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 1. Podstawa formalno-prawna opracowania i informacje 

ogólne o przedmiocie zlecenia 

 1.1. Data opracowania, nr i data umowy oraz nazwa Zleceniodawcy 

           Data opracowania  marzec 2018 r. 

                        

                       Nazwa Zleceniodawcy Gmina Siemianowice Śląskie 

      Urząd Miasta,  

      Ul. Jana Pawła II 10 

      41-100 Siemianowice Śląskie 

 1.2. Dane dotyczące Zleceniobiorcy 

 

                      Adres    Experts Group Sp. z o.o. 

ul. Sobieskiego 11/CD 18 

40-082 Katowice  

 1.3. Cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji frontowej budynku zgodnie ze 

wskazaniami miejskiego konserwatora zabytków oraz ustaleń z Zamawiającym. 

Remont elewacji budynku obejmuje: 

 demontaż anten satelitarnych, 

 ukrycie kabli widocznych na elewacji (poza kablami elektroenergetycznymi), 

 wymianę stolarki okiennej strychu oraz w narożniku na stolarkę z PVC wraz z 

parapetami, 

 wymianę stolarki okiennej piwnicznej na stolarkę z PVC wraz z remontem / 

wymianą studzienek piwnicznych, 

 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej parteru na stolarkę drewnianą wraz z 

witrynami, 

 wymianę krat okiennych na parterze, 
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 wykonanie parapetów i montaż kolców przeciw ptactwu w zamurowanych 

otworach okiennych strychu, 

 remont tynków elewacji, 

 skucie płytek elewacyjnych w strefie parteru, 

 uzupełnienie ubytków cegieł, 

 przemurowanie pęknięć, 

 usunięcie elementów stalowych na elewacji, 

 odsłonięcie, oczyszczenie i udokumentowanie historycznego napisu na elewacji, a 

następnie jego otynkowanie, 

 odtworzenie boniowania ściany parteru, 

 wymianę szyldów na elewacji, 

 wymianę skrzynki gazowej, 

 renowację lampy na elewacji, 

 zabezpieczenie wnęki na domofon, 

 naprawę progów drzwiowych, 

 renowację i odtworzenie gzymsów, 

 renowację ścianek attykowych, 

 podkucie cokołu przy oknie witrażowym oraz odtworzenie cokołu i krawędzi 

opaski, 

 wymianę wycieraczek zewnętrznych, 

 wymianę rynien i rur spustowych, 

 wymianę obróbek blacharskich dachu oraz fragmentaryczną wymianę pokrycia 

dachowego w pasie nadrynnowym, 

 wymianę pokrycia dachowego na wykuszu. 

 

 1.4. Podstawy materialno- prawne 

 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

2012 poz. 462), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
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robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 

2072), 

 Inwentaryzacja budowlana opracowana przez firmę Experts Group sp z o.o. 

 Pismo nr RZ.410.0016.20017 Miejskiego Konserwatora Zabytków mgr hist. sztuki 

Małgorzaty Derus. 
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 2. Część architektoniczno – budowlana 

 2.1. Przedmiot inwestycji 

 

Przedmiotem inwestycji jest budynek przy ulicy Sobieskiego 11 w Siemianowicach 

Śląskich.  

 2.1. Istniejący stan zagospodarowania 

Budynek zlokalizowany na działce nr 1882/253 przy ul. Sobieskiego 11 jako obiekt w 

zabudowie szeregowej z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej. Teren wokół 

budynku zagospodarowany utwardzony.  

 2.3. Projektowane zagospodarowanie działki. 

Stan zagospodarowania działki nie ulega zmianie. 

 2.4. Zestawienie powierzchni, dane ogólne charakteryzujące obiekt. 

2.4.1. Parametry techniczne: 

Rodzaj budynku: budynek mieszkalno-usługowy 

Budynek o 4 kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemnej. 

2.4.2. Opis techniczny 

Przedmiotowy budynek znajduje się na działce nr 1882/253 obręb 53 w Siemianowicach 

Śląskich przy ul. Sobieskiego 11. Jest to obiekt podpiwniczony, o 4 kondygnacjach 

nadziemnych, wykonany z tradycyjnych materiałów budowlanych. Konstrukcje ścian 

nośnych wykonano z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Dach 

o konstrukcji drewnianej, w części połaci widocznej z ulicy pokryty jest dachówką 

ceramiczną karpiówką układaną w koronkę, w części niewidocznej z ulicy oraz na 

wykuszu – papą. Na elewacji prowadzone są kable elektroenergetyczne oraz zasilające 

urządzenia elektryczne zamontowane na elewacji.  

Elewacja budynku znajduje się w złym stanie technicznym, istnieją duże ubytki tynków 

elewacji oraz widoczne oznaki degradacji materiałów zarówno wykończeniowych jak i 

zewnętrznych powierzchni ścian konstrukcyjnych z cegły. Zniszczone są także elementy 

detalu architektonicznego. Powodem jest zawilgocenie oraz zasolenie zwłaszcza w 

dolnych partiach budynku. Stolarka okienna drugiej i trzeciej kondygnacji była 
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wymieniona na stolarkę z PVC, pozostałe elementy stolarki okiennej drewniane, stolarki 

drzwiowej – drewniane oraz stalowe w stanie wskazującym na zużycie eksploatacyjne 

oraz zniszczenia wywołane przez oddziaływania atmosferyczne. Pokrycie dachu z 

dachówki ceramicznej wykazuje odbarwienia oraz ubytki. Budynek objęty jest nadzorem 

Miejskiego Konserwatora Zabytków w Siemianowicach Śląskich. 

 

3. Zagospodarowanie przestrzenne 

Projekt nie narusza ustaleń mpzt. 

 4. Informacje o terenie i obiekcie 

a) Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

b) Obszar oddziaływania obiektu- obszar oddziaływania obiektu zgodnie z art. 20 ust 1 

pkt 1c oraz art. 34 ust 1 pkt 5 określa się jako przedmiotowa działka budowlana 

wraz z zajętym pasem chodnika. 

5. Zakres prac 

1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

 

 demontaż anten satelitarnych, 

 demontaż przewodów elektrycznych na elewacji, 

 wykucie bruzd poziomych w ścianach dla ukrycia kabli, 

 demontaż krat okiennych, 

 demontaż stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany wraz z wykuciem ościeżnic, 

 skucie tynków na elewacji, 

 usunięcie płytek elewacyjnych w strefie parteru, 

 usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły, 

 wykucie elementów stalowych na elewacji, 

 rozebranie podokienników z cegieł i parapetów okiennych, 

 demontaż obróbek blacharskich 

 rozbiórka rynien i rur spustowych, 

 rozbiórka pokrycia dachowego z dachówki karpiówki, 
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 rozbiórka pokrycia dachowego z papy, 

 rewizja drewnianej konstrukcji dachu wraz z ewentualną wymianą zbutwiałych i 

uszkodzonych elementów drewnianych. 

 

W ramach robót rozbiórkowych i przygotowawczych należy dokonać odsłonięcia 

historycznego napisu na elewacji, następnie napis należy sfotografować i 

udokumentować. Napis przeznaczony będzie do zakrycia tynkiem. 

 

2. Wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej 

Projektuje się montaż okien drewnianych w kolorze białym oraz drzwi w kolorze 

brązowym, zgodnie z zestawieniem stolarki. 

Wymianę okien projektuje się z dopasowaniem do istniejących wymiarów i 

pierwotnych podziałów. Przed montażem okien należy dokonać szczegółowych 

pomiarów wykonawczych otworów okiennych i drzwiowych celem dopasowania  

montażowego. 

Przy wymianie okien należy wymienić parapety okienne zewnętrzne. Parapety 

zewnętrzne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze szarym.. 

W przypadku uszkodzeń tynków wokół ościeży okiennych i drzwiowych, należy 

wykonać odtworzenie tynków i powłok malarskich.  

 okna piwniczne z PVC, 

 okna strychu z PVC, 

 okna parteru drewniane jednoramowe, 

 kraty okienne w oknach parteru 
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 witryny sklepowe parteru drewniane jednoramowe, 

 drzwi zewnętrzne biblioteki drewniane jednoskrzydłowe z naświetlem, 

 drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku płycinowe dwuskrzydłowe. 

 

3. Remont elewacji 

 

 przemurowanie cokołu budynku, 

 przemurowanie pęknięć muru i zamurowanie bruzd instalacyjnych, 

 osuszenie i zaizolowanie powierzchni poziomych preparatem hydrofobizującym 

o zawartości silanu/siloksanu ok. 100%, np. Microsilex Restauro lub 

równoważnym oraz ewentualnie powierzchni pionowych preparatem na bazie 

spoiw hydraulicznych z dodatkiem modyfikatorów o wytrzymałości na ściskanie 

kat. CS III i przyczepności do podłoża ≥0,2 N/mm² – FP: A, absorpcji wody kat. 

W1, współczynniku przepuszczalności pary wodnej µ ≤ 15, nienasiąkliwym, o 

reakcji na ogień klasy A1, np. Mineralit Izotynk lub równoważnym, 

 odkażenie elementów elewacji zakażonych algami i grzybami mieszaniną 

biocydów o działaniu glono- i grzybobójczym - wodnym roztworem 

mikrobiocydu na bazie chlorku benzalkoniowego oraz oktyloizotiazolinonu, np. 

Algizid lub równoważnym, 

 usunięcie powłok malarskich z elementów ozdobnych przeznaczonych do 

pozostawienia, 

 wyrównanie struktury podłoży ze względu na spodziewane różnice struktury 

tynków pacą metalową i filcową gąbką przy użyciu konfekcjonowanej mineralnej 

zaprawy szpachlowej zawierającej włókna polipropylenowe, o grubości ziarna do 

0,8 mm, wytrzymałości na ściskanie kat CS IV, przyczepności ≥ 0,3 N/mm2, 

absorpcji wody kat. W1, współczynniku przepuszczalności pary wodnej μ ≤ 12 

oraz klasie reakcji na ogień A1, np. Kombi Finisz GF lub równoważnej, 

 strukturalne wzmocnienie podłoża wodnym roztworem szkła wodnego 

potasowego o zawartości substancji stałych min. 7%, np. Calsilit GF lub 

równoważnym poprzez intensywne wtarcie preparatu w podłoże; w razie potrzeby 

czynność należy powtórzyć, pamiętając o zachowaniu zasady pracy „mokrym na 

mokre”, 
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 odtworzenie rdzenia gzymsów (bez zawilgocenia) gruboziarnistą zaprawą 

sztukatorską do wykonywania profili ciągnionych na elewacji o grubości ziarna 

do 1,2 mm, wytrzymałości na ściskanie CS IV, przyczepności do podłoża ≥ 0,3 

N/mm2, absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym przez 24 h ≤ 

0,9 kg/m2 i współczynniku przepuszczalności pary wodnej µ ≤ 34, np. Kombi 

Stone lub równoważną; w przypadku elementów odlewanych należy użyć zaprawy 

do odlewów sztukatorskich o grubości ziarna do 0,8 mm, wytrzymałości na 

ściskanie kat. CS IV, przyczepności do podłoża ≥ 0,2 N/mm2, absorpcji wody 

spowodowanej podciąganiem kapilarnym kat. WO, współczynniku 

przepuszczalności pary wodnej μ ≤ 20, np. Kombi Stucco lub równoważnej, 

 wykonanie tynków renowacyjnych w strefie cokołu i zawilgoconych ścian powyżej 

(1m powyżej widocznej strefy zawilgocenia i zasolenia); wydrapanie spoin na 

głębokość 2cm, oczyszczenie muru szczotką lub sprężonym powietrzem, 

wykonanie obrzutki tynkarskiej o grubości kruszywa ≤ 4 mm i współczynniku 

nasiąkliwości powierzchniowej w = 0,5kg/m² • h0,5, np. Mineralit Restauro TB lub 

równoważnej; obrzutkę nanosić sieciowo (bez zakrywania całej powierzchni – 

50%) za pomocą kielni; czas schnięcia przynajmniej 24h (zależnie od warunków 

atmosferycznych); na obrzutkę nanieść tynk komorowy o współczynniku oporu 

dyfuzyjnego pary wodnej μ = 4 oraz współczynniku nasiąkliwości 

powierzchniowej w = 0,35kg/m² • h0,5, np. Mineralit Restauro TW lub 

równoważny o grubości warstwy nie mniejszej niż 15mm; w przypadku mocno 

chłonącego podłoża, konieczne jest nawilżanie; przed nałożeniem tynku 

zniwelować nierówności, puste spoiny, otwory, itp. nawet do szerokości 40mm w 

jednym cyklu roboczym, obróbkę przeprowadzić ręcznie za pomocą kielni lub 

maszynowo za pomocą agregatu tynkarskiego, powierzchnię ściągnąć za pomocą 

listwy aluminiowej, częściowo stwardniały tynk przeczesać pionowo i poziomo 

metalowym grzebieniem; czas schnięcia wynosi 10 dni na każdy 1cm grubości 

warstwy; po upływie karencji nanieść ręcznie za pomocą kielni lub maszynowo za 

pomocą agregatu tynkarskiego renowacyjną zaprawę tynkarską do stosowania na 

zasolonych murach wewnątrz i na zewnątrz budynków o współczynniku oporu 

dyfuzyjnego pary wodnej μ = 2 i współczynniku nasiąkliwości powierzchniowej w 

= 0,2kg/m² • h0,5, np. Mineralit Restauro TU lub równoważną, tak by powstała 

warstwa o grubości przynajmniej 15mm, powierzchnię ściągnąć za pomocą listwy 

aluminiowej i zatrzeć packą, 
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 wykonanie tynku wapiennego o grubości ziarna do 2 mm, wytrzymałości na 

ściskanie > 2,5 N/mm², wytrzymałości na zginanie > 1,0 N/mm² i współczynniku 

oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ = 15, np. Mineralit Restauro W lub 

równoważnego w strefie niezawilgoconej, 

 odtworzenie boniowania elementów elewacji przy użyciu materiałów j.w., w 

zależności od miejsc ich stosowania, 

 dwukrotne malowanie końcowe barwionymi matowymi farbami krzemianowymi o 

odporności powłoki na szorowanie na mokro po 200 cyklach 12,2 μm (Klasa 2 wg 

PN-EN 13300), np. Historica FKZ lub równoważnymi. 

 

4. Roboty dodatkowe 

 montaż podokienników z cegły wraz z montażem kolców przeciw ptactwu na 

podokienniku zamurowanego okna strychu, 

 wykonanie wycieraczek do obuwia przed wejściami do budynku, 

 pokrycie dachu dachówką karpiówką w koronkę, 

 pokrycie dachu na wykuszu papą bitumiczną, 

 wykonanie obróbek blacharskich, 

 montaż rynien i rur spustowych ze stali cynkowanej powlekanej w kolorze szarym, 

 montaż drzwiczek stalowych zabezpieczających wnękę na domofon, 

 montaż odnowionych szyldów na elewacji, 

 montaż odnowionej lampy na elewacji, 

 odtworzenie plakiety z datą budowy i inicjałami pierwszego właściciela 
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Część opisowa 

I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

Remont elewacji budynku obejmuje: 

 demontaż anten satelitarnych, 

 ukrycie kabli widocznych na elewacji (poza kablami elektroenergetycznymi), 

 wymianę stolarki okiennej strychu oraz w narożniku na stolarkę z PVC wraz z 

parapetami, 

 wymianę stolarki okiennej piwnicznej na stolarkę z PVC wraz z remontem / 

wymianą studzienek piwnicznych, 

 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej parteru na stolarkę drewnianą wraz z 

witrynami, 

 wymianę krat okiennych na parterze, 

 wykonanie parapetów i montaż kolców przeciw ptactwu w zamurowanych 

otworach okiennych strychu, 

 remont tynków elewacji, 

 skucie płytek elewacyjnych w strefie parteru, 

 uzupełnienie ubytków cegieł, 

 przemurowanie pęknięć, 

 usunięcie elementów stalowych na elewacji, 

 odsłonięcie, oczyszczenie i udokumentowanie historycznego napisu na elewacji, a 

następnie jego otynkowanie, 

 odtworzenie boniowania ściany parteru, 

 wymianę szyldów na elewacji, 

 wymianę skrzynki gazowej, 

 renowację lampy na elewacji, 

 zabezpieczenie wnęki na domofon, 

 naprawę progów drzwiowych, 

 renowację i odtworzenie gzymsów, 

 renowację ścianek attykowych, 

 podkucie cokołu przy oknie witrażowym oraz odtworzenie cokołu i krawędzi 

opaski, 
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 wymianę wycieraczek zewnętrznych, 

 wymianę rynien i rur spustowych, 

 wymianę obróbek blacharskich dachu oraz fragmentaryczną wymianę pokrycia 

dachowego w pasie nadrynnowym, 

 wymianę pokrycia dachowego na wykuszu. 

 

 

2. Istniejące obiekty budowlane na działce. 

Wszelkie prace wykonuje się w istniejącym budynku.  

 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi: 

-brak 

 

4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących podczas budowy: 

4.1. Prowadzenie prac na wysokości powyżej 3 m: niebezpieczeństwo upadku ; 

4.2. Roboty rozbiórkowe: prace związane z transportem materiałów – niebezpieczeństwo 

związane z upuszczeniem materiału; 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

5.1. Wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w 

ROZPORZĄDZENIU MTNISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bhp podczas wykonywania robót budowlanych; Dz.U. nr 47. Poz. 401. 

 

6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia: 

6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza 

kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 

- najbliższego punktu lekarskiego, 

- straży pożarnej, 

- posterunku Policji; 
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6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieścić punkty pierwszej 

pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników; 

6.3. Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w; 

6.4. Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w: 

6.5. Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w pomieszczeniu 

socjalnym oznaczonym na planie j/w; 

6.6. Wykonać daszki nad wejściem do budynków i w rejonie przejść. Teren wokół budynku 

na czas prowadzenia robót wygrodzić przed dostępem osób postronnych. 

6.7. Rozmieścić tablice ostrzegawcze; 

6.8. Wykonać Plan BIOZ 

Z uwagi na pracochłonność planowanych robót (która może przekraczać 500 osobodni) 

oraz 

roboty o charakterze, organizacji lub miejscu prowadzenia, stwarzającym szczególnie 

wysokie ryzyko powstania zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 

szczególności do upadku z wysokości należy przed przystąpieniem do prac wykonać plan 

BIOZ. 

 

 

    ……………………….……….. 

mgr inż. Dorota Setlak  

 

 

 


