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1. Podstawa opracowania 
• Umowa zawarta pomiędzy Projektantem a Inwestorem 
• Inwentaryzacja elewacji wykonana w lipcu 2018, 
• Obowiązujące polskie normy oraz przepisy budowlane. 

 
2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji frontowej budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z inwentaryzacją w formie niezbędnej do wykonania prac 
projektowych i oceną stanu technicznego w ww. zakresie, a także projekt kolorystyki. 

 

3. Istniej ący stan zagospodarowania terenu 
Teren działki o nr ewid. 3943/205 w Siemianowicach Śląskich przy ul. Śląskiej 3 objęty 

zagospodarowaniem jest terenem zainwestowanym. Obecnie na terenie działki znajduję się 
przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową. 

Przedmiotowy budynek jest to jeden z segmentów w szeregu kamienic. Budynek 
posiada cztery kondygnacje naziemne i piwnicę. Obiekt wykonany na początku ubiegłego 
wieku w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej. 
Stolarka okienna nowa z PCV. 
 

4. Obsługa komunikacyjna 
Przedmiotowa działka posiada dostęp do dróg publicznych, poprzez drogi dojazdowe, 

osiedlowe urządzone na działkach sąsiednich. Obsługa komunikacyjna pozostaje bez zmian. 
Kontenery na tymczasowe gromadzenie odpadów komunalnych zlokalizowane w granicach 
osiedla i systematycznie opróżniane przez koncesjonowany zakład usług porządkowych. 
 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu 
W związku z remontem elewacji w istniejącym zagospodarowaniu terenu, nie 

wprowadza się żadnych zmian. 
 

6. Przeznaczenie terenu 
Planowana inwestycja jest zgodna z dotychczasowym przeznaczeniem terenu i 

istniejącym zagospodarowaniem. 
• przedmiotowa działka stanowi grunt zabudowany i zurbanizowany, planowana 

inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
• przedmiotowy obiekt znajduje się w wykazie zabytków nieruchomych wyznaczonych 

przez Konserwatora Zabytków do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się 
na terenie miasta Siemianowice Śląskie, 

• teren inwestycji nie jest objęty żadną z form ochrony przyrody, 
• przedmiotowa działka nie znajduje się na terenach narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, 
• teren działki nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na 

cele nierolnicze. 
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UWAGA: 
Z uwagi na charakter opracowania i brak zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu 

odstąpiono od zestawienia powierzchni. 
 

7. Dane o charakterze przewidywalnych zagro żeń dla środowiska 
oraz higieny i zdrowia u żytkowników 
• inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, 
• budynek spełnia warunki ochrony atmosfery, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie ochrony powietrza 
atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z dnia 12 lutego 1990 r. (Dz.U.Nr.15 z dnia 
14 marca 1990 r. Poz.92), 

•  usuwanie odpadów stałych odbywa się poprzez wywożenie, 
• dla założonego programu użytkowego, nie występuje związana z eksploatacją budynku 

zwiększona emisja hałasu, wibracji i promieniowania w tym jonizującego jak również nie 
powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia, 

•  charakter, program użytkowy i wielkość budynku oraz sposób jego posadowienia nie 
wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody 
powierzchniowe i podziemne. 

 

8. Obszar oddziaływania obiektu 
Wyznaczenia obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 

20 Ustawy Prawo budowlane, który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy 
rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
tego terenu. Do przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego należy 
zaliczyć przepisy rozporządzeń wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane 
(warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), ale także przepisy 
dotyczące m. innymi ochrony przeciwpożarowej, prawa wodnego, ochrony środowiska, 
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, które w myśl art. 87 ust. 
2 Konstytucji RP są źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania 
organów, które je ustanowiły.  
 
Po wykonaniu analizy obszaru oddziaływania obiektu ustalono, że: 

• ze względu na charakter inwestycji obszar oddziaływania obiektu nie zmienia się, 
• inwestycja zlokalizowana na działce o nr 3943/205, 
• inwestycja nie wprowadza naruszenia interesu osób trzecich w rozumieniu przepisów 

prawa budowlanego, 
• nie narusza dostępu do drogi sąsiednim działkom, 
• nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej 

oraz ze środków łączności, 
• nie pozbawia dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 

ludzi w budynkach sąsiednich, 
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• nie powoduje ponadnormowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, 
• nie występują uciążliwości związane z eksploatacją budynku – zwiększona emisja 

hałasu, wibracji i promieniowania w tym jonizującego jak również nie powstaje 
zwiększone pole elektromagnetyczne, czy inne zakłócenia. 
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1. Podstawa opracowania 
• Umowa zawarta pomiędzy Projektantem a Inwestorem 
• Inwentaryzacja elewacji wykonana w lipcu 2018, 
• Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 

1529),   
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 

poz. 627 z późn. zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690; j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 1422), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

• Rozporządzenie MT,BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U poz. 462; zm.: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 762; z 2015 r. poz. 1554),  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr  62, 
poz. 627 z późn. zm.),  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. 
zm.). 

• Karty techniczne materiałów i katalogi kolorów firmy Ceresit, 
• Obowiązujące polskie normy oraz przepisy budowlane. 

 

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji frontowej budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego wraz z inwentaryzacją w formie niezbędnej do 
wykonania prac projektowych i oceną stanu technicznego w ww. zakresie, a także 
projekt kolorystyki. 

Obiekt zlokalizowany na działce o nr ewid. 3943/205 w Siemianowicach 
Śląskich. W zakres opracowania wchodzą: 

• czyszczenie i renowacja cegieł, 
• naprawa detali architektonicznych, 
• uzupełnienie ubytków i malowane elewacji na wysokości parteru, 
• malowanie balustrady, 
• nowe obróbki blacharskie, podokienniki, 
• prace towarzyszące. 

 

3. Opis stanu istniej ącego                                                                                                                              
Charakterystyka budynku. 
Przedmiotowy budynek jest to jeden z segmentów w szeregu kamienic. 

Budynek posiada cztery kondygnacje naziemne i piwnicę. Obiekt wykonany na 
początku ubiegłego wieku w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne murowane z 
cegły ceramicznej pełnej. Stolarka okienna nowa z PCV. 
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Inwentaryzacja fotograficzna budynku: 

 

Fot.1. Elewacja frontowa – południowo-zachodnia 

Ekspertyza stanu technicznego: 
Obiekt zrealizowano na początku  XX wieku, użytkowany zgodnie 

z przeznaczeniem jako mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową. W wyniku 
szczegółowych oględzin elementów konstrukcyjnych (ścian, stropów, nadproży) nie 
stwierdzono żadnych oznak zagrożenia bezpieczeństwa, takich jak zarysowania, 
pęknięcia czy nadmierne ugięcia. 

Z uwagi na brak odpowiedniej konserwacji budynku w okresie jego 
użytkowania stwierdzono: 

- skorodowane obróbki blacharskie, 
- zacieki spowodowane brakiem obróbek blacharskich, 
- ubytki tynku, 
- luźne fragmenty detali architektonicznych, 

 
Wnioski: 
Ogólny stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzeżeń, stan 

techniczny budynku ocenia się jako „dobry”. Eksploatacja budynku nie stwarza 
zagrożenia dla użytkowników i środowiska. Budynek wykonano zgodnie ze sztuką 
budowlaną.  
 

W wyniku analizy oraz oceny stanu technicznego ustalono z Inwestorem 
następujący zakres robót: 

- remont elewacji frontowej, 
- remont balustrady, 
- nowe obróbki blacharskie, 
- prace towarzyszące.  

 
Powyższe zmiany nie spowodują przekroczenia stanu granicznego nośności 

i użytkowalności. Nie zostanie zmieniony układ statyczny budynku.  
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4. Opinia techniczna dotycz ąca stanu elewacji frontowej 
Elewacja południowo-zachodnia (frontowa) z tłem ceglanym i bogato 

ukształtowanym detalu, szczególnie obramień otworów okiennych. Elewacja 
symetryczna z niewielkim cofnięciem części środkowej. W centralnej części znajduje 
się przejazd  a nad nim balkon z bogato zdobioną balustradą. Część parterowa 
otynkowana oddzielona od górnych kondygnacji profilowanym gzymsem.  

 

Fot.2. Fragment elewacji na wysokości parteru 
 

Elewacje powyżej parteru z cegły ceramicznej pełnej w wiązaniu pospolitym, 
narożniki posiadają stylizowanie bonie. Opaski okienne na pierwszym piętrze w 
postaci pilastrów osadzonych na rozbudowanych podokiennikach natomiast na 
drugim piętrze dekorowane konsolami. Na obu kondygnacjach obramienia 
zwieńczone bogato zdobionymi trójkątnymi i łukowymi naczółkami.  



REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNE GO  
PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 3 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 

 

14 

Fot.3. Obramienie okna balkonowego na 
pierwszym piętrze  

Fot.4. Obramienie okienne na 
pierwszym piętrze 

 
Fot.5. Opaska okienne na drugim piętrze oraz 
fragment boni narożnych 

Fot. 6. Opaska okienna na drugim 
piętrze nad oknem balkonowym 
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Opaski okienne ostatniej kondygnacji o prostszej formie zdobione 
trapezowymi zwornikami. Okap wysunięty oparty o dekoracyjny gzyms koronujący. 
Na wysokości ostatniej kondygnacji w centralnej części znajdują się dwa kartusze, na 
jednym z nich umieszczony napis „1895”. 

 

 
Fot.7. Fragment elewacji na wysokości ostatniego piętra.  

 
Po dokonaniu oględzin stwierdzono: 

• Silne zabrudzenia elewacji, 
• Ubytki fragmentów cegieł i spoin, 
• Zarysowania i spękania opasek okiennych i gzymsów, 
• Luźne, odpadające fragmenty detali architektonicznych, miejscami ich 

całkowity brak, 
• Silne skorodowanie obróbek blacharskich, 
• Złuszczenia farby w ościeżach okiennych, 
• Korozję stalowej balustrady, 
• Porażenie biologiczne drewnianej podbitki, 
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Fot.8. Wtórna powłoka malarska na parterze Fot.9. Fragment elewacji - ubytki spoin i 

fragmentów cegieł. Nieodpowiedni dobór 
parapetu – obróbka nie zakrywa całości 
podokiennika. 

  
Fot.10, 11. Fragment obramienia okiennego na drugim piętrze –odspojenia powłoki malarskiej w 
ościeżach; oraz spękania opaski i podokiennika 

  
Fot.12. Fragment obramienia okiennego na 
ostatnim piętrze – spękania i ubytki opaski, 
odspojenie zwornika. 

Fot.13. Fragment obramienia okiennego na 
pierwszym piętrze – spękania i silne 
zabrudzenia. 
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Fot.13, 14. Fragment obramienia okiennego na pierwszym piętrze – brak fragmentu pilastra.  

 
Fot.15, 16. Fragment obramienia okiennego – uszkodzenia i spękania naczółków; skorodowane 
obróbki blacharskie. 

 
Fot.17. Istniejący balkon – zlikwidowane detale nad przejazdem i zabytkowe wsporniki 
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Fot.18, 19. Zdjęcia archiwalne – detale architektoniczne nad przejazdem i wsporniki balkonu. 
 

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono że stan ogólny 
elewacji jest średni. W najgorszym stanie są detale architektoniczne, których 
fragmenty odpadają co stwarza niebezpieczeństwo dla otoczenia i osób 
znajdujących się w pobliżu budynku. W bardzo złym stanie są również obróbki 
blacharskie gzymsów i naczółków.  

W związku z powyższym zaleca się niezwłoczne wykonanie remontu elewacji 
obejmujące poniższe prace: 

• czyszczenie i spoinowanie cegieł, 
• naprawa oraz odtworzenie gzymsów opasek i pozostałych detali 

architektonicznych, 
• uzupełnienie ubytków tynku i malowanie elewacji na parterze, 
• wymiana obróbek blacharskich, parapetów, 
• remont balustrady, 
• przywrócenie pierwotnego wyglądu detali nad przejazdem i wporników 

balkonu. 
Do czasu wykonania remontu elewacji należy pozostawić obecne 

zabezpieczenie z siatki ochronnej. 
 

5. Kolorystyka budynku 
Kolorystykę budynku, należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową. 

Wszelkie zmiany należy uzgodnić z jednostką projektową. 
Kolory dobrano wg wzornika kolorów, tynków i farb firmy Ceresit. Dobrane 

kolory to: 
• Kolor podstawowy (tynk na parterze) – kolor  ETNA 2 
• Kolor dodatkowy  (gzymsy, detale architektoniczne) – kolor NEBRASKA 1 
• Kolor obróbek blacharskich – tytan-cynk 
• Kolor balustrady – RAL 9004 

Ostateczną kolorystykę budynku należy uzgodnić podczas komisji 
konserwatorskiej z udziałem pracownika Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków 
po dokonaniu prób kolorystycznych i dobraniu koloru elewacji. 
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UWAGA: 
Ze względów poligraficznych mogą wystąpić różnice w tonacji kolorystycznej 

rysunku w stosunku do oryginalnego wzornika. Dokładne ustalenie barw według 
oryginalnego wzornika kolorów. 
  

6. Technologia prac renowacyjnych 

W projekcie renowacji-remontu elewacji budynku przyjęte rozwiązania 
technologiczne oparte jako przykładowe rozwiązania systemowe firmy CERESIT. 
Można stosować inne równoważne pod względem zastosowanych materiałów o 
podobnej wysokiej jakości materiałów innych producentów pod warunkiem 
zachowania pełnego systemu posiadającego pozytywne opinie konserwatorskie oraz 
potwierdzoną historie stosowania na obiektach zabytkowych. Do prac 
konserwatorskich nie zaleca się stosowania zbyt silnych tradycyjnych zapraw 
cementowo-wapiennych, ale tylko zaprawy na bazie wapna trasowego, gotowe 
mieszanki lub przygotowywane na placu budowy pod nadzorem konserwatorskim lub 
dostawcy technologii. Elementy architektoniczne należy odtworzyć metoda 
tradycyjną ciągnioną z zapraw sztukatorskich. Jako powłoki malarskie zaleca się 
farby czysto silikonowe (krzemowoorganiczne) charakteryzują się one bardzo 
wysoką dyfuzją przy wysokiej hydrofobowości. 

Wszystkie materiały użyte do renowacji elewacji powinny stanowić 
kompatybilny system jednego producenta. 

 
6.1. Roboty przygotowawcze 

• Zabezpieczenie przed zabrudzeniem stolarki okiennej i drzwiowej folią, 
• Zabezpieczenie wejść zadaszeniami tymczasowymi 
• Montaż rusztowań 
• Usunięcie z elewacji znajdujących się tam przewodów, lamp oświetleniowych, 

anten oraz innych instalacji i szyldów celem ponownego montażu po 
remoncie.   

• Demontaż obróbek blacharskich znajdujących się na gzymsach, 
• Prace wykonać po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwymi osobami 

(zarządca, zakład energetyczny, administracja budynku), 
 

6.2. Technologia naprawy cegieł 

Naprawę polegającą na uzupełnieniu ubytków cegieł należy rozpocząć od 
skucia uszkodzonych fragmentów cegieł oraz usunięcia powłok malarskich i 
oczyszczenia powierzchni muru za pomocą piaskowania lub hydropiaskowania. 
W miejscach widocznych uszkodzeń spoin należy je usunąć na głębokość do 2cm. 
Następnie należy przejść do naprawy cegieł. Jeżeli wielkość ubytków w cegle 
przekracza objętość ½ jej wymiaru, należy ją wymienić. W pozostałych przypadkach, 
reprofilację cegieł przeprowadzić przy użyciu zaprawy Ceresit CR43.  

Przed przystąpieniem do właściwych prac, metodą prób, należy dobrać na 
budowie kolor zaprawy poprzez dodanie pigmentu proszkowego. Na matowo 
wilgotne podłoże, przed aplikację zaprawy naprawczej, należy nałożyć pędzlem 
warstwę kontaktową, którą uzyskuje się z gotowej zaprawy naprawczej poprzez 
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wymieszanie z wodą do konsystencji farby emulsyjnej. Na przeschniętą, ale matowo 
wilgotną warstwę kontaktową, za pomocą szpachelki lub kielni o odpowiednio 
dobranym wymiarze i kształcie, nakłada się zaprawę naprawczą, przygotowaną 
przez wymieszanie z wodą suchej, gotowej. Materiał należy nanosić na podłoże w 
jednej czynności roboczej warstwą umożliwiającą w drugim kroku nałożenie warstwy 
finalnej o grubości do 5 mm.  

W przypadku uzupełniania większych ubytków, o głębokości powyżej 20 mm, 
narożników cegieł zaleca się przed aplikacją zaprawy zazbrojenie naprawianego 
elementu za pomocą wklejanych dybli lub drutów ze stali nierdzewnej. Nałożenie 
końcowej warstwy zaprawy naprawczej, o grubości do 5 mm, musi być poprzedzone 
obfitym zwilżenie podłoża.  

Po naprawieniu ubytków, należy uzupełnić spoiny za pomocą tynku 
renowacyjnego podkładowego Ceresit CR 61. 

Powierzchnię cegieł zabezpieczyć hydrostabilizatorem Ceresit CT 9. Przed 
użyciem preparat kilkakrotnie wstrząsnąć. Impregnat nanosić na podłoże miękkim 
pędzlem lub szczotką, aż do nasycenia podłoża w taki sposób, aby impregnat tworzył 
zacieki o długości około 50cm. Preparat nałożyć w dwóch warstwach, następną 
warstwę należy nanieść przed wyschnięciem poprzedniej. 

 

6.3. Technologia naprawy detali architektonicznych 

Do odtworzenia zniszczonych elementów należy zastosować zaprawę 
do wykonywania odlewów Ceresit CR 41. Przed przystąpieniem do wykonywania 
odlewu należy przygotować odpowiednią formę silikonową, gipsową lub betonową. 
W przypadku dwóch ostatnich rodzajów form, należy ich powierzchnie pokryć 
środkiem antyadhezyjnym. Zaprawę do odlewów przygotowuje się przez 
wymieszanie wody z gotową suchą zaprawą  Ceresit CR 41. W przypadku 
wykonywania  odlewów o grubości większej niż 5 cm, do gotowej zaprawy należy 
dodać 25% suchego piasku.  

Dodanie piasku wymaga również zwiększenia  ilości wody dla osiągnięcia 
płynnej konsystencji. Zaprawę można dobarwiać pigmentami proszkowymi. Po 
starannym wymieszaniu i uzyskaniu jednorodnej masy bez grudek, wypełnia się nią 
przygotowaną formą. Rozformowanie jest możliwe po 24 godzinach.  

 
6.4. Technologia naprawy profili ci ągnionych 

Gzymsy, profilowane obramowania otworów  są elementami ulęgającymi 
najszybciej uszkodzeniom korozyjnym z racji wysunięcia poza lico elewacji i 
gorszego zabezpieczenia przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych (często 
niemożliwa osłona obróbką blacharską, bardzo rozwinięta powierzchnia). Z drugiej 
strony elementy te często decydują o unikalnym charakterze danej elewacji. 
Wykonanie ich naprawy zwykłymi zaprawami tynkarskim jest trudne i bardzo 
pracochłonne. W takich przypadkach należy użyć zaprawy Ceresit CR 42, która służy 
do wykonywania oraz renowacji profili ciągnionych, sztukatorskich, gzymsów, 
elementów zdobniczych o grubości od 10 do 100 mm. Produktu tego nie należy 
stosować na podłożach gipsowych ani do zabezpieczenia murów przed wilgocią 
gruntową, wodą podskórną itp.  
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Przed przystąpieniem do naprawy ubytków istniejące powłoki, uszkodzony 
tynk, jak również zmurszałe fragmenty należy skuć, odsłaniając nośne podłoże. 
Ślady wykwitów solnych należy usunąć szczotkami stalowymi, a następnie zwilżyć 
powierzchnię muru lub betonu. Na wilgotnym, matowym podłożu wykonać ażurową 
obrzutkę z tynku renowacyjnego podkładowego Ceresit CR 61 zarobionego do 
właściwej konsystencji wodnym roztworem emulsji Ceresit CC 81 (1 część emulsji 
zmieszać z 3 częściami wody). Obrzutka o grubości do 5 mm musi równomiernie 
pokrywać 50% powierzchni podłoża. Zaprawę CR 42 należy nakładać po ok. 24 
godzinach od wykonania obrzutki. W pierwszej kolejności należy, przygotowanym 
zgodnie z kartą techniczną materiałem, wypełnić głębokie ubytki, wykruszenia, 
spoiny, nierówności podłoża. Po związaniu nałożonej w takich miejscach zaprawy 
CR 42, można przystąpić do wykonywania zasadniczej warstwy renowacyjnej profilu. 
Materiał nakłada się w jednej czynności roboczej lub warstwami o grubości 20 mm. 
Zaprawę  narzuca się ręcznie i ściąga odpowiednio wyprofilowanym szablonem 
odpowiadającym kształtem naprawianemu lub tworzonemu elementowi.  Świeżą 
warstwę CR 42, w celu uzyskania dobrej przyczepności gładzi, należy przeciągnąć 
ostrą miotłą i pozostawić do stwardnienia. Wbudowany materiał należy chronić przed 
zbyt szybkim przesychaniem i przez minimum 24 godziny należy zapewnić mu 
wilgotne warunki dojrzewania.  

Na zaprawie wykonać warstwę gładzi wykończeniowej ze szpachlówki Ceresit 
CR 64 o grubości do 5 mm, ale po min. 5-7 dniach i pomalować farbą silikonową 
Ceresit  CT 48. 

 
6.5. Malowanie elewacji na wysoko ści parteru  

Powierzchnie elewacji należy oczyścić, nierówności, defekty i ubytki skuć lub 
ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską (podłoże powinno być równe w zakresie 
odchyleń powierzchni i krawędzi), a następnie nanieść preparat gruntujący pod farbę 
silikonową Ceresit CT 16. Grunt należy nanosić na podłoże wałkiem lub pędzlem, 
tworząc cienką i równomierną warstwę. Na zagruntowane podłoże nałożyć farbę 
silikonową Ceresit CT 48 w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki. 
 

6.6. Zabezpieczenie elementów drewnianych 

Zabezpieczenie drewnianej podbitki przedstawiono na podstawie produktów 
firmy TIKKURILA. Dopuszcza się stosowanie produktów (systemów) innych 
producentów o parametrach technicznych porównywalnych bądź lepszych. Produkty 
należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
Przygotowanie podło ża 
Podłoże drewniane i drewnopochodne pokryte pleśnią, glonami itp. przed 

przystąpieniem do malowania, poddać obróbce odpowiednim preparatem 
usuwającym te mikroorganizmy, następnie spłukać wodą i pozostawić do 
wyschnięcia. Usunąć wszystkie łuszczące się fragmenty starej powłoki a dobrze 
przyczepne do podłoża przeszlifować, oczyścić i odtłuścić. Elementy zbutwiałe 
należy wymienić. 
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Gruntowanie 
Powierzchnie użytkowane na zewnątrz, zaleca się zaimpregnować 

preparatem Tikkurila Valtti Super Guard. Nakładać obficie na całej powierzchni, 
wzdłuż włókien, zwracając szczególną uwagę na  łączenia, pęknięcia, zakończenia 
gruntowanych elementów.  Nakładać pędzlem lub metodą natryskową.  
 

 Malowanie 
Nałożyć 2 warstwy Tikkurila Everal Matt kolor M462 pędzlem lub metodą 

natryskową na całej powierzchni wzdłuż włókien, stosując na końcówkach 
drewnianych elementów szczególnie grubą warstwę. Materiały należy dokładnie 
wymieszać zarówno przed użyciem, jak i w trakcie aplikacji. Nakładać pędzlem lub 
metodą natryskową. Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania powinny 
być suche, o zawartości wilgoci w drewnie poniżej 20%. Aplikację należy 
przeprowadzać w temperaturze powyżej +5°C i poniżej +25°C, przy wilgotności 
względnej powietrza poniżej 80%. Należy wykonać wymalowanie próbne. Do 
natrysku pneumatycznego rozcieńczyć stosując EVERAL THINNER 1050 dodając 
10-20% objętościowych rozcieńczalnika. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o 
ostatecznym zastosowaniu produktu. 
 

6.7. Wykonanie obróbek blacharskich, podokienników stalowych 
Po wykonaniu prac renowacyjnych zamontować nowe elementy obróbek 

wykonane z blachy tytanowo-cynkowej. Należy pamiętać o obmiarach z natury. Nie 
dopuszcza się wykonania parapetów okiennych łączonych z dwóch i więcej 
elementów blachy. Sztywność parapetu można poprawić poprzez zastosowanie 
odpowiednio wyprofilowanego stalowego płaskownika 30x3 mm. Należy zwrócić 
uwagę aby parapet przykrywał podokiennik na całej długości a nie tylko w świetle 
ościeży. Wszystkie obróbki powinny być tak wyprowadzone, aby ich krawędź była 
oddalona od powierzchni elewacji min. 40,0 mm. Obróbki powinny być zamocowane 
w sposób stabilny. 
 

6.8. Malowanie i naprawa balustrady balkonowej 
Przed malowaniem balustrady należy dokładnie ją oczyścić, a wyczyszczoną 

powierzchnię odtłuścić. Po tych czynnościach należy nałożyć na powierzchnię 
pędzlem warstwę farby podkładowej (antykorozyjnej). Po wyschnięciu farby 
podkładowej należy nałożyć dwie warstwy farby chlorokauczukowej wierzchniego 
krycia – zgodnie z kolorystyką. W przypadku silnie skorodowanych elementów 
balustrad należy elementy te odciąć i zastąpić nowymi elementami stalowymi. W 
przypadku balustrad mocno wygiętych należy je wyprostować. 

Należy zwrócić uwagę by wysokość balustrady wynosiła min. 1,10 m nad 
poziom posadzki balkonu, w innym przypadku balustradę należy podwyższyć 
dodatkowymi elementami stalowymi. Zaleca się, aby kolor balustrad  dopasować do 
kolorów palety RAL-9004. 
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6.9. Prace towarzysz ące 
• Malowanie stalowego elementu nad oknem balkonowym w kolorze RAL 9004. 

Przed malowaniem element należy dokładnie oczyścić za pomocą 
piaskowania. 

• Zamaskowanie mocowania balkonu. W tym celu należy przykleić styropian 
gr. 2-3 cm i wykonać warstwę zbrojącą oraz wyprawę z tynku silikonowego. 

• Montaż wsporników stalowych balkonu nawiązujących do wsporników 
historycznych.  

• Odtworzenie detali architektonicznych nad przejazdem za pomocą profili 
styropianowych. 

• Ponowny montaż kolców przeciw ptakom. 
 
 

7. Zagro żenia dla środowiska oraz u żytkowników obiektu 
Projektowana realizacja nie stanowi zagrożenia dla otoczenia ze względu na 

zwiększenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu. Zamierzenie 
inwestycyjne nie będzie miało wpływu na ludzi, świat roślinny i zwierzęcy, wody 
powierzchniowe i podziemne, glebą oraz dobra materialnej dziedzictwo kulturowe. 
Przedmiotowa inwestycja nie będzie uciążliwa dla środowiska naturalnego oraz nie 
będzie stanowiła zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników oraz okolicznych 
mieszkańców. 

 

8. Ochrona przeciwpo żarowa 
Budynek podlega wymaganiom bezpieczeństwa pożarowego określonym 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury Dz.U.02.75.690. Przedmiotowy budynek 
mieszkalno-usługowy ma wysokość ok.16,45 m oraz liczbę kondygnacji 4, a więc 
zgodnie z §8 zalicza się do budynków średniowysokich – typ SW. Kategoria 
zagrożenia ludzi to ZL III odpowiadająca budynkom użyteczności publicznej. Zgodnie 
z §212.2 odpowiadająca tym kryteriom klasa odporności pożarowej budynku to „B".  

 
• podział budynku na grupę wysokości średniowysoki 12 m<h<25 m 
• przeznaczenie i sposób użytkowania budynku - budynek mieszkalny 

wielorodzinny z częścią usługową - ZL IV i ZL III 
• klasa odporności pożarowej budynku „B” 

- główna konstrukcja nośna R120 
- konstrukcja dachu R30 
- strop REI60 
- ściana zewnętrzna EI60 
- ściana wewnętrzna EI30 
- przekrycie dachu RE30 
Z uwagi na charakter opracowania – remont elewacji nie zmienia się układ 

stref pożarowych, jak i dróg ewakuacyjnych a także zgodnie z §3.2 Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej projekt nie wymaga 
uzgodnienia p.poż. 
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9. Warunki BHP. 
• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47,poz.401), 

• Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 
roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 
129 z 1997 r. Poz. 884 Zmiana: Dz. U. Nr 91 z 2002, poz.8111). 

• Ogół prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzić w sposób nie 
powodujący przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hałasu, 

• Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z kartami bezpieczeństwa 
technicznego stosowanych materiałów i przestrzegać zawartych w nich 
wytycznych. 
 

10. Nadzór techniczny. 
Wszystkie prace należy prowadzić pod wykwalifikowanym nadzorem 

technicznym, a także zgodnie z Polskimi Normami i warunkami technicznymi, 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Przy stosowaniu zaleconych 
materiałów należy bezwzględnie stosować wszystkie informacje oraz zalecenia 
zawarte w kartach technicznych. 
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11. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia. 
 Zakres robót. 
Projektowana inwestycja ma na celu remont elewacji frontowej budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową zlokalizowanego 
przy ul. Śląskiej 3 w Siemianowicach Śląskich. 
 

 Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Śląskiej 3 

w Siemianowicach Śląskich.  Budynek od strony południowo-wschodniej i północno-
zachodniej przylega do sąsiednich kamienic, od strony elewacji południowo-
zachodniej sąsiaduje z chodnikiem a od strony północno-wschodniej z podwórzem i 
parkingiem.   

 
Kolejno ść wykonywanych robót 
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje się etapowania inwestycji, 

kolejność wykonywania robót dla tego typu realizacji przedstawia się następująco: 
• roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu, 
• ustawienie rusztowań, 
• remont elewacji, 
• demontaż rusztowań, 
• uporządkowanie terenu. 

 
 Elementy zagospodarowania działki lub terenu, któr e mogą stanowi ć 

zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 
Biegnące równolegle do elewacji budynku chodniki oraz ulice dojazdowe do 

budynku. 
 
Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót 

• upadki z wysokości pracowników, 
• upadki przedmiotów z wysokości - narzędzia, materiały budowlane, gruz itp, 
• upadki elementów rusztowań podczas montażu i demontażu, 
• porażenia prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi. 

 
 Instrukta ż pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenia wstępne, 
- szkolenia okresowe. 

Szkolenia te prowadzone są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 
szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne (instruktaż ogólny) przechodzą wszyscy nowo 
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP 
zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, 
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zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania 
pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisko pracy (“Instruktaż 
stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na 
określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz 
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.  

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.  

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia 
wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien 
być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 
pracownika.  

Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie BHP, powinny być 
przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na 
określonym stanowisku pracy.  

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie 
rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne 
zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w 
roku.  

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn 
budowlanych i innych maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym 
powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek 
z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1KW.  

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego 
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub 
zagrożeniami zdrowia pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed 

rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej 
pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania 
w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie 
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 
znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 
pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz 
budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
 

 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 
wynikaj ącym z wykonania robót budowlanych 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 
pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz 
budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na 
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placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia 
pracowników. 

 
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

• niewłaściwa ogólna organizacja pracy: 
- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
- niewłaściwe polecenia przełożonych, 
- brak nadzoru, 
- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy. 
- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy 

i ergonomii, 
- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań 

lekarskich. 
• niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
- nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór, 
 
Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

• niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub 

napraw. 
• niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

- zastosowanie materiałów zastępczych, 
- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych. 

• wady materiałowe czynnika materialnego: 
- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego. 

• niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie 
zgodnie z przeznaczeniem, 

• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniające 
zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami 
zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 
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• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 
technicznego, a także sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 
zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na 

danym stanowisku pracy, 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac 

szczególnie niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne aby 

zapewnić: 
• organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 
szkodliwych i uciążliwych, 

• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
zastosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich 
zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 
wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału 
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez 
pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 
występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 
wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 
posługiwania się tymi środkami. 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity) 
Art. 21a – Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych. 
 

Podstawa prawna opracowania:  
• ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 

21 poz.94 z późn.zm.), 
• art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane(t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1332, z późn. zm.), 
• ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.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 
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szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.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 (Dz.U.Nr62 poz. 285), 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w 
sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności 
psychofizycznej (Dz.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 (Dz.U.Nr 62 poz. 288), 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 
poz. 844 z póź.zm.), 

• rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263). 




