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Gdańsk, 30.07.2018 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy,  że  projekt  remontu  i  kolorystyki  elewacji  budynku  mieszkalnego

wielorodzinnego w Gdańsku przy ul.  Wolności  15  został  sporządzony w sposób zgodny z

obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJĄCY:

Architektura:
arch.Karolina Paluszyńska-Czekaj arch. Piotr Zysk 
upr. nr PO/KK/408/2011 upr. nr PO/KK/424/2011
w specjalności architektonicznej w specjalności architektonicznej
 
Konstrukcje:
inż. Andrzej Łasiński inż.  Stanisław Kutowski
upr. nr 70/El/76 upr. Nr 180/EL/78 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w specjalności konstr.-budowlanej
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INFORMACJA

DOTYCZĄCA BIOZ

OBIEKT: Budynek  mieszkalny  wielorodzinny  w  Gdańsku

przy ul. Wolności  15

ZAMAWIAJĄCY: Wspólnota mieszkaniowa Wolności  15

ul.  Wolności  15

80- 541 Gdańsk

ADRES INWESTYCJI: ul. Wolności  15

80-541 Gdańsk
dz.  nr  121/1,  obręb  ew.  060  ,  jednostka  ew.  2261011  m.

Gdańsk

Projektanci: arch. Karolina Paluszyńska-Czekaj

 upr. nr PO/KK/408/2011

  ul. Wajdeloty 22/6a

  80-437 Gdańsk

Konstrukcje:
inż. Andrzej Łasiński

upr. nr 70/E1/76

ul. Szafirowa 29  

Gronowo Górne 

82-310 Elbląg 2

Gdańsk, lipiec 2018

4



1.0  ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PROWADZONYCH ROBÓT

 organizacja, ogrodzenie i oznaczenie terenu budowy 

 odkopanie ścian piwnicznych do głębokości  fundamentów

 oczyszczenie ścian piwnic i cokołu, przygotowanie pod wykonanie izolacji

 wykonanie  hydroizolacji  pionowej  i  poziomej  ścian  piwnicznych  i  cokołu   poprzedzone

naprawą  muru  –  dotyczy  wszystkich  elewacji,  na  elewacji  tylnej  powierzchnię  pod

hydroizolację pionową przygotować do montażu na niej ocieplenia

 ocieplenie ścian piwnicznych i cokołu elewacji tylnej, zabezpieczenie hydroizolacji elewacji

frontowej i bocznych 

 ustawienie rusztowań

 konstrukcyjne roboty naprawcze: kotwienie rys i  zespolenie ścian szczytowych ze stopem

 remont elewacji frontowej i bocznych wraz z wymianą tynku na cokole i pod parapetami

parteru, uzupełnieniem i scaleniem tynku i malowaniem całej elewacji

 remont  i  ocieplenie  elewacji  tylnej:  ścian  i  cokołu  z  wymianą  tynku  na  cokole  i  pod

parapetami parteru, uzupełnieniem tynku, ociepleniem i malowaniem całej elewacji

 remont  schodów zewnętrznych i opaski przy budynku

 remont  drzwi zewnętrznych 

 prace dodatkowe wykonywane w trakcie wyżej wymienionych robót: niezbędne wymiany

obróbek blacharskich, parapetów i  tym podobnych elementów, przełożenie lub wymiana

elementów przylegających i zainstalowanych na elewacjach

    uprzątnięcie terenu budowy

2.0  WYKAZ  ISTNIEJĄCYCH  OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH  NA  TERENIU  OBJĘTYM

INWESTYCJĄ

Teren objęty  inwestycją  ogranicza  się  do  remontowanego  budynku  i  jego  bezpośredniego

sąsiedztwa.

3.0  ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU  MOGĄCE  STWARZAĆ  ZAGROŻENIE

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

W chwili  opracowywania projektu  w budynku, a w szczególności na ścianie wschodniej i  w

mniejszym stopniu  zachodniej,  występują   liczne  i  mocne  spękania  i  znaczne wyboczenia

ścian. Na podstawie oględzin architektonicznych ocenia się, że, w razie nie podjęcia działań

naprawczych,  pogarszający  stan  konstrukcji  budynku  może  stworzyć  zagrożenie  dla

użytkowników. 
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Roboty budowlane objęte niniejszym projektem zacząć od odsłonięcia fundamentów i

weryfikacji  oceny  ich  stanu  technicznego.  W  razie  zauważenia  jakichkolwiek

symptomów,  mogących  świadczyć  o  naruszeniu  stabilności  fundamentów,  należy

skontaktować się z projektantem. W razie braku niepokojących objawów, wykonać prace

w zakresie  remontu  i  izolacji  podziemnej  części  budynku.  Prace  dotyczące  elewacji

można zacząć dopiero po naprawie konstrukcji wykonanej wg niniejszego opracowania -

część branży konstrukcyjnej. 

Jednak z uwagi  na zaistniałe zniszczenia,  również po naprawie konstrukcji  budynku,

prace przy budynku należy prowadzić ostrożnie, w miarę możliwości ręcznie lub przy

użyciu lekkiego sprzętu, nie powodującego drgań ani wibracji. Przy prowadzeniu robót

należy  uważnie  obserwować  budynek,  a  w  przypadku  pojawienia  się  jakichkolwiek

niepokojących  objawów  (rysy,  spękania,  wyboczenia  elementów  konstrukcji)  prace

należy przerwać i powiadomić o zaistniałej sytuacji Zarządcę budynku. 

Składowisko materiałów, zaplecze robót i plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uzgodnić i

sporządzić  z uwzględnieniem wytycznych organizacyjnych inwestora.

4.0  PRZEWIDYWANE  ZAGROŻENIA  PODCZAS  REALIZACJI  ROBÓT  BUDOWLANO-

MONTAŻOWYCH

Przy organizowaniu prac należy uwzględnić specyfikę robót budowlanych występujących przy

realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, których charakter, organizacja           i

miejsce  prowadzenia  stwarzają  szczególne  ryzyko  powstania  zagrożenia  bezpieczeństwa

i zdrowia ludzi.

Prowadzenie i wykonywanie robót w zakresie niniejszego opracowania stwarza następujące

zagrożenia:

- możliwość upadku możliwość wysokości powyżej 10 m

- możliwość odniesienia urazów mechanicznych

���� możliwość porażenia prądem

W chwili  opracowywania projektu  w budynku, a w szczególności na ścianie wschodniej i  w

mniejszym stopniu  zachodniej,  występują   liczne  i  mocne  spękania  i  znaczne wyboczenia

ścian. Na podstawie oględzin architektonicznych ocenia się, że, w razie nie podjęcia działań

naprawczych,  pogarszający  stan  konstrukcji  budynku  może  stworzyć  zagrożenie  dla

użytkowników. 

Roboty budowlane objęte niniejszym projektem zacząć od odsłonięcia fundamentów i

weryfikacji  oceny  ich  stanu  technicznego.  W  razie  zauważenia  jakichkolwiek

symptomów,  mogących  świadczyć  o  naruszeniu  stabilności  fundamentów,  należy

skontaktować się z projektantem. W razie braku niepokojących objawów, wykonać prace

w zakresie  remontu  i  izolacji  podziemnej  części  budynku.  Prace  dotyczące  elewacji
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można zacząć dopiero po naprawie konstrukcji wykonanej wg niniejszego opracowania -

część branży konstrukcyjnej. 

Jednak z uwagi  na zaistniałe zniszczenia,  również po naprawie konstrukcji  budynku,

prace przy budynku należy prowadzić ostrożnie, w miarę możliwości ręcznie lub przy

użyciu lekkiego sprzętu, nie powodującego drgań ani wibracji. Przy prowadzeniu robót

należy  uważnie  obserwować  budynek,  a  w  przypadku  pojawienia  się  jakichkolwiek

niepokojących  objawów  (rysy,  spękania,  wyboczenia  elementów  konstrukcji)  prace

należy przerwać i powiadomić o zaistniałej sytuacji Zarządcę budynku. 

5.0  INSTRUKTAŻ  PRACOWNIKÓW  PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  ROBÓT  SZCZEGÓLNIE

NIEBEZPIECZNYCH

Przed  przystąpieniem  do  robót  wszyscy  pracownicy  powinni  zostać  zapoznani  z  Planem

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, co poświadczają pisemnie na liście załączonej do planu

BiOZ.  Kierownik  robót  jest  zobowiązany  zapewnić  przeszkolenie  pracowników  zgodnie

z  obowiązującymi  przepisami  oraz  rodzajem  występujących  robót,  z  określeniem  podczas

szkolenia:

- rodzajów możliwych występujących zagrożeń

� zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

-  konieczności  i  zasad  stosowania  przez  pracowników  środków  ochrony  indywidualnej,

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń

� zasad  bezpośredniego  nadzoru  nad  pracami  szczególnie  niebezpiecznymi  przez

wyznaczone w tym celu osoby

� pracownikom należy zwrócić szczególną uwagę na, by prace prowadzić ostrożnie, w miarę

możliwości ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu, nie powodującego drgań ani wibracji

oraz  uważnie  obserwować  budynek,  a  w  przypadku  pojawienia  się  jakichkolwiek

niepokojących objawów (rysy, spękania, wyboczenia elementów konstrukcji) przerwać prace i

powiadomić o zaistniałej sytuacji Kierownika Budowy

Ponadto pracodawca powinien:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych lub uciążliwych dla

zdrowia.

-  zapewnić  pracownikom informację o istniejących zagrożeniach,  przed którymi chronić  ich

będą  środki  ochrony  indywidualnej  oraz  informacje  o  tych  środkach  i  zasadach  ich

stosowania

- poinformować pracowników o rodzajach ręcznych i słownych sygnałów bezpieczeństwa

6.0  ŚRODKI  TECHNICZNE  I  ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJĄCE  WYSTĘPUJĄCYM

ZAGROŻENIOM
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Uzgodnić  z  inwestorem obszar  terenu  niezbędny  do  prowadzenia  robót  oraz  składowania

materiałów niezbędnych do realizacji prac w sposób umożliwiający prowadzenie pozostałych

robót.  Zorganizować drogę ewakuacyjną i  miejsce ewakuacji  z  terenu budowy.  Wydzielony

teren budowy ogrodzić  i  oznakować tablicami ostrzegawczymi  oraz zakazem wstępu osób

nieupoważnionych. 

Zaopatrzyć pracowników w odzież roboczą i ochronną zgodnie z wymogami przepisów bhp.

Prace budowlane i  instalacyjne prowadzić wyłącznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry

technicznej  o  odpowiednich  uprawnieniach.  Kierownik  budowy  jest  zobowiązany  do

opracowania  Planu  BiOZ,  wykonania  projektu  organizacji  budowy  i  harmonogramu  robót

budowlano- montażowych.

Podczas wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów bhp,                  a

w szczególności:

-  Rozporządzenie  ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dn.  26.09.1997  r.  w  sprawie  ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.Nr 169, poz.1650 z 2003 r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa                i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860)

-  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dn.  30.10.2002  r.  w  sprawie  minimalnych  wymagań

dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  zakresie  użytkowania  maszyn  przez

pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, 2002 r.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa                i

higieny  pracy  przy  urządzeniach  i  instalacjach  energetycznych  (Dz.U.  Nr  80,  poz.  912,

z 08.10.99 r.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa                i

higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robót

ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 583)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, z 2000 r.) 

-  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  24  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  wykazu  prac

wzbronionych młodocianym i  warunków ich zatrudniania  przy niektórych z tych prac (tekst

jednolity Dz.U. 2016 poz. 1509)

Opracowanie:

arch. Karolina Paluszyńska-Czekaj

inż. Andrzej Łasiński
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PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

OPIS TECHNICZNY 

architektoniczny do projektu   remontu i kolorystyki elewacji kamienicy przy ul.  

Wolności 15   w Gdańsku  

I. Podstawa opracowania.

◦◦◦◦ Zlecenie Zamawiającego.
◦◦◦◦ Uzgodnienia z Użytkownikami
◦◦◦◦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.  w sprawie warunków
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  
(Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) z późniejszymi zmianami.
◦◦◦◦ Obowiązujące normy i przepisy związane z tematem opracowania.
◦◦◦◦ Mapa do celów informacyjnych w skali 1:500.
◦◦◦◦ UCHWAŁA Nr XXIV/715/04 RADY  MIASTA  GDAŃSKA z dnia 27 maja 2004 roku w
sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port
– Wschód w  mieście Gdańsku

II. Lokalizacja, funkcja obiektu i stan istniejący

1. Lokalizacja, funkcja, forma architektoniczna i konstrukcja  

Kamienica  przy  ul.  Wolności  15   w  Gdańsku  pochodzi  z  przełomu  XIX  i  XXw.

Prawdopodobnie  z  końca  wieku  XIX  (stwierdzono  na  podstawie  zastosowanych  w  budynku

technologii: kamiennych fundamentów i drewnianego stropu także nad piwnicą). Jest to kamienica

wolnostojąca. Cały budynek pełni funkcje mieszkalne. Jest to obiekt z 2 pełnych kondygnacjach

nadziemnych,  z  poddaszem  pełniącym  częściowo  funkcję  mieszkalną,  podpiwniczony.

Zbudowano go na planie zbliżonym do prostokąta. 

Bryła  i  charakter  zachowanego  detalu  (schodkowe  detale  ścianek  attykowych,

wysunięcia  gzymsów,  poziome  pasy  na  elewacji  frontowej,  układ  cegieł  cokołu)  w  budynku

pozwala domniemać, że budynek był pierwotnie ceglany, nieotynkowany. 

W tej chwili wszystkie ściany, łącznie z detalami są otynkowane. 

Elewacja frontowa (od ulicy Wolności) najbardziej reprezentacyjna, o symetrycznej kompozycji,  z

oszczędnym detalem architektonicznym. Elewacja sflankowana wysuniętymi nieco przed lico cen-

tralnej części elewacji ścianami pod „lukarnami”. W szczytach „lukarn” okna o półkolistych nadpro-

żach. 

Zachowane detale (wszystkie otynkowane):

- gzyms pod okapem dachu, 

- gzymsy wieńczącymi ryzality” lukarn”
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- detale ścianek attykowych

-  pasy wychodzące  ok.3cm przed lico  elewacji,  wykończone tynkiem gładszym niż  pozostała

część elewacji (prawdopodobnie są to świadectwa detali fryzów ceglanych ukrytych pod tynkiem)

- ceglane parapety pod wszystkimi oknami (poza strychowymi)

Elewacja frontowa zachowała swój oryginalny charakter w zakresie kompozycji otworów

(poza zamurowaniem 1 okienka strychowego) i podziałów. 

W centralnej części elewacji  zamontowana historyczna tabliczka z numerem budynku.

Poza  tym  na  elewacji  zamontowana  współczesna  tabliczka  z  numerem  budynku,  elementy

instalacyjne. Elementy te są dość neutralne.  Ich stan kwalifikuje je do remontu lub wymiany.

Przez elewację przebiegają dość liczne przewody elektryczne.

Tynk na elewacji frontowej wtórny, w przewadze o grubej strukturze (z ozdobnymi pasami tynku o

gładszej strukturze).

Istniejący cokół otynkowany dość nowym tynkiem cementowym, gładkim; cokół  wysunięty ok. 4-

5cm przed lico tynkowanej elewacji powyżej – wysunięcie wyprofilowane w grubości muru ceglane-

go. Wyprawę z wspomnianego tynku cementowego wykonano aż do poziomu parapetów okien

parteru. 

Stan wykończenia elewacji  południowej średni: występują  ubytki i luźne połacie tynku (nawet no-

wego, cementowego na cokole), na całej elewacji występują zabrudzenia,  przebarwienia i drobne

ślady przemurowań/napraw tynku, zawilgocenie  w dolnej części,  zniszczenia będące wynikiem

nieszczelności dachu lub rynien w górnych partiach elewacji. Stan wizualny tynku na cokole dość

dobry, aczkolwiek pojawiają się już na nim zniszczenia . Stan techniczny poszczególnych elemen-

tów elewacji frontowej został szczegółowo opisany na rysunku inwentaryzacji.

Elewacje boczne z mniejsza ilością detalu, niesymetryczne. Wejścia do budynku znajdują się w

obu bocznych elewacjach. 

Zachowane detale (wszystkie otynkowane):

- detale ścianek attykowych

- ceglane parapety pod wszystkimi oknami (poza wtórnymi)

Elewacja  wschodnia  zachowała  swój  oryginalny  charakter  w  zakresie  kompozycji

otworów  i  podziałów.  Na  elewacji  zachodnia  dokonano  zmian  wielkości  i  układu  otworów

okiennych na wysokości poddasza. 

Na elewacjach zamontowane są elementy instalacyjne. Elementy te są dość neutralne.

Ich  stan  kwalifikuje  je  do  remontu  lub  wymiany.  Nad  wejściem  na  elewacji  zachodniej

zainstalowano półkolisty, niehistoryczny daszek z poliwęglanu. 

Przez obie elewacje przebiegają dość liczne przewody elektryczne.
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Tynk na elewacjach bocznych wtórny, o grubej strukturze.

Istniejący cokół otynkowany dość nowym tynkiem cementowym, gładkim; cokół  wysunięty ok. 4-

5cm przed lico tynkowanej elewacji powyżej – wysunięcie wyprofilowane w grubości muru ceglane-

go. Wyprawę z wspomnianego tynku cementowego wykonano aż do poziomu parapetów okien

parteru. 

Stan wykończenia elewacji wschodniej zły: liczne odspojenia, luźne połacie tynku (nawet nowego, 

cementowego na cokole), zawilgocenia, przebarwienia i zabrudzenia, nalot mikrobiologiczny w 

partii cokołowej.

Stan wykończenia elewacji zachodniej dość dobry: nieliczne ubytki, tynk raczej mocny, na całej 

elewacji występują zabrudzenia, przebarwienia i ślady przemurowań/napraw tynku, zawilgocenie  

tylko w dolnej części, nalot mikrobiologiczny w partii cokołowej 

Uwaga:    w  budynku,  a  w  szczególności  na  ścianie  wschodniej  i  w  mniejszym  stopniu  

zachodniej,  występują   liczne i  mocne spękania  i  znaczne wyboczenia  ścian.  W razie  nie

podjęcia  działań  naprawczych,  pogarszający  stan  konstrukcji  budynku  może  stworzyć

zagrożenie dla użytkowników. 

Stan wizualny tynków na cokołach obu elewacji dość dobry, aczkolwiek pojawiają się już na nich

zniszczenia .  Stan techniczny poszczególnych elementów elewacji frontowej został szczegółowo

opisany na rysunku inwentaryzacji.

Elewacja  tylna     z mniejsza ilością detalu. 

Zachowane detale (wszystkie otynkowane):

- gzyms pod okapem dachu, 

- detale ścianek attykowych

- ceglane parapety pod wszystkimi oknami (poza wtórnymi)

Elewacja tylna zachowała swój oryginalny charakter w zakresie kompozycji  otworów

(poza zamurowaniem 2 okienek strychowych)  i podziałów. 

Na  elewacji  tylnej  zamontowane  są  elementy  instalacyjne.  Elementy  te  są  dość

neutralne.  Ich stan kwalifikuje je do remontu lub wymiany. Nad wejściem na elewacji zachodniej

zainstalowano półkolisty, niehistoryczny daszek z poliwęglanu. 

Przez elewację przebiegają dość liczne przewody elektryczne.

Tynk na elewacji tylnej wtórny, o grubej strukturze.

Stan wykończenia elewacji  tylnej średni: występują  ubytki i luźne połacie tynku (nawet

nowego, cementowego na cokole. Na całej elewacji występują zabrudzenia, przebarwienia i drob-
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ne ślady przemurowań/napraw tynku, zniszczenia będące wynikiem nieszczelności dachu lub ry-

nien w górnych partiach elewacji, zawilgocenie  w dolnej części,  nalot mikrobiologiczny 

w części cokołowej i tuż ponad nią. Stan wizualny tynku na cokole dość dobry, aczkolwiek poja-

wiają się już na nim zniszczenia . Stan techniczny poszczególnych elementów elewacji frontowej 

został szczegółowo opisany na rysunku inwentaryzacji.

W poziomie wszystkie elewacje podzielone są obecnie na 2 części:

 cokół (wysunięty ok. 4cm przed lico elewacji, bez ozdób, gładki, wykończony nowym

tynkiem cementowym). Oddzielony od poziomu parteru jedynie poprzez wysunięcie na ok.4cm.

 poziom parteru i  pięter (wykończony do poziomu parapetów parteru nowym tynkiem

cementowym , powyżej wtórnym ale starszym tynkiem o wyraźnej strukturze)

Stolarka na wszystkich elewacjach w większości została wymieniona.  wymienione

okna  na  parterze  i  piętrach  z  PVC  w  kolorze  białym,  o  różnych  podziałach,  często  nie

nawiązujących do oryginalnych. 

Drzwi  wejściowe  drewniane,  jedne  nowe,  drugie  kilkudziesięcioletnie,  w  kolorze

ciemnobrązowym, nawiązujące do historycznego stylu. 

Obróbki  ceglanych  parapetów  zewnętrznych  w  większości  wymienione  na  nowe,  o

różnej  kolorystyce,  w dość  dobrym stanie  (poza zaznaczonymi  na rysunku obróbkami  w złym

stanie) .

Konstrukcja.

Budynek zbudowany  w  technologii  tradycyjnej.  Ściany  piwnic  częściowo kamienne,

powyżej ceglane. Ściany nadziemia ceglane. Dach dwuspadowy, z „lukarnami”  od strony ulicy.

Stropy (w tym nad piwnicą),  belkowe, drewniane. Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowa, dach

obecnie w całości jest pokryty dachówką zakładkową.

2. Izolacje  

Elewacje i cokoły bez izolacji termicznej.

Ściany piwniczne i fundamentowe nieocieplone.

Dach poza zakresem opracowania.

Brak widocznych śladów pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej.

Brak hydroizolacji podłóg na gruncie.

3. Ocena stanu technicznego budynku 

Stan elementów konstrukcyjnych: W budynku, a w szczególności na ścianie wschodniej i w

mniejszym stopniu zachodniej, występują liczne i mocne spękania i znaczne wyboczenia ścian.
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Szczegółowy opis oceny stanu budynku znajduje się w części konstrukcyjnej niniejszego projektu. 

Stan  ścian,  ich  wykończenia  zewnętrznego i  detalu,  stan  obróbek  blacharskich,    stolarki  

zewnętrznej i izolacji       – zróżnicowany, wg wcześniejszej części opisu

III. Stan projektowany

1111.... Przedmiot inwestycji, przeznaczenie obiektu i program użytkowy  

W zakres inwestycji objętej niniejszym projektem wchodzi:

� remont elewacji frontowej i bocznych wraz z wymianą tynku na cokole i pod parapetami

parteru, uzupełnieniem i scaleniem tynku i malowaniem całej elewacji 

-    remont i wykonanie hydroizolacji pionowej i poziomej ścian piwnicznych i fundamentowych 

elewacji frontowej i bocznych 

� remont drzwi wejściowych na obu bocznych elewacjach 

� wykonanie opaski w spadku od budynku, remont  schodów zewnętrznych

� remont  i  ocieplenie  elewacji  tylnej:  ścian  i  cokołu  z  wymianą  tynku  na  cokole  i  pod

parapetami parteru, uzupełnieniem tynku, ociepleniem i malowaniem całej elewacji 

� remont, ocieplenie  i wykonanie hydroizolacji pionowej i poziomej ścian piwnicznych i 

fundamentowych elewacji tylnej

� prace  dodatkowe:  niezbędne  wymiany  obróbek  blacharskich,  rynien  i  rur  spustowych,

parapetów, remont i przełożenie bądź wymiana  elementów zainstalowanych na elewacjach

i tym podobne  roboty

Projektowany  remont  nie  powoduje  zmiany  sposobu  zagospodarowania  terenu,

wykończenia zewnętrznego ani nie zmieniają formy architektonicznej budynku. Projekt nie

ingeruje w konstrukcję obiektu. Projekt nie przewiduje zmiany w funkcji obiektu.

Uwaga:   W     budynku, a w szczególności na ścianie wschodniej i w mniejszym stopniu zachodniej,  

występują  liczne i mocne spękania i znaczne wyboczenia ścian. W części     konstrukcyjnej niniej  -  

szego projektu przedstawiono niezbędne działania ratunkowe. 

Roboty budowlane objęte niniejszym projektem zacząć od odsłonięcia fundamentów i weryfikacji

oceny ich stanu technicznego. W razie zauważenia jakichkolwiek symptomów, mogących świad-

czyć o naruszeniu stabilności fundamentów, należy skontaktować się z projektantem. W razie bra-

ku niepokojących objawów, wykonać prace w zakresie remontu i izolacji podziemnej części budyn-

ku. Prace dotyczące elewacji można zacząć dopiero po naprawie konstrukcji wykonanej wg niniej-

szego opracowania - część branży konstrukcyjnej. Jednak z uwagi na zaistniałe zniszczenia, rów-

nież po naprawie konstrukcji budynku, prace przy budynku należy prowadzić ostrożnie, w miarę

możliwości ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu, nie powodującego drgań ani wibracji. Przy

prowadzeniu robót należy uważnie obserwować budynek, a w przypadku pojawienia się jakichkol-
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wiek niepokojących objawów (rysy,  spękania,  wyboczenia elementów konstrukcji)  prace należy

przerwać i powiadomić o zaistniałej sytuacji Zarządcę budynku.

2222.... Remont  budynku – rozwiązani  a techniczne  

Uwaga: Prace objęte niniejszym projektem można zacząć dopiero po naprawie konstrukcji

wykonanej wg odrębnego opracowania branży konstrukcyjnej.

Remont elewacji frontowej i bocznych 

Remont ścian, tynków i detali

Zdemontować  obróbki  blacharskie  przeznaczone  do  wymiany.  Zdemontować  lub

zabezpieczyć inne elementy zainstalowane na remontowanej elewacji.  Usunąć wtórny tynk

cementowy z cokołu i pod parapetami parteru oraz zdegradowane partie tynków, fragmenty

odspajające się, luźne, rozwarstwione i spękane. Odsłonić ściany piwniczne do fundamentów.

Po  skuciu  tynku  i  odsłonięciu  ścian  piwnic  sprawdzić  czy  w  odsłoniętym  murze  nie

występują  głębsze  rozwarstwienia  i  ubytki.  Rysy  i  spękania  konstrukcyjne  naprawić  –  wg

projektu naprawy konstrukcji, stanowiącego odrębne opracowanie.

Usunąć zwietrzałe i uszkodzone zaprawy (wydłutować je do głębokości o 1cm większej niż

głębokość zwietrzenia,  oczyścić spoiny.  Usunąć luźne, niezwiązane i  wietrzejące fragmenty

cegieł  i  kamienia.  Uzupełnić  ubytki  w strukturze muru  (cegły,  kamienia  i  zaprawy).  Spoiny

uzupełniać  pozostawiając  spoiny  niewypełnione  na  głębokość  ok.  1cm,  używać  zaprawy

cementowo-wapiennej o niedużej zawartości cementu i wytrzymałości niższej niż wytrzymałość

cegieł/kamienia,  z  których wykonano mur.  Przed wprowadzeniem zaprawy spoiny nawilżyć

wodą,  nałożonej  zaprawie  zapewnić  warunki  dobrego wiązania  i  twardnienia  (odpowiednia

temperatura  i  wilgotność  powietrza).  Cegły  i  kamień   uzupełniać  przeznaczoną  do  tego

zaprawą  renowacyjną  lub  zaprawą  cementowo-wapienną o  wytrzymałości  zbliżonej  lecz

mniejszej niż wytrzymałość cegły/kamienia. Ewentualne większe ubytki w cegle – uzupełnić

cegłą pełną, ceramiczną o parametrach maksymalnie zbliżonych do cegieł sąsiednich.

W  przypadku  stwierdzenia  mikrobiologicznego  porażenia  muru  zdezynfekować

powierzchnię preparatem biobójczym na pewno dokonać dezynfekcji powierzchni  ścian piwnic

i parteru do 1m powyżej terenu. 

Wykonać izolację poziomą ścian piwnicznych/fundamentowych wg dalszej części opisu –

wg dalszej części opisu, w ceglanej części muru. Wykonać izolację pionową ścian piwnicznych

i  cokołu  (do  wysokości  górnej  linii  cokołu) wg  dalszej  części  opisu.  Sposób  wykończenia

izolacji ponad gruntem wg rysunku detalu. 

Oczyścić pozostawione tynki (ręcznie oraz metodą czyszczenia strumieniowo-ściernego z

użyciem ścierniwa o różnej gramaturze). 

W miejscach tynków skutych, uzupełnić i wyrównać warstwy wypraw tynkarskich tynkiem o

uziarnieniu,  fakturze,  kolorystyce,  wytrzymałości  i  właściwościach  fizycznych  maksymalnie

zbliżonych do pozostawianych partii tynku istniejącego. Do uzupełnień zaleca się użycie tynku
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ze  spoiwem trasowym.  Dopuszcza  się  też  użycie  tynku  cementowo-wapiennego  o  niskiej

zawartości cementu. Cokół wykończyć zaprawą cem.-wapienną cokołową, oddychającą.

Scalić fakturę tynków na całych elewacjach (nowych i pozostawionych) wraz z cokołami .

Scalenie wykonać cienkowarstwowym mineralnym tynkiem drobnoziarnistym (o uziarnieniu do

0,5mm),  najlepiej zbrojonym mikrowłóknami.  Zachować  wystękujące  na  elewacji  frontowej

wysunięte  z  lica  elewacji  poziome  pasy,  uznane  za  świadectwa  detali  ceglanych  fryzów

ukrytych pod tynkiem. 

Elewacje  i  cokoły  zagruntować i  pomalować farbą  silikonową – kolorystyka wg dalszej

części opisu i rysunków projektu elewacji. 

Prace tynkarskie wykonywać w temp. od +5ºC do +25ºC, przy wilgotn. powietrza do 70%.

Obróbki blacharskie

Wykonać nowe obróbki blacharskie parapetów, ścianek attykowych i gzymsów – wszystkie

z  blachy  stalowej,  ocynkowanej,  w  kolorze  naturalnym,  wysunięte  min.  4cm  poza  lico

chronionego elementu. Boki obróbek wykańczać poprzez odgięcie blachy. Wymienić rynny i

rury spustowe - z blachy stalowej, ocynkowanej, w kolorze naturalnym.   

Stolarka

Drzwi wejściowe do klatek schodowych przeszlifować i pomalować farbą „olejną” o użytku

zewnętrznego, w kolorze  szarym NCS S2500-N , w pół-połysku.

Sugeruje  się przy kolejnej  wymianie  okien,  wymienić  wszystkie na okna drewniane,

malowane białą farbą „olejną” w pół-połysku, zespolone, 4-kwaterowe, wszystkie wykonane wg

jednego modelu. Wymiana okien poza zakresem niniejszego projektu.

Remont i ocieplenie elewacji tylnej

Zdemontować  obróbki  blacharskie  przeznaczone  do  wymiany.  Zdemontować  lub

zabezpieczyć inne elementy zainstalowane na remontowanej elewacji.  Usunąć wtórny tynk

cementowy z cokołu i pod parapetami parteru oraz zdegradowane partie tynków, fragmenty

odspajające się, luźne, rozwarstwione i spękane (ocenia się że skucia wymagać będzie cały

tynk na elewacji tylnej). Odsłonić ściany piwniczne do fundamentów.

Po  skuciu  tynku  i  odsłonięciu  ścian  piwnic  sprawdzić  czy  w  odsłoniętym  murze  nie

występują  głębsze  rozwarstwienia  i  ubytki.  Rysy  i  spękania  konstrukcyjne  naprawić  –  wg

projektu naprawy konstrukcji, stanowiącego odrębne opracowanie.

Usunąć zwietrzałe i uszkodzone zaprawy (wydłutować je do głębokości o 1cm większej niż

głębokość zwietrzenia,  oczyścić spoiny.  Usunąć luźne, niezwiązane i  wietrzejące fragmenty

cegieł  i  kamienia.  Uzupełnić  ubytki  w strukturze muru  (cegły,  kamienia  i  zaprawy).  Spoiny

uzupełniać  pozostawiając  spoiny  niewypełnione  na  głębokość  ok.  1cm,  używać  zaprawy

cementowo-wapiennej o niedużej zawartości cementu i wytrzymałości niższej niż wytrzymałość

cegieł/kamienia,  z  których wykonano mur.  Przed wprowadzeniem zaprawy spoiny nawilżyć

wodą,  nałożonej  zaprawie  zapewnić  warunki  dobrego wiązania  i  twardnienia  (odpowiednia
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temperatura  i  wilgotność  powietrza).  Cegły  i  kamień   uzupełniać  przeznaczoną  do  tego

zaprawą  renowacyjną  lub  zaprawą  cementowo-wapienną  o  wytrzymałości  zbliżonej  lecz

mniejszej niż wytrzymałość cegły/kamienia. Ewentualne większe ubytki w cegle – uzupełnić

cegłą pełną, ceramiczną o parametrach maksymalnie zbliżonych do cegieł sąsiednich.

W  przypadku  stwierdzenia  mikrobiologicznego  porażenia  muru  zdezynfekować

powierzchnię  preparatem  biobójczym.  Z  pewnością  zdezynfekować  powierzchnię  ścian

piwnicznych i parteru 1m powyżej gruntu.

Wykonać izolację poziomą ścian piwnicznych/fundamentowych - wg dalszej części opisu, w

ceglanej części muru. Wykonać izolację pionową ścian piwnicznych i cokołu (do wysokości

górnej linii cokołu) wg dalszej części opisu. Sposób wykończenia izolacji ponad gruntem wg

rysunku detalu. 

Oczyścić  pozostawione tynki (ręcznie oraz metodą czyszczenia strumieniowo-ściernego z

użyciem ścierniwa o różnej gramaturze). 

Powierzchnię ścian wyrównać pod montaż ocieplenia. Do wyrównania, w razie potrzeby,

stosować zaprawy o wytrzymałości nie większej niż wytrzymałość cegieł i spoinowania

muru. Zaleca się użycie zaprawy ze spoiwem trasowym. Dopuszcza się też użycie

zaprawy  cementowo-wapiennej o niskiej zawartości cementu.  Ściany ceglane ocieplić

styropianem fasadowym (cokół  i  ściany  piwnic  styropianem  wododopornym),  gr.  12cm,  o

współczynniku λ max.0,033W/mK. Ścian piwnicznych wykonanych z kamienia, w razie dużych

nierówności kamienia, uniemożliwiających poprawne przeklejenie płyt styropianu, nie ocieplać.

Ściany  powyżej  cokołu  wykończyć  tynkiem  cienkowarstwowym,  mineralnym,  o  możliwie

najdrobniejszej strukturze. Cokół wykończyć zaprawą cem.-wapienną cokołową, oddychającą.

Elewacje i cokoły zagruntować i pomalować farbą silikonową – kolorystyka wg dalszej części

opisu i rysunków projektu elewacji. 

Prace tynkarskie wykonywać w temperaturze od +5ºC do +25ºC, przy wilgotności powietrza

Obróbki blacharskie

Wykonać nowe obróbki blacharskie parapetów, ścianek attykowych i gzymsów – wszystkie

z  blachy  stalowej,  ocynkowanej,  w  kolorze  naturalnym,  wysunięte  min.  4cm  poza  lico

chronionego elementu. Boki obróbek wykańczać poprzez odgięcie blachy. Wymienić rynny i

rury spustowe - z blachy stalowej, ocynkowanej, w kolorze naturalnym

Stolarka

Sugeruje  się  przy  kolejnej  wymianie  okien,  wymienić  wszystkie  na  okna  drewniane,

malowane białą farbą „olejną” w półpołysku,  zespolone, 4-kwaterowe, wszystkie wykonane

wg jednego modelu. Wymiana okien poza zakresem niniejszego projektu. 
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Wykończenie ścian i remont elementów zamontowanych i  przylegających
do elewacji 

2.5.1. Wykończenie elewacji

Elewacja frontowa i boczne

Tynk z cokołu i pod parapetami parteru skuć. Skuć luźne partie tynku z elewacji powyżej

parapetów parteru (pozostawiając fragmenty oryginalnego tynku, jeśli ich stan na to pozwoli),

odsłonięte  mury  wyremontować,  uzupełnić  brakujące  tynki   wg  punktu  „Remont  elewacji

frontowej”. Cokół wykończyć zaprawą cem.-wapienną cokołową, oddychającą.  Scalić fakturę

tynków  na  całych  elewacjach  wraz  z  cokołami  (nowych  i  pozostawionych)

cienkowarstwowym tynkiem zbrojonym. Elewację zagruntować i pomalować farbą silikonową –

kolorystyka wg dalszej części opisu i rysunków projektu elewacji.

Elewacja tylna

Tynk z cokołu i pod parapetami parteru skuć. Skuć luźne partie tynku z elewacji powyżej

parapetów parteru (pozostawiając fragmenty oryginalnego tynku, jeśli ich stan na to pozwoli),

odsłonięte mury wyremontować, ubytki w tynku oraz uzupełnić, powierzchnię wyrównać pod

montaż  ocieplenia.  Ściany  ocieplić  styropianem  fasadowym gr.  12cm,  o  współczynniku  λ

max.0,033W/mK.  Ściany  powyżej  cokołu  wykończyć  tynkiem  cienkowarstwowym  ,

mineralnym, o możliwie najdrobniejszej strukturze.  Cokół wykończyć zaprawą cem.-wapienną

cokołową, oddychającą.   Elewację zagruntować i pomalować farbą silikonową – kolorystyka

wg dalszej części opisu i rysunków projektu elewacji.

2.5.2.  Kolorystyka ścian: 

Kolorystyka  elewacji  (frontowej  i  tylnej)  utrzymana  w  odcieniach  zgaszonej  zieleni.  Wszystkie

projektowane kolory w jednej tonacji. 

Uwaga: Dobór odcieni ostatecznie potwierdzić (lub skorygować) po wykonaniu próbek wszystkich

kolorów  na  przygotowanej  do  malowania  i  zagruntowanej  elewacji.  W  tym  celu  należy

skontaktować się z projektantem. 

Przyjęta kolorystyka ścian:

� KOLOR KS  KOLOR ŚCIAN POWYŻEJ COKOŁU:
FARBA SILIKONOWA/TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE W KOLORZE JA-
SNEJ ZGASZONEJ ZIELENI  (NCS S1005-G30Y) .STRUKTURA TYNKU NA ELEWA-
CJI FRONTOWEJ I BOCZNYCH GŁADKA, NA ELEWACJI TYLNEJ MOŻLIWIE 
DROBNA

� KOLOR  KC  KOLOR COKOŁU:  
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FARBA SILIKONOWA/TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE W KOLORZE 
ZGASZONEJ ZIELENI  (NCS S2005-G30Y), STRUKTURA TYNKU NA ELEWACJI 
FRONTOWEJ I BOCZNYCHGŁADKA, NA ELEWACJI TYLNEJ MOŻLIWIE DROBNA

2.5.3.  Kolorystyka  remontowanej stolarki:

Drzwi  do klatek schodowych, remontowane  -  farba „olejna”  o użytku zewnętrznego,  w

kolorze  szarym NCS S2500-N , w pół-połysku.

2.5.4. Nawierzchnie i elementy przylegające do ścian budynku 

Nawierzchnie przy wszystkich elewacjach stanowi opaska betonowa, monolityczna w złym

stanie technicznym. Przy wejściach do budynku schody betonowe, na gruncie. 

W celu prawidłowej  naprawy i  wykonania ciągłej  izolacji  ścian podziemnych należy je  w

całości  odsłonić. W  związku  z  tym  należy  zdemontować  istniejące  schody  i  opaskę.  Po

zakończeniu  robót  naprawczych  i  izolacyjnych  murów  odtworzyć  schody  i  opaskę.  Schody

wykonać na gruncie, z betonu C25/30 – szczegółowe rozwiązania wg części rysunkowej. Beton od

strony  gruntu  należy  zabezpieczyć  przeciwwilgociowo  izolacją  z  mas  bitumicznych  typu  KMB

nakładaną 3-warstwowo. Fragment schodów na elewacji zachodniej przeznacza się do likwidacji,

jako niepotrzebny. 

Wzdłuż  wszystkich  elewacji  wykonać   nową  opaskę  żwirową,  szer.  60cm,  ograniczoną

obrzeżem chodnikowym betonowym.  

Przy rurach spustowych, nie podłączonych do kanalizacji deszczowej, zamontować koryta

odprowadzające wodę z od budynku, betonowe, systemowe. 

Szafki  instalacyjne  na  wszystkich  elewacjach  oczyścić,  odmalować  i  zabezpieczyć  farbą

„olejną” o użytku zewnętrznego, w kolorze  szarym NCS S2500-N , w pół-połysku.

2.5.5. Kraty okienne i elementy stalowe

Wszystkie  kraty  i  inne  elementy  stalowe  zainstalowane  na  elewacjach  nie  przeznaczone  do

likwidacji, wyremontować.

Remont elementów stalowych:

- oczyścić z istniejących powłok malarskich

- usunąć ewentualne fragmenty rdzy

- odtłuścić 

- wygięcia wyprostować

- fragmenty zbyt skorodowane wymienić na nowe (ok. 5% balustrad)

- zabezpieczyć  antykorozyjnie  (gruntowanie  oraz  jednokrotne  malowanie  farbą

podkładową do  metalu  na  bazie  rozpuszczalników.  Podczas  gruntowania  i  aplikacji

powierzchnia powinna być czysta i sucha)

- pomalować jednokrotnie farbą olejna,  nawierzchniową, o wysokiej  wytrzymałości,  do
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jednokrotnego krycia, w kolorze wg projektu  

2.5.9.  Elementy zamontowane na elewacjach 

Elementy zamontowane na elewacjach zdemontować lub zabezpieczyć na czas remontu. Po jego

ukończeniu  zainstalować  ponownie/wymienić/zutylizować  –  wg  dalszej  części  opisu  i  części

rysunkowej.  Kable  ukryć  pod  tynkiem/ociepleniem  (bądź  –  po  uzyskaniu  zgody  lokatorów  –

zdemontować). 

Drzwiczki skrzynek instalacyjnych w ścianach, stalowe kominki wentylacyjne, nieużywane

haki na napowietrzne przewody elektryczne - wyremontować wg opisu w punkcie „Kraty i elementy

stalowe”.

Do przełożenia przeznacza się:  tabliczki z numerem budynku i instalacyjne. 

Karmniki, anteny satelitarne i inne drobne elementy zdemontować na czas remontu, a 

kwestię ich ponownego montażu uzgodnić z lokatorami. 

          Okablowanie znajdujące się na elewacji frontowej i bocznych ukryć w bruzdach, w spoinach 

i zatynkować. Na elewacji tylnej kable poprowadzić w ociepleniu. Nieużywane kable usunąć.

Daszek nad wejściem, elementy oświetlenia i uchwyty na flagi przeznacza się do wymiany. 

Modele opraw wg rysunków elewacji.

Hydroizolacje  ścian piwnicznych i fundamentowych

Ogólne prace przygotowawcze 

Odsłonić ściany piwniczne i fundamentowe. (W tym celu zdemontować nawierzchnie przy

budynku.  Zabezpieczyć  skrzynki  elektryczną  i  gazową).  Ściany  oczyścić  i  bezwzględnie

osuszyć  co  najmniej  do  stopnia  wilgotności  wymaganego  przez  producenta  stosowanego

systemu hydroizolacji.

Niżej opisane prace naprawcze muru wykonać od strony zewnętrznej ściany. Usunąć zwie-

trzałe i uszkodzone zaprawy (wydłutować je do głębokości o 1cm większej niż głębokość zwie-

trzenia, oczyścić spoiny). Usunąć luźne, niezwiązane i wietrzejące fragmenty cegieł i kamie-

nia. Ścianę od strony zewnętrznej dokładnie oczyścić, usunąć kurz, piach i innego typu zabru-

dzenia, ewentualne stare powłoki izolacji bitumicznych, farby, wykwity solne oraz tynki. Zwra-

cać uwagę by podczas czyszczenia powierzchni nie spowodować nadmiernego zawilgocenia 

muru. Uzupełnić ubytki w strukturze muru (cegły, kamień i zaprawy). Spoiny uzupełniać pozo-

stawiając spoiny niewypełnione na głębokość ok. 1cm, używać zaprawy cementowo-wapien-

nej o niedużej zawartości cementu i wytrzymałości niższej niż wytrzymałość cegieł, z których 

wykonano mur. Przed wprowadzeniem zaprawy spoiny nawilżyć wodą, nałożonej zaprawie za-

pewnić warunki dobrego wiązania i twardnienia (odpowiednia temperatura i wilgotność powie-

trza). Cegły i kamień uzupełniać przeznaczoną do tego zaprawą renowacyjną lub zaprawą ce-

mentowo-wapienną o wytrzymałości zbliżonej lecz mniejszej niż wytrzymałość cegły/kamienia.

Jeśli po odkopaniu okaże się, że w murze występują rysy lub spękania konstrukcyjne, napra-
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wić – wg projektu naprawy konstrukcji, stanowiącego odrębne opracowanie.  Zdezynfe-

kować mur ze śladami działań bakterii w promieniu 1m od widocznych zniszczeń. Zabezpie-

czyć wszystkie ściany środkiem ochronnym do zwalczania grzyba w murze. 

Powierzchnię ścian od zewnątrz wyrównać pod hydroizolację pionową – wg wytycznych

producenta.  Powierzchnię  zewnętrzną  ściany  tylnej  dodatkowo  przygotować  pod  montaż

ocieplenia(zwłaszcza  powierzchnię  kamiennej  części  ściany):  wyrównać  przed  nałożeniem

hydroizolacji  szlichtą systemową systemu hydroizolacji,  stopień wyrównania powierzchni wg

wytycznych producenta płyt styropianowych. 

Jako wykończenie wewnętrzne ścian do celów kosztorysowych przyjmuje się dwie warstwę

tynku renowacyjnego grubości 2cm każda (dla średniego stopnia zasolenia ścian). 

Wykonać hydroizolację   ścian  :   

 poziomą  metodą  iniekcji  bezciśnieniowej  kremami  na  bazie  silanów  (nad  linią

kamienia)

 pionową  (od  górnej  linii  cokołu  do  ścian  fundamentowych)  w  systemie,

bezrozpuszczalnikową  dwuskładnikową  masą  o  właściwościach  szlamu

uszczelniającego modyfikowanego tworzywami sztucznymi i dwuskładnikowej masy

polimerowo-bitumicznej, nakładanej od zewnętrznej strony ścian

   Wykonanie hydroizolacji poziomej   ścian:  

Hydro izolację poziomą wykonać powyżej kamiennej części murów piwnicznych – w części

ceglanej,  ok.  15 cm powyżej  górnej  linii  kamienia.  Zakłada się  mur  ceglany  jednorodny,  o

cegłach  w  dobrym  stanie,  nieskruszałych,  bez  pustek  i  znacznych  spękań,  o  niewielkim

zasoleniu. Grubość ścian piwnic ok. 60cm. Jeśli po odkopaniu ścian stan faktyczny okaże się

inny, dostosować przyjętą metodę iniekcji do stanu zastanego.  

Prace wykonywać wg zaleceń producenta. Wszystkie stosowane materiały muszą należeć

do jednego systemu i pochodzić z jednego źródła (hurtowni). 

Przyjęto iniekcję jednorzędową, bezciśnieniową, jednostronną, kremami na bazie silanów. 

Szczegółowego  doboru  technologii  dokonać  przed  rozpoczęciem  robót,  wykonawszy

przedtem badania stopnia zawilgocenia i zasolenia ściany oraz analizę struktury i stanu muru

(po skuciu wykonaniu odkrywek).  Dopuszcza się zmianę przyjętej technologii, w przypadku,

gdy stan muru odbiegać będzie od założonego. Zmianę należy uzgodnić z projektantem. 
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Przygotować mur do wykonania przepony poziomej. W razie wilgotności muru większej niż

dopuszczalna,  osuszyć  go  w  pasie  iniekcji  do  wilgotności  wymaganej  przez  producenta

używanego systemu izolacji. Jeśli okaże się, że w murze występują pustki, należy je wypełnić

zaczynem iniekcyjnym. Właściwą przeponę wykonać po minimum tygodniu od wprowadzenia

zaczynu.

W celu wykonania przepony wywiercić w jednym rzędzie otwory  co ok. 10cm (konkretny

rozstaw wg zaleceń producenta), średnica otworów ok. 20mm (konkretna średnica wg zaleceń

producenta). Otwory wykonać od strony zewnętrznej ściany na wys. ok. 15cm powyżej górnej

linii  kamienia,  pod  kątem  nachylenia  zalecanym przez  producenta.  (W  przypadku  wyboru

technologii producenta, który od danej grubości ścian, np. ponad 60cm, zaleca wykonać otwory

wykonać  ze  strony  wewnętrznej  i  wewnętrznej  ściany,  do  2/3  głębokości  z  każdej  strony,

wykonać iniekcję zgodnie z zaleceniami producenta). Wydmuchać pył wiertniczy z otworów.

Wprowadzać preparat iniekcyjny, do czasu wprowadzenia w mur odpowiedniej ilości preparatu.

Sprzęt  stosowany  do  wprowadzenia  preparatu  i  szczegóły  technologii  wg  zastosowanego

systemu. 

Otwory zaślepić zaprawą systemową. 

   Wykonanie hydroizolacji pionowej   ścian :  

Prace wykonywać przy temperaturze od +5ºC do +25ºC. 

Prace wykonywać wg zaleceń producenta. Wszystkie stosowane materiały muszą należeć

do jednego systemu i pochodzić z jednego źródła (hurtowni). 

Ścianę od strony zewnętrznej oczyścić, strukturę muru uzupełnić–wg poprzedniej cz. opisu.

Sfazować wszelkie ostre krawędzie (w tym kamienia),  narożniki  zewnętrzne i  wystające

fragmenty.  Powierzchnię  muru  wyrównać  wg  wytycznych  producenta.   Na  styku  ściany  z

fundamentem i w innych narożach wewnętrznych wykonać fasetę (o promieniu ok.  5cm, z

systemowej zaprawy).

Powierzchnia  pod  masę  izolacyjną  powinna  być  wytrzymała,  czysta,  równa,  wolna  od

olejów, smarów i środków antyadhezyjnych do szalunków, przyczepna i matowo-wilgotna (pory

nie w pełni wysycone wodą).

Podłoża  mineralne  zagruntować  preparatem  systemowym.  Aby  zapobiec  powstawaniu

pęcherzy  w  czasie  trwania  reakcji  na  powierzchnię  nakłada  się  szpachlówkę  drapaną

systemową.  Rury  z  tworzywa  sztucznego  przetrzeć  papierem  ściernym.  Rury  metalowe

oczyścić, ewentualnie przeszlifować.

Przygotować masę mieszając komponent płynny i suchy wg zaleceń producenta. 
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Materiał nakładać na przygotowane podłoże w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę masy

nałożyć  równomiernie  na  powierzchnię,  dokładnie  wetrzeć  w  podłoże  (za  pomocą twardej

szczotki).  Łączna  grubość  2  warstw  to  ok.3mm.  Pojedyncza  warstwa  ani  łączna  grubość

warstw nie może być grubsza niż zalecenia producenta.  Nakładanie drugiej warstwy można

rozpocząć,  gdy  tylko  pierwsza  uzyska  odporność  na  uszkodzenia.  Przed  jej  związaniem

zaprawę chronić przed wpływem wilgoci i mrozu.

Wykonaną powłokę hydroizolacyjną poniżej gruntu na elewacjach nieocieplanych ochronić

przed uszkodzeniami  mechanicznymi  osłaniając folią  kubełkową.  Na elewacji  tylnej  funkcję

ochronną  pełnić  będzie  ocieplenie.  Do  czasu  montażu  ocieplenia  wykonaną  powłokę

hydroizolacyjną chronić przed uszkodzeniami. 

3. Dane dotyczące ochrony konserwatorskiej

Budynek  będący  przedmiotem  projektu  zapisem   MPZP  zastał  zaliczony  do  obiektów o

wartościach  kulturowych  podlegających  ochronie.  Przedmiotowy  budynek  leży  w  granicach

zabytkowego  zespołu  urbanistycznego  osady  portowej  w  Nowym  Porcie  ,  w  obrębie  terenu

wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego( wpisanego do rejestru zabytków pod

nr  846,  decyzją   Wojewody  Gdańskiego z  dn.  8.06.82). Budynek zlokalizowany  na  terenie  w

zasięgu strefy „A” ochrony konserwatorskiej. 

4. Parametry techniczne istniejącego budynku  

 powierzchnia zabudowy 238,10 m2  - bez zmian

 kubatura 2642,91m3    - bez zmian

 długość 18,64  m  - bez zmian

 szerokość 12,96 m  (powiększona o grubość ocieplenia) szerokość istniejąca to 12,84m

 wysokość (do kalenicy) 12,46 m - bez zmian

5. Forma architektoniczna

Projekt  nie  ingeruje  w  formę  architektoniczną  obiektu. Projektowana  kolorystyka  zgodna  ze

stylistyką epoki, w której powstał budynek.

6. Konstrukcja

Wykonać naprawcze roboty konstrukcyjne wg części konstrukcyjnej niniejszego projektu.

Roboty budowlane objęte niniejszym projektem zacząć od odsłonięcia fundamentów i weryfikacji

oceny ich stanu technicznego. W razie zauważenia jakichkolwiek symptomów, mogących świad-

czyć o naruszeniu stabilności fundamentów, należy skontaktować się z projektantem. W razie bra-

ku niepokojących objawów, wykonać prace w zakresie remontu i izolacji podziemnej części budyn-

ku. Prace dotyczące elewacji można zacząć dopiero po naprawie konstrukcji wykonanej wg niniej-
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szego opracowania - część branży konstrukcyjnej. Jednak z uwagi na zaistniałe zniszczenia, rów-

nież po naprawie konstrukcji budynku, prace przy budynku należy prowadzić ostrożnie, w miarę

możliwości ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu, nie powodującego drgań ani wibracji. Przy

prowadzeniu robót należy uważnie obserwować budynek, a w przypadku pojawienia się jakichkol-

wiek niepokojących objawów (rysy,  spękania,  wyboczenia elementów konstrukcji)  prace należy

przerwać i powiadomić o zaistniałej sytuacji Zarządcę budynku.

7. Instalacje i wyposażenie technologiczne

Projekt nie obejmuje zmian w zakresie instalacji i wyposażenie technologicznego.

8. Wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie:

Inwestycję  zaprojektowano  zgodnie  z  warunkami  technicznymi.  Zakres  

i  charakter  inwestycji  nie  niesie  zagrożeń  dla  środowiska  i  zdrowia  użytkowników  ani  stan

obiektów sąsiednich.

Uciążliwość inwestycji mieści się w granicy terenu objętego opracowaniem.

Emisja  zanieczyszczeń  gazowych.  Rodzaj  i  ilość  wytwarzanych  odpadów.  Wpływ  na

istniejącą zieleń, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie będzie generowała żadnych zanieczyszczeń gazowych, poważnych

odpadów.  Nie  będzie  miała  wpływu  na  istniejącą  zieleń,  powierzchnię  ziemi,  glebę,  wody

powierzchniowe i podziemne.

Emisja hałasu oraz wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego itp.

Dopuszczalny poziom hałasu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca

2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z dnia 5.07.2007 r.) dla

terenu projektowanej inwestycji nie zostanie przekroczony.

9. Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej – nie dotyczy.

10. Zasięg obszaru ograniczonego użytkowania – nie dotyczy.

11.  Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Projektowana inwestycja nie wpłynie na dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych. 

12.  Dane  o  charakterze  i  cechach  istniejących  i  przewidywanych  zagrożeń  dla

środowiska  oraz  higieny  i  zdrowia  użytkowników  projektowanych  obiektów

budowlanych i ich otoczenia

Inwestycję  zaprojektowano  zgodnie  z  warunkami  technicznymi.  Zakres  
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i charakter inwestycji nie niesie zagrożeń dla środowiska i zdrowia użytkowników.

Inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (zgodnie

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko z późniejszymi zmianami).

Uciążliwość inwestycji mieści się w granicy terenu (działki) objętego opracowaniem.

13. Dane dotyczące ochrony p-poż

Projektowana inwestycja nie zmieni warunków ochrony przeciwpożarowej budynku.

14. Obszar oddziaływania obiektu i inwestycji

Obszar oddziaływania obiektu nie zmieni się wskutek robót budowlanych objętych niniejszym 

projektem. Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości w granicach działki nr  122/1 , na 

której stoi budynek, stanowiący przedmiot projektu.  

Określenia obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o następujące przepisy:

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

Uwaga:  Prace  objęte  niniejszym  projektem    rozpatrywać  wraz  z  opracowaniem  
branży konstrukcyjnej.

Prace budowlane muszą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje  zawodowe  pod  nadzorem  osób  o  odpowiednich  uprawnieniach  zgodnie  z
zasadami sztuki budowlanej.

Wszystkie  materiały  użyte  do  budowy  muszą  być  dopuszczone  do  stosowania
w  budownictwie,  posiadać  stosowne  atesty,  znaki  bezpieczeństwa  oraz  być  zgodne  z
obowiązującymi normami.

Przedstawione  w  dokumentacji  projektowej  wskazania  na  systemy  i  materiały  
z podaniem producenta należy traktować jako markę referencyjną – przykładową. Oznacza
to,  że  wykonawcy  mogą  zaproponować  inne  niż  wyszczególnione  w  dokumentacji
rozwiązania z zachowaniem odpowiednich parametrów technicznych.

Wszystkie zmiany i odstępstwa od projektu budowlanego wymagają każdorazowo
uzgodnienia z projektantem.

 

Opracowała

arch. Karolina Paluszyńska-Czekaj
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA - projekt branży
architekonicznej

Plan sytuacyjny

A0 Plan sytuacyjny skala 1:500

Inwentaryzacja

I1 Elewacje południowa i wschodnia – inwentaryzacja  skala 1:100

I2 Elewacje północna i zachodnia – inwentaryzacja  skala 1:100

Projekt

D1 Elewacje południowa i wschodnia  - demontaż skala 1:100

D2 Elewacje północna i zachodnia  - demontaż skala 1:100

A1 Elewacje południowa i wschodnia  - projekt skala 1:100

A2 Elewacje północna i zachodnia  - projekt skala 1:100

A3 Oznaczenia użyte w projekcie dotyczące kolorystyki

A4 Elementy wymieniane na nowe - projekt

A5 Detal izolacji cokołu i ścian fundamentowych (piwnicznych)

elewacji frontowej i bocznych skala 1:20

A6 Detal izolacji cokołu i ścian fundamentowych (piwnicznych)

elewacji tylnej skala 1:20

A7 Detal odtworzenia schodów na gruncie skala 1:50

A8 Detale termomodernizacji

A9 Detal mocowania płyt styropianowych do  istniejącej ściany skala 1:10

A10 Detale docieplenia otworu okiennego skala 1:10

A11 Detal mocowania  rury spustowej skala 1:10
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DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE

 Kopie uprawnień i potwierdzenia przynależności do izby branżowej projektantów i 

sprawdzających
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