub innych nie odkrytych zabrudzeń postępować
  analogicznie do obszarów ujawnionych w opracowaniu.
- Przedmiotowe opracowanie uwzględnia stan z marca
  2019r.
- W przypadku, gdy na etapie realizacji zostaną
  stwierdzone zmiany należy skontaktować się z
  projektantem
- Planowane prace należy przeprowadzić w sposób nie
  ingerujący w interesy osób trzecich.
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OPIS TECHNICZNY 

DANE OGÓLNE
INWESTOR: Gmina Siemianowice Śląskie

ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie

LOKALIZACJA: Siemianowice Śląskie 
ul. Mickiewicza 1

Przedmiot inwestycji – zakres opracowania.

Budynek  wielorodzinny  usytuowany  w narożu  ulic  Mickiewicza  i  Powstańców,  w zabudowie
zwartej śródmiejskiej. Ścianą szczytową przylega do sąsiedniego budynku Powstańców 42.

Kamienica powstała w latach dwudziestych XX wieku, w technologii tradycyjnej murowanej ze
stropami  drewnianymi  w  kondygnacjach  naziemnych  i  odcinkowym  murowanym  nad  piwnicami.
Przekryta dachem dwuspadowym w konstrukcji drewnianej, krytym papą na deskowaniu pełnym.

Budynek o trzech kondygnacjach naziemnych mieszkalnych: parter i  2 piętra, podpiwniczony,
z poddaszem nieużytkowym (strych). W stanie obecnym budynek nie jest zamieszkały.

Przedmiotem inwestycji są prace budowlane polegające na remoncie i naprawie uszkodzeń ścian
murowanych  budynku  –  ścian  zewnętrznych  frontowej  i  bocznej,  oraz  rozwarstwienia  w/w  ścian
i połączeń ścian zewnętrznych ze ścianami wewnętrznymi poprzecznymi.

Podstawa opracowania:

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.
2. AKTUALNE NORMY PRZEPISY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA.
3. WIZJA LOKALNA – OGLĘDZINY OBIEKTU W ZAKRESIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH FRONTOWEJ I BOCZNEJ.
4. ZASADY WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
5. MATERIAŁY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU PRZEZ INWESTORA.

ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE.

1. Obciążenia stałe i zmienne zgodnie z układem geometrycznym budynku oraz rzeczywistym ciężarem
elementów. Obciążenia zmienne zgodnie z normą PN-82/B-02003
2. Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005
3. Obciążenie wiatrem zgodnie z PN-77/B-02011
4. Posadowienie wg  stref przemarzania zgodnie z PN-91/B-03020
5. Poziom wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE.

Warunki i sposób posadowienia. Opinia geotechniczna.

Kategorię geotechniczną ustalono na podstawie występujących rzeczywistych warunków gruntowych
oraz  czynników  konstrukcyjnych  charakteryzujących  możliwość  przenoszenia  odkształceń  i  drgań,
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stopnia złożoności oddziaływań, stopnia zagrożenia życia i  mienia awarią konstrukcji,  jak również od
wartości zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrożenia środowiska.
Budynek posadowiony jest na terenach objętych strefą oddziaływania szkód górnicznych.

Na  podstawie  danych  charakterystycznych  dotyczących  warunków  gruntowych  i  gruntowo-wodnych
w poziomie posadowienia oraz – dla projektowanych robót budowlanych – rozwiązań konstrukcyjnych
i zakresu stopnia skomplikowania konstrukcji obiektu, oraz jego wielkości, obiekt należy zakwalifikować
do:

 ze względu na złożoność warunków gruntowych i występowanie w obszarze szkód górniczych -
TRZECIEJ KATEGORII GOTECHNICZNEJ.

 ze względu na rodzaj robót budowlanych i brak zmiany oddziaływania oraz nieingerowanie w
stan istniejącego posadowienia  - PIERWSZEJ KATEGORII GOTECHNICZNEJ.

Zakres projektowanych robót budowlanych  ingeruje w zmianę lub/i rozbudowę fundamentów budynku,
oraz nie wpływa bezpośrednio na sposób istniejącego posadowienia.
Zadanie  inwestycyjne  nie  narusza  stanu  istniejącego  posadowienia  budynku,  w  zakresie  stanu
i geometrii istniejących fundamentów, oraz obciążeń globalnych bryły budynku.

Stan istniejący ścian konstrukcyjnych w zakresie inwestycji

Ściany konstrukcyjne murowane z cegły ceramicznej pełnej.
Stropy nad piwnicami w formie sklepień odcinkowych,  na  kondygnacjach naziemnych drewniane ze
ślepym pułapem. Schody wewnętrzne konstrukcji stalowej z drewnianymi biegami (stopnicami).
Nadproża drzwiowe i okienne w formie sklepień płaskich z cegły ceramicznej w układzie rolkowym.
Budynek posiada trzy kondygnacje naziemne mieszkalne, strych nieużytkowy, oraz jest podpiwniczony.
Boczną  ścianą  szczytową  (prawą)  przylega  do  sąsiedniego  budynku,  oznaczonego  administracyjnie
Powstańców 42.
Dach dwuspadowy, konstrukcji drewnianej wiązarowej, kryty papą na pełnym deskowaniu.
Budynek wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną eN, gazociągową.
Elewacja frontowa, posiadająca liczne zdobienia i detale architektoniczne.

Budynek  znajduje  się  w  obszarze  oddziaływania  wpływów  eksploatacji  górniczej.  Według  rysu
historycznego,  w  okresie  prowadzonego  w  tym  obszarze  wydobycia,  budynek  nie  został  poddany
profilaktycznym zabezpieczeniom na wpływy eksploatacji górniczej.

Przedmiotem inwestycji są ściany zewnętrzne – fontowa z wejściem do budynku oraz boczna od strony
ul. Mickiewicza.
W trakcie oględzin wykazano uszkodzenia w/w ścian, w postaci licznych rozwarstwień struktury murów,
pęknięć pionowych i ukośnych, lokalnych wychyleń z pionu i wybrzuszeń.

Wykazane uszkodzenia:
Elewacja frontowa (od strony ul. Mickiewicza) jest nieliniowa, z wybrzuszeniami. 
W obrębie I piętra wybrzuszenia sięgają wartości ok. 4÷5 cm.
W dolnej  strefie  cokołowej  na  znacznej  powierzchni  mur  jest  odsłonięty  wykruszonym,  zwietrzałym
tynkiem. W narożu od elewacji ul. Powstańców od zwietrzenia i przemrożenia muru jest znaczny ubytek
muru, z wypłukanymi zwietrzałymi spoinami. Kilka cegieł leży w murze luźno.
Przy narożu Mickiewicza-Powsatańców, w pionie dawnego usytuowania rury spustowej z dachu, na całej
wysokości ściany występują ubytki muru i rozwarstwienie, oraz pionowe pęknięcie ściany.
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Przy strefie wejścia, nad drzwiami wejściowymi i obok nich występują pęknięcia pionowe muru sięgające
kilku milimetrów.

Elewacja  od strony ul.  Powstańców posiada liczne ubytki  i  spękania  fragmentów murów oraz detali
architektonicznych przy oknach.
W obszarach odsłoniętych murów (tj. na powierzchniach pozbawionych tynku przez jego zwietrzenie,
odparzenie), powierzchnie murów posiadają liczne zwietrzeliny i zmurszenia cegły i spoin.
W strefach cokołowych przez długotrwałe zawilgocenia i przemrożenia muru, stwierdzono liczne ubytki i
rozwarstwienia obszarów muru, sięgające głębokości 0.5÷1  grubości cegły.
W strefie podokapowej, pod połacią dachu, od licznych długotrwałych przecieków pokrycia i obróbek,
mur jest zwietrzały, z lokalnie wypłukanymi spoinami.
W wielu miejscach występują liczne zarysowania, wykruszenia i spękania powierzchni tynków. 
Przy skrajnym pionie okiennym od strony Mickiewicza, na całej wysokości budynku występują pionowe
pęknięcia muru elewacji na cała wysokość budynku, z wykruszeniami i ubytkami kawałków cegieł i spoin.

Wewnątrz  poprzeczne ściany konstrukcyjne oddzielające  klatkę  schodową od mieszkań,  na  styku ze
ścianą  zewnętrzną  są  odspojone  od  tej  ściany.  Rozwarstwienia  schodzących  murów  sięgają  kilku
centymetrów. 
W  konsekwencji  rozwarstwienia  murów  i  wybrzuszenia  ściany  elewacyjnej  na  I piętrze,  powstało
odspojenie i szczelina pozioma między stropem drewnianym a przedmiotową ścianą zewnętrzną.
Od przecieków z dachu wewnątrz zawilgoceniu i uszkodzeniu uległy powierzchnie stropów i ścian, czego
objawem są odpadające płatami tynki oraz zacieki i ślady po zebranej wodzi.

W zakresie niniejszego opracowania jest wskazanie technologii naprawy uszkodzeń konstrukcyjnych dla
ścian zewnętrznych od strony ul. Mickiewicza i ul. Powstańców.

Roboty zabezpieczające i naprawcze ścian konstrukcyjnych.

Dla  robót  remontowych  i  naprawczych,  w  kondygnacji  parteru,  oraz  innych  prac  rozbiórkowych  –
konieczne  jest  wykonanie  stemplowania  zabezpieczającego  i  odciążającego  stropów  oraz  ścian
zewnętrznych,  zabezpieczające  przed  przeciążeniem,  popękaniem  i  zawaleniem,  oraz  uszkodzeniem
ścian zewnętrznych budynku na czas prac budowlanych.

Przy robotach rozbiórkowych w zakresie napraw uszkodzeń, elementy budynku pozostawione (tj. nie
podlegające pracom rozbiórkowym) należy oczyścić i  zabezpieczyć,  a ewentualne uszkodzenia należy
naprawić zgodnie z technologią robót renowacyjnych dla elementów murowanych.

Odsłonięte  powierzchnie  ścian  murowanych  w obszarze  częściowych  rozbiórek  naprawczych,  należy
oczyścić, ubytki i zwietrzeliny odkuć i oczyścić. Ewentualne odkryte zbrojenie należy oczyścić z korozji
i zabezpieczyć  powierzchniowo  preparatem  antykorozyjnym  (minia)  oraz  nałożyć  na  zbrojenie
i powierzchnie  starego  muru  cementowej  warstwy  szczepnej.  Następnie  powierzchnie  naprawiane
(w miejscach ubytków) należy wypełnić zaprawami naprawczymi do murów i betonu.

Czoła ścian – na powierzchniach styków z nowym murem ceglanym należy oczyścić, oraz wyprofilować
powierzchnię „kontaktową” w formie schodkowej lub uskokowej uzyskując tzw. strzępia. Dodatkowo
należy  osadzić  w  nich  pręty  zbrojeniowe  ø10mm  do  przewiązania  murów,  osadzane  parami
w nawierconych  otworach  d 10mm,  z  wypełnieniem  otworów  (przed  wciśnięciem  prętów)  zaprawą
klejową lub zaprawą do kotew chemicznych. Rozstaw par prętów co ok. 25÷30cm.
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Przy naprawach pęknięć murów przewiązania wykonać przez wycięcie i oczyszczenie spoin, a następnie
osadzenie w nich na zaprawie cementowej naprawczej, prętów stalowych w formie klamer spinających.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych, istniejący budynek należy zinwentaryzować pod względem
ewentualnych powstających uszkodzeń i deformacji. Ściany bezwzględnie należy zabezpieczyć i osłonić
przed niekorzystnymi działaniami prac budowlanych.
W trakcie prac budowlanych należy na bieżąco kontrolować stan obciążenia obiektu urobkiem, materiały
porozbiórkowe  usuwać  nie  dopuszczając  do  nawet  chwilowego  przeciążenia  elementów  konstrukcji
budynku. Należy bezwzględnie kontrolować stan zinwentaryzowanych uszkodzeń, czy nie następuje ich
propagacja lub ujawnianie się nowych uszkodzeń.

Istniejące oraz ewentualne powstałe w trakcie prac budowlanych – większe uszkodzenia murów należy
naprawić  przez  usunięcie  fragmentów  spękanego,  zwietrzałego  i  rozluźnionego  muru,  oraz  przez
przemurowanie powstałych ubytków, lub wypełnienie ich mieszanką betonową w deskowaniu. 
Ubytki fragmentów murów – szczególnie w strefach cokołowych należy uzupełnić przez przemurowanie
cegła na zaprawie cementowej, lub przez uzupełnienie mieszanką betonową. 
Dla ścian popękanych, rozwarstwionych oraz ze znacznymi ubytkami muru na skutek osiadań budynku,
zwietrzenia cegieł i zaprawy, fragmenty ścian oprócz przeszpałdowania należy dodatkowo sklamrować
prętami ze stali nierdzewnej.

Fot.1. Elewacja od strony
ul. Powstańców – zarys 
pęknięcia pionowego 
ściany elewacji.
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Fot.2. Elewacja od strony
ul. Mickiewicza – zarys 
pęknięć w strefie wejścia
do budynku

Fot.3. Wnętrzne – 
rozwarstwienie na styku 
ścian poprzecznych 
i stropów od ściany 
zewnętrznej.
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TECHNOLOGIA PRAC NAPRAWCZYCH

UWAGA:
Przed przystąpieniem do prac naprawczych zaleca się wykonanie badania próbek muru dla ustalenia
obecności i ilości występowania siarczanów w warstwie rdzeniowej starych murów.
Występuje  ryzyko  znacznego  wystąpienia  zanieczyszczenia  spoiwa  muru  w  formie  gipsu.  W  takim
przypadku należy ograniczyć dobór cementów do iniekcji i zamurowań naprawczych i uzupełniających,
z grup nie zawierających minerału C3A. Połączenie w/w materiałów (czyli  kontakt gipsu z minerałem
C3A), przy wystąpieniu środowiska wilgotnego powoduje reakcję – tworzy się sól Candlota wykazująca
własności silnego pęcznienia, które rozsadza wzmocnione w ten sposób historyczne mury.

Powierzchnie ścian zewnętrznych należy oczyścić, rozluźnione i rozwarstwiające się fragmenty murów,
oraz zwietrzałe rozwarstwiające sie tynki należy usunąć.
W strefie cokołowej, oraz w dolnych częściach na balkonach, zniszczone  tynki należy usunąć na całej
powierzchni pojawienia się oznak zasolenia.
Podobnie w miejscach zacieków, zamoknięte powierzchnie tynków z przebarwieniami i  zasoleniami, oraz
zniszczone zwietrzałe i łuszczące się tynki – należy usunąć.
W  miejscach  wykonania  uzupełnień  ubytków  zaprawy  oraz  napraw  powierzchniowych,  wszystkie
widoczne  mikropęknięcia  oraz  pęknięcia  na  powierzchni  pozostawionych  tynków  i murów  należy
ponacinać i przeżyłować.
Powstałe  bruzdy  wypełnić  zaprawami  naprawczymi  do  murów  –  wskazane  zastosowanie  zaprawy
naprawczej wysokoelastycznej, np. Ceresit CM 22 lub równorzędnej.

Przy pęknięciach konstrukcyjnych ścian, należy wykonać wzmocnienie struktury muru. 
W tym celu na powierzchni po min. 40 cm od pęknięcia w obie strony należy oczyścić mur, pęknięcie
naciąć i przeżyłować.
W rozstawach co ok. 25÷30 cm należy wyciąć bruzdownicą bruzdy głębokości min. 6 cm, w kierunku
prostopadłym do pęknięcia.
Powierzchnię muru oczyścić i zagruntować zaprawą kontaktową szczepną.
Pęknięcia należy po przeżyłowaniu oczyścić i wypełnić rzadką zaprawą kontaktową, a w bruzdach osadzić
klamry z pręta stalowego żebrowanego Ø20, długości  ok. 1.00 m, zagiętego prostopadle na końcach
(zagięcia  w  kształt  klamry).  Pręty  klamrujące  osadzać  na  kleju  kontaktowym  (np.  cementowo-
polimerowa zaprawa szybkowiążąca  Ceresit  CX-5,  lub  równoważne)  dedykowanym do zamocowań i
kotew chemicznych.
Po wykonaniu klamrowania, na powierzchni na pęknięciu zamocować siatkę stalową zbrojeniową Ø4.5 -
#15 cm i otynkować tynkiem cementowym. 

Przy  pęknięciach  z  rozwarstwieniem  należy  szczelinę  pęknięcia  przeżyłować  i  oczyścić.  Procedurę
naprawy  wykonać  jak  w  zadaniu  powyżej.  W  trakcie  wykonania  naprawy  w  miejscu  pęknięcia  w
odległościach co ok. 20÷25 cm należy ponawiercać otwory Ø30 mm na głębokość ok.  1/2 ÷  2/3 grubości
ściany,  a  następnie  wykonać  iniekcję  grawitacyjną  (bezciśnieniową!)  z wprowadzeniem  zaprawy
cementowo – polimerowej, z wypełnieniem naprawianego pęknięcia.

Przy  pęknięciach  z  wystąpieniem  zwietrzeliny  lub  rozluźnienia  obszarów  muru  należy  w pierwszej
kolejność  oszacować  wielkość  zniszczenia  muru,  oraz  rozebrać  strefę  zwietrzałego  muru
z rozwarstwiającymi się lub/i luźnymi cegłami. Na szerokości uszkodzeń muru należy obszar uszkodzenia
rozebrać i przemurować na nowo cegłami na zaprawie cementowej.
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W trakcie napraw należy spiąć ze sobą naprawiane mury. Zadanie to wykonać przez – analogicznie jak w
naprawach  pęknięć  wyżej  wskazanych  –  przez  wykonanie  bruzd  poziomych  w murach  istniejących
i osadzenie w nich prętów kotwiących na zaprawie kleju Ceresit CX-5 lub równorzędnej.
W łączonym murze, pręty żebrowane Ø12 układać co 25÷30 cm prostopadle do kierunku uszkodzenia /
linii naprawy.
Pręty wykonać długości L = [szerokość szczeliny przemurowanej] + [50cm na długość wklejenia w starym
murze] + [2x  po  ok.  15 cm  na  zakończenia  klamrą/biglem  zawiniętym  pod  kątem  prostym  jako
sklamrowanie].
Pręty  układać naprzemiennie,  tj.  kotwiąc w starym murze raz z  lewej  raz  z  prawej  strony,  w  murze
istniejącym  osadzać  na  kleju  kontaktowym  (zgodnie  z  zaleceniami  z  naprawy  rys,  metody  wyżej
opisanej), a w strefie przemurowania osadzone między kolejnymi warstwami muru.

Przy pęknięciach w obszarze nadproży  .  W pasie pęknięć muru przy krawędzi okien, naprawę należy
rozpocząć od wzmocnienia sklepień otworów. 
Dla zabezpieczenia przed rozluźnianiem cegieł i późniejszym ich „wysuwaniem” się z układu sklepienia,
należy wykonać nowe nadproże okienne z profilu stalowego walcowanego.
Dla  nadproży  o  rozpiętości  do  1.20 m,  stosować  kształtowniki  dwuteowe  I 120,  dla  większych
kształtowniki I 140, ze stali St3S.
Przed wykonaniem wzmocnienia sklepienie otworu zabezpieczyć stemplowaniem odciążającym.
W ścianie  zewnętrznej,  w poziomie  istniejącego sklepienia  wykonać  bruzdę poziomą przez  wycięcie
pilarką  do  muru,  na  szerokość  otworu  i  po  min.  30 cm  poza  obrys.  Krawędzie  poziome  sklepienia
i oparcia  belki  nadprożowej  wykonać  uzyskując  równą  powierzchnię  kontaktową  miedzy  pasem
kształtownika a powierzchnią sklepienia w bruździe.
Zabrania  się  bezpośredniego  wybijania/wykuwania  bruzdy,  gdyż  może  to  powodować  nadmierne
pękanie i rysowanie się muru, oraz spowoduje rozluźnienie i wypadanie cegieł w sklepieniu.
Po wykonaniu bruzdy wstawić belkę stalową nadproża, a następnie wbić kliny stalowe między belkę
a istniejące „sklepienie”, co ok. 0.25÷0.30 m, oraz szczelinę między górną półką belki a sklepieniem muru
wypełnić-zalać zaprawą cementową  konsystencji K-4, oraz zalać zaprawą kontaktową oparcie belki na
murze.
Procedurę wykonać następnie z  drugiej strony muru (umieścić drugi kształtownik).
Po wykonaniu naprawy nadproża, mur ponad nadprożem naprawić według procedur przedstawionych
powyżej. 

Wybrzuszenia  ściany nośnej  zewnętrznej.  Ze  względu na stan budynku i  jego ścian,  zabronione jest
wykonywanie frezowania murów dla wyprostowania ich lica.
Ze względu na rodzaj powstałej wady, stwierdza się że ściana zewnętrzna mogła ulec rozwarstwieniu,
z wystąpieniem wewnątrz tzw. zgruzowania muru.
W  tym  celu  na  obszarze  powstałego  wybrzuszenia  należy  wykonać  siatkę  otworów  iniekcyjnych
w ścianie, na głębokość  (1/2 ÷ 2/3) grubości ściany, w rozstawie otworów iniekcyjnych co ok. 0.8÷1.0 m
w poziomie  i  pionie.  W  przygotowane  otwory  wykonać  bezciśnieniową  iniekcję  objętościową,  dla
zczepienia muru i zminimalizowania dalszych jego odkształceń.
Dla procedury wzmocnienia muru zabronione jest wykonywanie iniekcji półciśnieniowej lub ciśnieniowej
–  mogłoby  to  doprowadzić  do  rozsadzenia  muru,  lub  co  najmniej  do  wypchnięcia  powstałego  już
wybrzuszenia.
Iniekcję grawitacyjną objętościową proponuje się wykonać w technologii Ceresit, zaprawą montażową
Ceresit  CX-15,  z  wypełnieniem  otworów  iniekcyjnych  zaprawą  montażową  Ceresit  CX-5,  lub
w technologii  Schomburg  –  cementową  modyfikowaną  polimerami  zaprawą  naprawczą  Asocret RN,
z wypełnieniem otworów zaprawą Asocret BM lub produktami równorzędnymi.
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Odspojenie  ścian  poprzecznych  wewnętrznych  od  ściany  zewnętrznej.  Spięcie  ścian  należy  wykonać
przez spięcie ich ściągami stalowymi ze stali nierdzewnej.
W  tym  celu  w  ścianie  zewnętrznej  w  linii  odspojonej  ściany  wewnętrznej  należy  wykonać  otwory
w układzie pionowym w linii wzdłuż krawędzi ściany wewnętrznej, w rozstawach co ok. 25 cm. 
W ścianie wewnętrznej w układzie zgodnym z w/w otworami nawierconymi, wykonać bruzdy poziome
na długość ok. 60÷70 cm, głębokości ok. 6 cm.
W bruzdach poziomych osadzić  pręty żebrowe ze stali  nierdzewnej,  jako kotwy spinające,  osadzone
przez  ścianę  zewnętrzną.  Bruzdy  w  ścianie  wewnętrznej  i  tzw.  gniazda  zakotwienia  w  ścianie
zewnętrznej spinanej wypełnić masą cementowo – polimerową, dedykowaną do kotew chemicznych
(np. Ceresit CX-5 lub równoważną).
Przed  wykonaniem  ścian  szczelinę  między  ścianą  wewnętrzną  a  ścianą  zewnętrzną  należy  oczyścić,
a zwietrzeliny i rozwarstwienia usunąć.
P wykonaniu skotwienia ścian, szczelinę rozwarstwienia wypełnić zaprawą kontaktową zczepną, na bazie
cementowo – polimerowej (np. Ceresit CX-15, lub Schomburg Asocret RN lub równorzędną).

WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH:
Przy  robotach  związanych  z  przebudową  oraz  rozbiórkami  –  należy  właściwie  zabezpieczyć  obszar
oddziaływania na elementy budynku.
Nie  wolno  dopuścić  do  nawet  chwilowego  przeciążenia  elementów  budynku  –  urobkiem
porozbiórkowym,  stemplowaniem,  projektowanych  schodów  i  ścian,  oraz  niewłaściwym
rozmieszczaniem materiałów do wbudowania.
W  trakcie  prowadzenia  prac  odsłonięte  elementy  budynku  bezwzględnie  należy  oczyścić
z zanieczyszczeń, zwietrzelin i rdzy, oraz zabezpieczyć antykorozyjnie.
Odsłonięte  elementy  drewniane należy  zabezpieczyć impregnatem do drewna,  natomiast  odsłonięte
elementy stalowe oczyścić z korozji i zabezpieczyć farbami antykorozyjnymi.

Wszystkie roboty budowlano-montażowe i odbiór robót wykonać zgodnie z „ Warunkami technicznymi
wykonania  i odbioru  robót  budowlano  –  montażowych  ‘’  wydanych  przez  Ministerstwo  Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej . 

Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach związane z tym prace, ewentualne
wady  koordynacji  przedstawić  nadzorowi  autorskiemu.  Przeprowadzenie  robót  w przypadku
wystąpienia  niezgodności  lub/i  wad  koordynacji  jest  zabronione.  W  szczególności  zabronione  jest
prowadzenie  robót  na  podstawie  dokumentacji  jednej  branży  bez  sprawdzenia  ich  odniesień  do
pozostałych projektów branżowych.

Dopuszcza  się  wprowadzenie  zmian  w  projekcie  budowlanym  po  przedłożeniu  ich  projektantowi
niniejszego opracowania.

Wszelkie prace budowlane prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z zasadami BHP.
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