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Oświadczenie projektanta
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane
( Dz.U.2016.290) oświadczam, że projekt remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
gminnego w Gdańsku przy ul. Szczęśliwej 54, dz. nr 390/6 obręb 036, w zakresie: izolacji
pionowej i poziomej ścian w poziomie piwnic, docieplenia przegród zewnętrznych wraz z
wymianą stolarki, robotami w obrębie klatki schodowej i piwnicy, remontu więźby dachowej,
pokrycia dachowego oraz kominów, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Ponadto został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

Projektant:
mgr inż. Barbara Szyfer
nr upr. 4957 Gd / 91

Projektant:
mgr inż. arch. Krzysztof Walko
upr. proj. nr PO/KK/298/2009
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1.0. DANE OGÓLNE.
1.1. Zleceniodawca.
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych – Samorządowy Zakład Budżetowy
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk

1.2. Podstawy wykonania inwentaryzacji oraz projektu.
Inwentaryzacje oraz projekt wykonano na podstawie następujących danych:
● umowa z GZNK na opracowanie projektu remontu w ograniczonym zakresie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, gminnego przy ul. Szczęśliwej 54 w Gdańsku;
● szczegółowych pomiarów przeprowadzonych w listopadzie 2017 roku;
● aktualnie obowiązujące normy i przepisy, zapisy w MPZP z dnia 27 października 2016r.;

1.3. Autor opracowania.
Biuro Usług Technicznych B.Szyfer
80-177 Gdańsk, ul. Damroki 36/6
projektant: mgr inż. Barbara Szyfer, mgr inż. arch. Krzysztof Walko

1.4. Cel opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt na wykonanie robót remontowych w ograniczonym zakresie w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym gminnym przy ul. Szczęśliwej 54 w Gdańsku
( dz. 390/6, obręb 036 ).
Zakres prac projektowych obejmuje:
a) izolacja przeciwwilgociowa pionowa, pozioma oraz termiczna ścian zewnętrznych w poziomie
piwnic, remont ścian zewnętrznych i wewnętrznych w poziomie piwnic;
b) izolacja przeciwwilgociowa, termiczna posadzki piwnic;
c) wymiana okien piwnicznych, remont studzienek okien piwnicznych, wykonanie opaski budynku;
d) remont tynków wewnętrznych w poziomie piwnic, odgrzybianie porażonych elementów;
e) docieplenie przegród zewnętrznych oraz remont elewacji budynku głównego wraz z kolorystyka;
f) wymiana stolarki okiennej na poziomie parteru i piętra w budynku głównym;
g) remont klatki schodowej;
h) wymianę pokrycia dachowego na nową dachówkę w nawiązaniu do istniejącej;
i) remont pokrycia dachowego z papy w obrębie parterowych przybudówek;
j) wymiana rynien, rur spustowych, opierzeń i obróbek blacharskich w budynku dawnego dworca oraz
parterowych przybudówek na nowe z blachy tytan. cynk., na wylotach rur spustowych wykonanie
betonowych koryt odwadniających;
k) remont / wymiana uszkodzonych drewnianych elementów konstrukcji stropu nad piętrem oraz
więźby dachowej;
l) remont istn. drewnianej stolarki okiennej zlokalizowanej na poziomie strychu;
ł) wykonanie docieplenia przegród zewnętrznych w obrębie więźby dachowej;
m) remont i uporządkowanie przewodów kominowych;

2.0. OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY BUDYNKU.
2.1. Ogólna charakterystyka budynku.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Gdańsku przy ul. Szczęśliwej 54 na wydzielonej działce
nr 390/6 obręb 036. Budynek znajduje się w bliskiej odległości od linii kolejowej PKM oraz dworca
kolejowego Gdańsk Kiełpinek. Obiekt składa się z budynku głównego ( dawnej stacji kolejowej ) oraz
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wybudowanych w ostatnich latach parterowych przybudówek zlokalizowanych od strony płn. – zach.,
płn. – wsch. oraz płd. – zach. Budynek pełni funkcje mieszkalne, w budynku znajduje się pięć lokali
gminnych. Budynek dawnego dworca składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych ( parter, piętro –
dolna mansarda ) oraz nieużytkowego strychu – górna mansarda. Budynek jest częściowo podpiwniczony, w piwnicy zlokalizowane są komórki lokatorskie. Lokale mieszkalne zlokalizowane na parterze
posiadają niezależne, indywidualne, zewnętrzne wejścia do mieszkań, natomiast dojście do mieszkań
na piętrze oraz na strych odbywa się klatką schodową.

2.2. Konstrukcja budynku.
Budynek dawnej stacji wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej pełnej. Układ konstrukcyjny ścian nośnych jest mieszany. Ściany zewnętrzne gr. 52, 38, 25 cm wykonane
z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej. Ściany wewnętrzne podobnie jak
ściany zewnętrzne w konstrukcji muru ceglanego o grubości od 38cm do 25cm. Budynek od zewnątrz
jest otynkowany. Budynek za pośrednictwem ścian fundamentowych ceglanych posadowiony jest
prawdopodobnie na fundamentach kamienno - ceglanych. Stropy międzykondygnacyjne zróżnicowane. Strop nad piwnicą żelbetowy. Strop nad parterem, piętrem wykonany jako drewniany belkowy ze
ślepym pułapem z wsuwką i otynkowaną podsufitką. W polach belek stropowych występuje polepa
gliniana ułożona na deskach i łatach. W budynku występuje klatka schodowa dwubiegowa w konstrukcji drewnianej. Biegi schodowe szerokości ok. 105cm w świetle balustrady, szerokość spoczników ok. 115cm, wymiary stopni: szer. 30cm, wys. 18.5cm. Bieg schodowy z poziomu wejścia głównego do piwnicy w konstrukcji żelbetowej. Dach mansardowy, czterospadowy kryty dachówką ceramiczna, karpiówka ułożona w łuskę, w górnej mansardzie znajdują się tzw. „wole oczka”, w dolnej
mansardzie tzw. „lukarny”. Więźba dachowa w konstrukcji drewnianej. Stolarka okienna drewniana
oraz PCV. Przewody kominowe murowane z cegły ceramicznej od zewnątrz otynkowane oraz z rur
stalowych ocynk. ( wykonane w ostatnich latach ).
Parterowe przybudówki ( prawdopodobnie zrealizowane nielegalnie bez pozwolenia na budowę ) wykonane są systemem gospodarczym w konstrukcji murowanej z cegły ceramicznej lub pustaka, ponadto stwierdzono występowanie ścian drewnianych szkieletowych, stropodach w konstrukcji drewnianej,
pokrycie dachu z papy na deskowaniu. Przybudówki połączone są komunikacyjne z budynkiem dawnego dworca.
Budynek wraz z przybudówkami przyłączony jest do sieci publicznej w zakresie przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, energetycznego. W budynku występuje instalacja: wod. - kan., elektryczna.
Ogrzewanie lokali mieszkalnych indywidualne: elektryczne lub na paliwo stałe. Obecnie budynek jest
zamieszkały i użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Budynek posiada dostęp pieszy oraz jezdny do
drogi publicznej ulicy Szczęśliwej.
W części wspólnej budynku tj. w komórkach lokatorskich na poziomie piwnic, na klatce schodowej
oraz w pomieszczeniach na poziomie strychu stwierdzono występowanie nowej instalacji elektrycznej
w zakresie oświetlenia, włączników światła oraz obwodów elektrycznych. Z informacji uzyskanych od
lokatorów wymiana w/w instalacji miała miejsce 2015 – 2016 roku.
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2.3. Analiza historyczna.
Przedmiotowy budynek przy ul. Szczęśliwej 54 wybudowany został prawdopodobnie ok. 1914r.
Pierwotnie pełnił funkcje stacji kolejowej w Gdańsku, była to dawna stacja graniczna pomiędzy Polska a Wolnym Miastem Gdańskiem. Stacja znajdowała się na nieistniejącej obecnie linii kolejowej
Gdańsk Wrzeszcz – Stara Piła. Stacja została zamknięta ok. 1945r. Przedmiotowy budynek byłego
dworca przy ul. Szczęśliwej 54 figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytków ( Załącznik do Zarządzenia
nr 1936/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 listopada 2017r) i podlega ochronie konserwatorskiej.

2.4. Plan miejscowy.
Planowana inwestycja przy ul. Szczęśliwej 54 w Gdańsku, na działce nr 390/6 obręb 036 zlokalizowana jest w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpinek w
rejonie przystanku PKM w mieście Gdańsku UCHWAŁA NR XXX/810/16 RADY MIASTA
GDAŃSKA z dnia 27 października 2016 r. Karta terenu oznaczona symbolem
015-M/U32, numer ewidencyjny MPZP nr 2345.
W oparciu o zapisy MPZP przedmiotowy budynek ( dawny budynek stacji ) zlokalizowany przy
ul. Szczęśliwej 54, oznaczony na rysunku planu, jest obiektem o wartościach kulturowych, ochronie
podlegają:
a) historyczna bryła budynku,
b) kształt dachu oraz materiał pokrycia dachu - dachówka,
c) rodzaj materiału elewacyjnego - tynk,
d) historyczna forma i materiał stolarki okiennej i drzwiowej oraz historyczne podziały stolarki
okiennej.
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§ 23. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 015-M/U32 MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2345
1. Numer terenu: 015.
2. Powierzchnia terenu: 2,49 ha.
3. Przeznaczenie terenu: M/U32 - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zawierającej zabudowę mieszkaniową MW24, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i usługową U33, o której mowa w § 3 ust. 3, z dopuszczeniem parkingów i garaży dla samochodów osobowych innych niż na potrzeby inwestycji, małych hurtowni
do 2000 m2 powierzchni użytkowej, mieszkań integralnie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą; z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1.
4. Funkcje wyłączone:
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;
2) garaże boksowe;
3) nadziemne budowle wielopoziomowe (jak parkingi lub magazyny wielopoziomowe).
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie ustala się.
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11, 12;
2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany
(np.: ukryte w kubaturze, na dachach w formie kominów; w formie latarni, słupów ogłoszeniowo-

8

reklamowych, małej architektury, a także w formach innych elementów zagospodarowania występujących
zwyczajowo w terenach o przeznaczeniu mieszkaniowo-usługowym);
3) zasady lokalizowania szyldów i nośników reklam zgodnie z § 6 uchwały;
4) dopuszcza się wolnostojące nośniki reklam o maksymalnej powierzchni ekspozycyjnej do 18 m2 i słupy ogłoszeniowo – reklamowe;
5) regulacje w zakresie estetyki zgodnie z § 7 uchwały, z zastrzeżeniem pkt 8;
6) ciąg pieszo-rowerowy, w północnej części terenu, łączący teren projektowanej ulicy dojazdowej 020-KD80 i
przystanek PKM Kiełpinek (poza północną granicą planu) z ciągiem pieszo-rowerowym ustalonym poza
wschodnią granicą planu, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 5;
7) ciąg pieszo-rowerowy, w południowej części terenu, łączący ciąg pieszo-rowerowy ustalony w terenie 018M/U31 z terenem projektowanej ulicy dojazdowej 020-KD80, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 5;
8) zakaz realizacji ogrodzeń z paneli betonowych i żelbetowych.
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) linie zabudowy: maksymalna nieprzekraczalna jak na rysunku planu;
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: maksymalna 40%;
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej
inwestycją: a) na części terenu, o której mowa w ust. 17 pkt 1: 30%, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 7, b) na pozostałym terenie: 30%;
4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją:
a) minimalna: 0,
b) maksymalna dla zabudowy usługowej w obszarze „a” wyznaczonym na północnyzachód od linii podziału wewnętrznego jak na rysunku planu 2,0 - w tym dla kondygnacji nadziemnych 1,5,
c) maksymalna dla zabudowy usługowej w obszarze „b” wyznaczonym na południowy-wschód od linii podziału
wewnętrznego jak na rysunku planu: 1,8 - w tym dla kondygnacji nadziemnych 1,0, d) maksymalna dla pozostałej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej: 1,8 - w tym dla kondygnacji nadziemnych 1,0,
5) wysokość zabudowy w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
a) minimalna: nie ustala się,
b) maksymalna, w obszarze „a” wyznaczonym na północny-zachód od linii podziału wewnętrznego jak na rysunku planu: 23 m, z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a oraz ust. 10 pkt 3,
c) maksymalna w obszarze „b” wyznaczonym na południowy-wschód od linii podziału wewnętrznego jak na
rysunku planu: 19 m, z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a,
6) inne gabaryty obiektów i parametry zabudowy:
a) maksymalny poziom najwyższego punktu na pokryciu kubatury brutto budynku: 134 m n.p.m., b) pozostałe
gabaryty obiektów i parametry zabudowy: dowolne, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3;
7) formy zabudowy: dowolne;
8) kształt dachu: dowolny, z zastrzeżeniem pkt 9 lit. a oraz ust. 10 pkt 3;
9) inne:
a) dla dachów stromych ustala się połacie dachowe symetryczne, o jednolitej formie dla poszczególnych zespołów zabudowy objętych jednym pozwoleniem na budowę,
b) zakaz pokrycia dachów – o kącie nachylenia połaci dachowych od 200 – materiałami papowymi, za wyjątkiem
dachówki bitumicznej,
c) na terenie inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 0,3 m2 / 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkań w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej powyżej 4 mieszkań, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 6.
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) wielkość działki: dowolna;
2) szerokość frontu działki: dowolna;
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: dowolny.
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od projektowanej ulicy dojazdowej 020-KD80, od ulic poza granicami planu poprzez
tereny przyległe, od ulicy Przytulnej (021-KD81) poprzez teren 017-MW24;
2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją: zgodnie z § 5 uchwały;
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3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej;
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej;
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;
8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych;
9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.
10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury
współczesnej:
1) strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy;
2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: stosuje się zasady, o których mowa w ust. 6 pkt 2, 3, 4, 5, 8;
3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: budynek o wartościach kulturowych, zlokalizowany przy
ulicy Szczęśliwej 54 (dawny budynek stacyjny), oznaczony na rysunku planu, ochronie podlegają:
a) historyczna bryła budynku,
b) kształt dachu oraz materiał pokrycia dachu - dachówka,
c) rodzaj materiału elewacyjnego - tynk,
d) historyczna forma i materiał stolarki okiennej i drzwiowej oraz historyczne podziały stolarki okiennej.
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych;
2) co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej, o której mowa w ust. 7 pkt 3, należy przeznaczyć pod
zadrzewienia;
3) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach odrębnych.
12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: dotyczy ciągów pieszo-rowerowych, o których mowa w ust.
6 pkt 6, 7:
1) mała architektura: dopuszcza się;
2) nośniki reklamowe: zgodnie z ust. 6 pkt 3, 4;
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: dopuszcza się;
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2 oraz § 4 ust. 3;
5) zieleń: dopuszcza się.
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.
14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się.
15. Stawka procentowa: 30%.
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) obiekt położony przy ulicy Szczęśliwej 54 ujęty w gminnej ewidencji zabytków: zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi;
3) północna część terenu położona w pasie sąsiadującym z obszarem kolejowym (poza granicami planu): zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.
17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) minimum 0,25 ha powierzchni terenu (w postaci maksymalnie dwóch odrębnych obszarów) należy przeznaczyć pod funkcję sportu i rekreacji - ogólnodostępne terenowe urządzenia (np. boiska sportowe do gier małych itp.);
2) w zagospodarowaniu terenu należy zapewnić dojazd eksploatacyjny (z drogi publicznej) do terenu 016-D, z
zastrzeżeniem pkt 3 i 4;
3) dopuszcza się dojazd eksploatacyjny do terenu 016-D poprzez ciągi pieszo-rowerowe, o których mowa w ust. 6
pkt 6, 7;
4) w przypadku zrealizowania dojazdu eksploatacyjnego (z drogi publicznej) do terenu 016-D poprzez tereny
sąsiednie: 017-MW24 lub 018-M/U31 lub poza granicami planu - dopuszcza się rezygnację z konieczności
realizacji dojazdu, o którym mowa w pkt 2;
5) dopuszcza się ciągi pieszo-jezdno-rowerowe zamiast ciagów pieszo-rowerowych, o których mowa w ust. 6 pkt
6, 7;
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6) w zagospodarowaniu terenu - dla poszczególnych zespołów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - należy
uwzględnić, zapewniając dogodne dojście, lokalizację ogólnodostępnych placów zabaw dla małych dzieci
wyposażonych m.in. w piaskownice, ławki, terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne, itp.;
7) w przypadku realizacji boisk sportowych o sztucznej nawierzchni na części terenu, o której mowa w pkt 1 minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej wynosi 10% powierzchni tego terenu.
18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:
1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej;
2) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych w
zbiornikach szczelnych w celu dalszego ich wykorzystania;
3) zaleca się zebranie wierzchniej warstwy gruntu w celu jego późniejszego wykorzystania;
4) zaleca się stosowanie ogrodzeń ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów;
5) dla zabudowy mieszkaniowej - w przypadku realizacji ogrodzeń - zaleca się zachowanie jednolitej wysokości
ogrodzeń od strony przestrzeni publicznych (np. ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, ulic);
6) zaleca się wprowadzenie zieleni w formie grup drzew i krzewów;
7) zalecane lokalizacje ciągów pieszo-rowerowych, o których mowa w ust. 6 pkt 6, 7 – jak na rysunku planu;
8) zalecana maksymalna odległości placów zabaw (o których mowa w ust. 17 pkt 6) od najdalszego wejścia do
obsługiwanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego: 80 m;
9) zaleca się zachowanie istniejących zadrzewień lub wprowadzenie nowego szpaleru drzew wzdłuż ciągu pieszorowerowego, o którym mowa w ust. 6 pkt 6;
10) zaleca się wprowadzenie pasa zieleni, w tym szpaleru drzew wzdłuż terenów kolejowych (poza granicami
planu);
11) istniejące kanały sanitarne o średnicy 1,6x2,4 m oraz 0,3 m – zaleca się pas wolny od zabudowy o szerokości
co najmniej 4 m od skrajni kanału oraz umożliwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych o szerokości 3 m;
12) istniejące kanały deszczowe o średnicy 0,6 m - zaleca się pas wolny od zabudowy o szerokości co najmniej 4
m od skrajni kanału oraz umożliwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych o szerokości 3m.

3.0. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH budynku przy ul. Szczęśliwej 54
w Gdańsku.
3.1. Ocena stanu technicznego ścian oraz posadzki w poziomie piwnic.
Nie ma informacji na temat posadowienia budynku. Budynek prawdopodobnie posadowiony
jest na ławach fundamentowych kamienno - ceglanych. Oględziny istniejących ceglanych ścian
fundamentowych w poziomie piwnic, stopień zawilgocenia i korozji biologicznej pozwalają określić
ich stan techniczny jako dostateczny, ale nie stwarzający bezpośredniego zagrożenia katastrofą budowlaną. W budynku od strony pomieszczeń w piwnicy stwierdzono na ścianach liczne ubytki okładziny z tynku, osłabienie spoistości muru z cegły z uwagi na korozję i zmurszenie lub całkowity brak
spoiny na głębokości ok. 2cm. Ponadto zagrzybienie tynku wewnętrznego w pomieszczeniach piwnic.
Od strony zewnętrznej w pasie cokołu stwierdzono osłabienie wytrzymałości tynków cokołowych,
występują liczne uszkodzenia i ubytki tynków cokołowych, nieszczelności powodują wchłanianie w
struktury ściany dużej ilości wilgoci zewnętrznej. Występuje zjawisko przenikania, sączenia się wód
opadowych oraz gruntowych do pomieszczeń piwnic przez nieszczelności w strukturze muru ceglanego oraz brak szczelności w miejscu przejścia przez ściany zewnętrzne przyłączy sanitarnych. Wymienionym zjawiskom na ścianach piwnic ( we wskazanym miejscach ) sprzyja wilgoć ( zawilgocenie od
14 - 17% ), stęchlizna, typowe zanieczyszczenia oraz wszelkiego rodzaju naloty, siedliska alg, glonów
i innych mikroorganizmów. W obrębie ściany zewnętrznej budynku stwierdzono brak opaski i zakłócony spadek od muru, który uniemożliwia odprowadzenie wód opadowych, powstają zastoje wód opadowych, woda przesiąka do muru z gruntu, wobec braku odpowiednich spadków. W poziomie piwnic
stwierdzono całkowite uszkodzenie stolarki okiennej, brak przeszklenia, studzienki okien piwnicznych
ze względu na zły stan techniczny kwalifikują się do rozbiórki. Odprowadzenie wód opadowych z rur
spustowych odbywa się na przyległy teren w bliskiej odległości od ścian zewnętrznych budynku.
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Posadzka w piwnicy częściowo betonowa oraz częściowa gruntowa jest zawilgocona, występują liczne
ubytki oraz nierówności.
W przedmiotowym budynku nie stwierdzono występowania skutecznej izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej ścian piwnic. Ponadto posadzka piwnic wymaga naprawy oraz
wykonania skutecznej poziomej izolacji przeciwwilgociowej.

3.2. Ocena stanu technicznego elewacji budynku.
Ściany zewnętrzne z cegły pełnej gr. 25 - 52 cm, elewacja budynku głównego ( budynek o wartościach
kulturowych ) posiadają tynki zatarte na gładko prawdopodobnie wapienne, malowane farbami emulsyjnymi. Na ścianach nie występują elementy dekoracyjne. Ściany zewnętrzne przybudówek posiadają
tynki zatarte na gładko cementowo – wapienne. Budynek nie posiada wieńców konstrukcyjnych w
poziomie stropów.
Stan techniczny tynków ( budynek dawnej stacji ) jest dostateczny, elewacja jest zabrudzona, zszarzała
od wielu lat nie remontowana. Na elewacjach stwierdzono ubytki tynków zewnętrznych, korozje zaprawy, lokalnie tynk jest bardzo słaby, o znikomej przyczepności do podłoża. Szacunkowo w budynku
głównym do uzupełnienia lub wymiany jest ok. 100% tynków zewnętrznych. Szczegółową powierzchnie tynków przeznaczoną do naprawy lub wymiany będzie można uzyskać dopiero w trakcie prac budowlanych, po ustawieniu rusztowań oraz oczyszczeniu powierzchni z wtórnych warstw tynków, zacierek cementowych i farb. Widoczne od zewnątrz są uszkodzenia podbitki okapu z drewnianych desek, które do wymiany kwalifikują się w 100%.

3.3. Analiza mykologiczna.
W budynku na ścianach zewnętrznych / wewnętrznych w pomieszczeniach piwnicznych stwierdzono
występowanie śladów biodeterioracji związanych z występowaniem zawilgocenia przegród
budowlanych. Ponadto w w/w miejscach występują wysolenia, widoczna jest korozja wilgociowa
muru, objawiająca się łuszczeniem farb i kruszeniem tynku.
Znaczne zwilgocenie ściany od strony wnętrza budynku stwierdzono na poziomie parteru w pokoju
nr 1/18, ściana szczytowa od strony elewacji płd. – wsch.
Wnioski
W analizowanych mykologicznie przegrodach budowlanych stwierdzono obecność grzybów mikroskopowych szkodliwych dla zdrowia. Wg danych literaturowych materiały budowlane nie powinny
zawierać więcej niż 103 jtk w 100g. Stwierdzone grzyby powodują uszkodzenia elementów budynku,
ponadto mogą wywoływać szereg chorób, szczególnie układu oddechowego, także o podłożu alergicznym. Ściany budynku od strony zewnętrznej oraz wewnętrznej w pomieszczeniach piwnic są zawilgocone, co jest wywołane uszkodzeniem izolacji wodochronnych budynku. Wilgotność ścian w miejscach naruszenia ciągłości izolacji pionowej sięga nawet do 19%.
Zalecenia:
W zawiązku z powyższym zaleca się:
- Usunąć stare tynki wewnętrzne z powierzchni ścian zewnętrznych i wewnętrznych w obszarach
występowania zawilgoceń, złuszczeń farby, odspojeń tynku lub występowania zagrzybienia plus
dodatkowo po około 30cm poza obszar występowania zmian;
- Wydłutować spoiny do głębokości 2 cm;
- W ten sposób przygotowane powierzchnie można poddać procesowi odgrzybiania preparatem
chemicznym - wg zaleceń producenta.
- Po 48 godzinach od momentu zaaplikowania preparatu grzybobójczego zaleca się pobranie próbek
kontrolnych do badania mykologicznego. W przypadku potwierdzenia wykonania prawidłowości
zabiegów odgrzybieniowych można przystąpić do dalszych prac.
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- Na tak przygotowane ściany można nakładać warstwy systemu tynków renowacyjnych i wykonać
projektowaną izolację wodochronną. W pomieszczeniach należy zapewnić właściwą wentylację.

3.4. Ocena stanu technicznego więźby dachowej i nadproży.
WĘŹBA DACHOWA
Więźba dachowa w budynku stacji drewniana czterospadowa, mansardowa, z lukarnami
w dolnej mansardzie, pokryta dachówką ceramiczną . W górnej mansardzie występują ,,wole oczka''.
Nad lokalami mieszkalnymi w dolnej mansardzie / nad piętrem / – strop drewniany belkowy.
Górna mansarda pełni funkcję strychu. Połać dachu nieszczelna z licznymi ubytkami pokrycia.
Z powodu nieszczelności część krokwi ze śladami porażenia biologicznego, spróchniała. Kleszcze ze
śladami nadpalenia. Elementy konstrukcyjne lukarn i ,,wolich oczek '' całkowicie spróchniałe.
Elementy zewnętrzne – odeskowanie i podbitki w okapie są spróchniałe. Stan techniczny więźby
dachowej jest bardzo zły. Więźba kwalifikuje się do natychmiastowego remontu.
Parterowe przybudówki przykryte dachem drewnianym, krokwiowym, płaskim. Pokrycie - papa na
deskowaniu. Pokrycie z papy nierówne, nieszczelne, nie zabezpiecza przed zaciekaniem.
Pokrycie i deskowanie w złym stanie technicznym, kwalifikuje się do remontu wraz z deskowaniem.
STROP NAD PIĘTREM
Strop nad piętrem w budynku stacji drewniany, belkowy ze ślepym pułapem wypełnionym polepą
glinianą. Z powodu zaciekania z dachu, deski podłogowe na strychu i belki stropowe są zawilgocone
i porażone biologicznie. Wskazane belki stropowe kwalifikują się do wymiany.
NADPROŻA OKIENNE W ŚCIANIE PARTERU w lokalu nr 2.
W ścianie zewnętrznej parteru w elewacji od północy / lokal nr 2 / istniejące nadproża okienne
ceglane z pionowymi pęknięciami. Nadproża kwalifikują się do naprawy.

3.5. OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ.
OPIS SPOSOBU NAPRAWY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
3.5.1. Naprawa ścian murowanych kondygnacji nadziemnych :
Niewielkie pęknięcia szer. do 4 mm , zwłaszcza przechodzące przez spoiny, po dokładnym
oczyszczeniu i przemyciu wodą , wypełnić zaprawą cementową Rz=8MPa. Włosowate rysy wypełnić
zastrzykami cementowymi. Przewidywana powierzchnia ścian do naprawy - 15 m2.

3.5.2. Naprawa elementów konstrukcyjnych więźby dachowej.
W ramach prac remontowych przewiduje się odtworzenie istniejącej więźby. Projekt remontu
przewiduje wymianę krokwie w górnej i dolnej mansardzie o przekroju 12 cm x 16 cm - w ilości
ok. 40 % na nowe o przekroju 12 x 16 cm. Krokwie koszowe o przekroju 14 x 16 cm - w ilości 100%
wymienić na nowe o przekroju 14 x18 cm. Każdorazowo krokwie do wymiany zakwalifikuje inspektor
nadzoru po rozebraniu pokrycia i warstw dachu. Przewiduje się wymianę krokwi nad okienkami tzw.
,,wolimi oczkami ''o przekroju 8x12 cm - w ilości 100 % na nowe o przekroju 8 x 12 cm.
Z powodu nadpalenia kleszczy zaprojektowano wymianę kleszczy o przekroju 2 x / 8 x 20 / - w ilości
20 % na nowe o przekroju 2 x / 8 x 20 /. Projekt przewiduje po 3 przekładki dla każdego kleszcza –
o wym. 12 x 12 x 20 cm.
Wykusze szt. 3 i okienka na strychu ,,wole oczka'' szt. 7 poddać pracom remontowym. Odtworzyć
konstrukcję wykuszy i okienek na strychu – z zachowaniem wymiarów. Przewiduje się wymianę
elementów konstrukcyjnych wykuszy i okienek , tj. słupków, płatwi i murłat o przekroju 10 x 10 cm –
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w ilości 100 % na nowe o przekroju 10 x 10 cm. Rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych –
wg rys. K/1.

3.5.3. Strop nad piętrem.
W stropie nad piętrem przewidziano w projekcie wymianę wskazanych belek stropowych o przekroju
18 x 24 cm - w ilości 40 % na nowe o przekroju 18 x 24 cm. Rozstaw – pozostawić bez zmian.
Dopuszcza się wzmocnienie belek stropowych obustronnie nakładkami 2 x /10 x 24 cm/.
Pozostałe warstwy stropowe do wymiany – wg architektury.

3.5.4. Naprawa nadproży okiennych.
Projekt przewiduje naprawę dwóch nadproży okiennych ceglanych w ścianie parteru o gr. 38 cm,
w lokalu nr 2. Rozpiętość nadproży - 1.15 m. Nadproża przemurować cegłą pełną kl. 15 MPa na zapr.
cem.- wap 8 MPa, otynkować.

3.5.5. Wymiana deskowania stropodachu na parterowych przybudówkach.
Na parterowych przybudówkach wymienić deskowanie pod papę – w ilości ok. 70 %.
Podbitki przy okapie w budynku stacji oraz wykończenia przy lukarnach – wymienić w 100 %.

3.5.6. MATERAIŁY KONSTRUKCYNE
Drewno kl. C30 / elementy konstrukcyjne /
kl. C24 / elementy pomocnicze /

3.5.7. WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT
–
–
–
–

prace wykonywać pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia
przed przystąpieniem do prac – wymiary sprawdzić na budowie
elementy konstrukcyjne więźby i belki stropowe nad piętrem poddać ocenie przez inspektora nadzoru pod kątem przydatności do użytkowania. Wskazane elementy wymienić.
drewno zabezpieczyć przed korozją biologiczną preparatami posiadającymi atesty oraz przeciwogniowo.

W RAZIE NATRAFIENIA NA INNE WARUNKI NIŻ PRZEWIDUJE PROJEKT,
NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ AUTORA PROJEKTU .
WSZELKIE ZAMINY KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE WYMAGAJĄ
AKCEPTACJI AUTORA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA .
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3.6. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO
- izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych, docieplenia przegród
zewnętrznych wraz z wymianą stolarki oraz robotami w obrębie klatki schodowej i
piwnicy, remont więźby dachowej, pokrycia dachowego oraz kominów.
3.6.1. Roboty rozbiórkowe.
a) demontaż rynien i rur spustowych z blachy stalowej z dachu mansardowego oraz parterowych przybudówek.
b) demontaż pokrycia dachu mansardowego z dachówki ceramicznej, opierzeń i obróbek z blachy stalowej.
c) demontaż pokrycia dachu parterowych przybudówek ( pas szer. 1m w poziomie okapu ) z papy asfaltowej oraz deskowania pełnego.
d) demontaż deskowania stropu na poziomie strychu oraz usunięcie polepy glinianej na ślepym pułapie.
e) demontaż obudowy skosów dachowych oraz obudowy konstrukcji stropu w obrębie klatki schodowej na poziomie strychu.
f) demontaż i wymiana elementów więźby dachowej w dolnej i górnej mansardzie oraz w parterowych
przybudówkach ( ilość elementów do wymiany wg opisu punkt 3.2. oraz rys. konstrukcyjnego ).
g) demontaż i wymiana belek stropowych nad piętrem ( ilość elementów do wymiany wg opisu punkt
3.2. oraz rys. konstrukcyjnego ).
h) rozbiórka kominów z cegły ceramicznej do poziomu posadzki na strychu szt. 4.
i) rozbiórka studzienek okien piwnicznych.
j) rozbiórka schodów zewnętrznych do odbudowy po wykonaniu izolacji.
k) rozbiórka utwardzonych dojść pieszych w obrębie ścian zewnętrznych budynku do odbudowy.
l) demontaż stolarki okiennej oraz drzwiowej w budynek dawnej stacji, wg rys.
ł) rozbiórka posadzki wraz z podbudową w pomieszczeniach piwnic oraz w pokoju nr 1/18 na poziomie parteru.

3.6.2. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian fundamentowych.
▪ ściany zewnętrzne budynku zlokalizowane w gruncie należy odkopać (etapami w odcinkach)
na głębokość ok. 2,50m poniżej poziomu terenu. Wykonawca przy wyborze technologii robót
powinien uwzględnić niejednorodność warstw gruntu oraz zmienny poziom wód gruntowych.
▪ powierzchnie ścian zewnętrznych piwnic z cegły ceramicznej oczyścić z gruntu, starych
powłok, zabrudzeń, skuć stare tynki, usunąć zmurszałe spoiny na głębokość ok. 2cm.
Zniszczone i popękane cegły należy wymienić na nowe ( powierzchnię naprawianego muru
oczyścić, zmyć mleczkiem cementowym i przemurować cegłą pełną kl. 15 MPa na zaprawie
Rz.= 8 MPa, z zachowaniem wiązania cegieł ). Uzupełnić maszynowo spoiny z zaprawy
dwuskładnikowej tzw. zaprawy spoinowej. Wykonać warstwę wyrównawczą np. tynk
renowacyjny podkładowy mrozo. i wodoodporny gr. 20mm na siatce z włókna szklanego
( siatka dla tynku zewn. ).
▪ po wyschnięciu i stwardnieniu warstwy wyrównawczej zagruntować całą powierzchnie
np. nanosząc pędzlem szlam uszczelniający.
▪ izolację przeciwwilgociową grubopowłokową wykonać nakładając ( pacą stalową )
dwie warstwy bitumiczno – polimerowej masy hydroizolacyjnej typy ciężkiego.
▪ przewidzieć wykonanie fasety uszczelniającej na styku wysuniętych ław fundamentowych
ze ścianami fundamentowymi.
▪ po wyschnięciu powłoki hydroizolacyjnej przykleić płyty izolacji termicznej z polistyrenu
ekstrudowanego XPS gr. 4 cm. W miejscu występowania szczeliny dylatacyjnej ( przyległe ściany
przybudówek ) zastosować systemowe listwy dylatacyjne.
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▪ następnie ułożyć warstwę ochronną zabezpieczającą izolacje podczas zasypywania wykopu.
Zaleca się zastosować matę ochronno – drenującą z systemową listwą zamykającą
zlokalizowaną ma poziomie terenu ( opaski żwirowej ).
▪ wykop wzdłuż ścian zewnętrznych na głębokości ok. 2,50m zasypać zagęszczonym gruntem
rodzimym oczyszczonym z resztek gruzu, kamieni. Z uwagi na znaczną ilość gruzu
w gruncie rodzimym wykonawca robót powinien uwzględnić dodatkowe uzupełnienie
wykopu piaskiem drobnoziarnistym.
Uwagi !
Ściany murowane wewnętrzne na poziomie piwnic sąsiadujące z niepodpiwniczoną częścią budynku
po usunięciu istniejących tynków zabezpieczyć izolacją szlamową przeciwwilgociowo od strony
pomieszczeń budynku. Izolacje wykonać na całej powierzchni odpornym na siarczany szlamem
uszczelniającym, następnie wykonać system tynków renowacyjnych.
Miejsca przechodzenia przez ściany istn. przyłączy należy uszczelnić. Przejścia uszczelnia się
wykorzystując systemowy kołnierz uszczelniający na rury. Jest to dwuelementowy zestaw, który
zakłada się na rurę już istniejącą. Rurę obsadza się w gnieździe i uszczelnia elastycznymi zaprawami.
Jako zaprawy do uszczelniania należy stosować zaprawy wodoszczelne i montażowe.
Izolacje wykonać systemowo zgodnie z kartą techniczna wybranego przez wykonawcę producenta
izolacji przeciwwilgociowych oraz termicznych.

3.6.3. Strefa cokołowa.
W obrębie strefy cokołowej należy skuć istniejący w większości niespójny, ze śladami zawilgocenia
tynk. Oczyścić mur z zabrudzeń, usunąć luźne fragmenty, wydłutować spoiny na głębokość co
najmniej 2cm. Wyrównać podłoże – najbardziej osłabione partie muru należy na nowo przemurować
cegłą pełną kl. 15 MPa na zaprawie Rz.= 8 MPa, z zachowaniem wiązania cegieł. Uszczelnić strefę
cokołową zaprawą gruntującą oraz mineralnym szlamem uszczelniającym odpornym na sole,
elastyczny, mostkujący rysy. Następnie wykonać obrzutkę stanowiącą warstwę sczepną, a następnie
system tynków renowacyjnych gr. min.2cm. Wykończenie strefy cokołowej obejmuje szpachlowanie
powierzchni oraz malowanie farbą na bazie żywic silikonowych w kolorze wg rys. elewacji.

3.6.4. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma.
Ochronę przed wilgocią podciąganą kapilarnie osiągnie się wykonując iniekcje preparatem w
zewnętrznych i wewnętrznych ścianach konstrukcyjnych w poziomie piwnic. Zaleca się stosować
metodę iniekcji niskociśnieniowej. Otwory iniekcyjne należy wywiercić na poziomie proj. izolacji
posadzki piwnic lub na wysokości 10 – 20cm powyżej poziomu posadzki piwnic, w jednym rzędzie,
w odstępach 10 – 12 cm. Średnica otworów musi być dostosowana do średnicy stosowanych pakerów
iniekcyjnych. Można stosować pakery metalowe z gumową uszczelką lub pakery z tworzywa
sztucznego wbijane w wywiercone otwory. Otwory można wiercić poziomo lub pod kątem najczęściej
do ok. 25º. Otwory przedmuchać sprężonym powietrzem. Mur w strefie iniekcji powinien być
najpierw uszczelniony w celu zabezpieczenia przed niekontrolowanymi wyciekami preparatu
iniekcyjnego. Najczęściej stosowane to wyspoinowanie muru wodoszczelną zaprawą, pokrycie muru
w pasie o szerokości ok. 0,5m warstwą szlamu uszczelniającego lub wyszpachlowanie wodoszczelną
szpachlówka. W przypadku stwierdzenia, podczas wiercenia otworów lub w trakcie iniekcji, że w
murze znajdują się pustki, należy je zamknąć specjalnym zaczynem iniekcyjnym. Zaleca się
wypełnienie pustek w murze przez wywiercenie nowych otworów ok. 5cm powyżej otworów
iniekcyjnych i wlanie przez nie specjalnego zaczynu. Po odczekaniu kilku godzinach można wykonywać właściwą iniekcje preparatem wtłaczanym ciśnieniowo w wywiercone otwory. Ciśnienie iniekcji
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nie powinno przekraczać 10 bar ( 1 MPa ) przy czym zalecane ciśnienie iniekcji to ok. 5 bar ( 0,5 MPa
). Wtłaczanie preparatu iniekcyjnego należy kontynuować tak długo aż w dany paker zostanie wtłoczona wymagana ilość preparatu iniekcyjnego. Po zakończeniu iniekcji i odczekaniu co najmniej kilku
godzin można zdemontować pakery metalowe. W przypadku stosowania pakerów z tworzyw
sztucznego nie demontuje się ich lecz wbija głębiej w otwór i pozostawia w tym otworze.
Izolacje wykonać systemowo zgodnie z kartą techniczna wybranego przez wykonawcę producenta
izolacji przeciwwilgociowych.
Dodatkowo izolacje przeciwwilgociową pozioma w w/w systemie wykonać dla ścian wewnętrznych
w obrębie pokoju nr 1/18 na poziomie parteru.

3.6.5. Remont studzienek okien piwnicznych.
Z uwagi na znaczne uszkodzenia struktury cegły w ścianach okien piwnicznych istniejące studzienki
okien piwnicznych należy rozebrać. Istniejące okna piwniczne po likwidacji murowanych studzienek
wyposażyć w systemowe doświetla piwniczne, wersja wzmocniona o wym. 100x60x40cm, z poliestru
wzmocnionego włóknem szklanym GFPP. Doświetla w dolnej części wyposażone w otwór
odpływowy. Odprowadzenie wód opadowych tak jak dotychczas na zasadzie przesiąkania i
rozsączania do gruntu. Montaż doświetli do ściany zewnętrznej wykonać na śruby i kołki rozprężne
metalowe, systemowe. Krawędzie doświetli przylegające do ściany należy zabezpieczyć masą
uszczelniającą lub w zestaw uszczelniający – zgodnie z instrukcją producenta. W górnej części
doświetla zabezpieczyć systemowym rusztem kratowym 30/10 ( dopuszczalny nacisk 7,2 kN ) ze stali
ocynkowanej, z akcesoriami mocującymi oraz zabezpieczeniem przed kradzieżą.
Poziom lokalizacji górnej krawędzi doświetlacza dostosować do projektowanego poziomu opaski.

3.6.6. Naprawa ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku od strony piwnic.
Na ścianach zewnętrznych i wewnętrzne budynku w poziomie piwnic z wykonaną od strony
zewnętrznej izolacją przeciwwodną należy dodatkowo od wewnątrz wykonać tynk renowacyjny.
Po skuciu obszaru zawilgoconych, zmurszałych i zasolonych tynków ( przyjęto 100% powierzchni ),
należy usunąć luźne i zmurszałe spoiny, powierzchnie oczyścić w razie potrzeby wyrównać.
Przewidzieć suszenie powierzchni ściany ( prawidłowa wilgotność ścian murowanych nie powinna
być większa niż 4% ). Do uzupełnienia ubytków zastosować tynk renowacyjny min. 2 cm.
Następnie dla całej powierzchni ścian wewnętrznych piwnic wykonać system tynków renowacyjnych.

3.6.7. Opaska wokół budynku, schody zewnętrzne, dojścia piesze.
Opaska
Po wykonaniu wszystkich prac w obrębie projektowanej izolacji przy ścianie zewnętrznej budynku
we wskazanych miejscach wykonać opaskę żwirową o uziarnieniu 32/63, oddzielona od
gruntu włókniną filtracyjną, szerokości 50 cm i głębokości 30 cm w obrzeżach z krawężnika
chodnikowego o wym. 6x30x100cm na podbudowie z betonu. Dodatkowo odtworzyć demontowane
na czas robót izolacyjnych schody zewnętrzne do lokali mieszkalnych.
Schody
Odbudowę schodów zewnętrznych przy wejściu głównym do budynku wykonać z systemowych
bloków schodowych granitowych gr. 15cm. Bloki posadowić na posypce piaskowej gr. 5cm
oraz podbudowie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm, o frakcji 0-31.5.
Przed wejściem do budynku ( w pasie chodnika ) wykonać nową wycieraczkę. Proj. wycieraczka
zewn. metalowa, ocynkowana ogniowo, osadzona w fartuchu metalowym wys. 70mm, podstawa
wycieraczki ( skrzynka ) w dnie z otworem odpływowym 50mm w zestawie z syfonem wyłapującym
zanieczyszczenia. Odprowadzenie wód opadowych na zasadzie przesiąkania i rozsączania do gruntu.
Ruszt metalowy ocynk. ogniowo w kształcie kratek.
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Obudowę schodów zewnętrznych przy wejściach do lokali mieszkalnych wykonać z kostki granitowej
koloru szarego o górnej powierzchni ciętej promieniowanej, w obrzeżach z krawężników kamiennych,
granitowych gr. 6cm na podbudowie z betonu. Kostkę granitową o wym. 8x11cm, ułożyć na podsypce
piaskowo - cementowej gr. 5cm oraz warstwie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 15cm, oddzielona od gruntu włókniną filtracyjną, ze spadkiem 1% od budynku.
Dojścia piesze
Z uwagi na liczne zapadliska i nierówności nawierzchni dojść pieszych również w przy schodach wejściowych do budynku projekt przewiduje wykonanie nowej nawierzchni pieszej z kostki granitowej
koloru szarego o górnej powierzchni ciętej promieniowanej, w obrzeżach z krawężników kamiennych,
granitowych gr. 6cm na podbudowie z betonu. Kostkę granitową o wym. 8x11cm, ułożyć na podsypce
piaskowo - cementowej gr. 5cm oraz warstwie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 15cm, oddzielona od gruntu włókniną filtracyjną, ze spadkiem 2%. Lokalizacja dojść pieszych wg
rys. nr A/17.

3.6.8. Wykonanie nowych warstw podłogi na gruncie ( piwnica + pomieszczenie nr 1/18 ).
Istniejącą posadzkę betonową w piwnicy wraz z podbudową gr. ok. 15cm należy usunąć, głębokość
korytowania ok. 40cm.
Natomiast na poziomie parteru istniejącą w pomieszczeniu nr 1/18 posadzkę z desek podłogowych na
legarach drewnianych wraz z betonowa podbudowa należy usunąć, głębokość korytowania ok. 40cm.
We wskazanych lokalizacjach projekt przewiduje wykonanie nowych warstw podłogowych na
gruncie, zakres robót:
- oczyszczenie wykopu z gruzu, kamieni, grunt rodzimy zagęścić powierzchniowo do wartości Is=1,0;
- wykonanie podsypki piaskowo-żwirowej o różnym uziarnieniu, stabilizowana warstwami, stopień
zagęszczenia ID≥0,60, grubość ok.20cm;
- warstwa betonu chudego C16/20 gr. 10mm;
- Izolacja przeciwwilgociowa grubopowłokowa typu ciężkiego z dwóch warstw bitumicznopolimerowej masy hydroizolacyjnej;
- Izolacja termiczna z płyt polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS, gr. 10cm
- Izolacja wodoochronna folia PE, ułożona na zakład, z wywinięciem na ściany
- Beton z warstwą wyrówn. gr.5 cm ( wzmocniony siatką stal. - pręty Ø 4,5 mm w siatce 10x10 cm ),
oddylatowany obwodowo paskiem styropianu STK 17/15 gr. 2-4cm.
- warstwa wykończeniowa w pokoju nr 1/18 z paneli podłogowych na systemowych podkładzie
akustycznym z korka oraz folii wodoodpornej.

3.6.9. Prace konserwatorskie, remont elewacji ( budynek dawnej stacji ).
Z uwagi na zabytkowy charakter budynku dawnej stacji ( pierwotna bryła budynku ) nie jest
możliwe docieplenie ścian zewnętrznych – elewacje budynku od zewnątrz. Elewacje budynku poddać
zabiegom renowacyjnym i restauratorskim. Tynk na elewacjach budynku ze względu na liczne
uszkodzenia, ubytki oraz zagrzybienie należy skuć do poziomu cegły. Z uwagi na zakres uszkodzeń do
skucia przewidzieć 100% istn. tynku zewnętrznego.
Prace przygotowawcze przed przystąpieniem do robót remontowych elewacji.
- w przedmiotowym budynku przed rozpoczęciem prac elewacyjnych teren wokół budynku należy
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych, przy wejściach do budynku wykonać
niezbędne zadaszenia;
- remont elewacji wymaga wykonania rusztować z powłoką ochronną na wysokości ok. 7,5 m;
- elewacja budynku powinna zostań „oczyszczona” z wszelkich tablic;
- tynk zewnętrzny pierwotnej bryły budynku ( budynek dawnej stacji ) należy skuć do cegły;
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Oczyszczanie elewacji.
Na elewacji wykonać prace polegające na zbiciu tynku odspojonego, złuszczonego, który utracił
Przyczepność ( przewidzieć do skucia 100% istn. tynku zewn. ). Uszkodzone miejsca na elewacji,
które będą podlegały renowacji, powinny zostać dokładnie oczyszczone z brudu, typowych
zanieczyszczeń oraz wszelkiego rodzaju nalotów, siedlisk alg, glonów oraz innych mikroorganizmów.
Proces czyszczenia polega na spłukaniu uszkodzonych powierzchni elewacji wodą pod odpowiednim
ciśnieniem a następnie naniesieniu na mokrą elewację środka czyszczącego. Następnie wykonać
wzmocnienie podłoża np. przy użyciu preparatu – rozpuszczalnikowy preparat na bazie poliakrylanów
w rozcieńczalniku organicznym ( bardzo dobra penetracja i wzmocnienie podłoża – wszelkie tynki lub
cegła ). Należy zwrócić uwagę by preparat wzmacniający nie hydrofobizował podłoża.
Miejsca elewacji porażone mikroorganizmami należy czyścić środkiem – specjalny preparat
usuwający zniszczenia biologiczne i dezynfekujący podłoże.
Naprawa, renowacja elewacji.
Wszystkie uszkodzone miejsca na elewacji należy dokładnie obejrzeć. Z uwagi na stopień uszkodzenia
przewiduje się wymianę całkowitą starych tynków zewnętrznych na nowe.
W miejscach, w których powstały spękania o grubości rys >0,3mm po skuciu tynku wtopić siatkę
wykorzystując zbrojony mikrowłóknami klej. Po wyschnięciu kleju naprawianą powierzchnie
wykończyć tynkiem. W pierwszej kolejności naprawiane miejsca wyrównać tynkiem podkładowym.
Przy większych powierzchniach, lub wymianach całkowitych starych tynków na nowe, zaprawy muszą
posiadać optymalny skurcz i nie mogą być zbyt mocne w stosunku do starego podłoża.
Projekt przewiduje zastosowanie gotowej mieszanki fabrycznej wapienno – trasowe.
Następnie wykonać warstwę wyrównawczą oraz warstwę tynku, którego typ i struktura powinna
odpowiadać istniejącemu tynkowi.
Tynki i warstwy końcowe.
Przy pozostawieniu starych wypraw – konieczność ujednolicenia faktury będzie zależna od stopnia
zniszczenia podkładu. Końcowe wyprawy tynkarskie muszą posiadać odpowiednie cechy użytkowe
oraz technologiczne w zależności od rodzaju podłoża. W przypadku pozostawienia części starych
tynków, końcowa gładź musi mieć większą elastyczność oraz przyczepność, uwzględniającą różną
chłonność i naprężenia starych i nowych tynków. Niezależnie jednak od stopnia wymiany tynków
( częściowo lub całkowicie ) musi być spełniony warunek wysokiej paroprzepuszczalności
– najbardziej optymalny to Sd <0,2 i wysokiego modułu elastyczności, np. tynk renowacyjny
zawierający włókna, do stosowania w jednej warstwie lub wielowarstwowo, szybkowiążący,
izolujący termicznie.
Historyczne gładzie tynkarskie zbrojone mikrowłóknami.
• Trass SHG 0,3,– mineralny tynk nawierzchniowy z trassem dostępny w różnych frakcjach
kruszyw (0,1/0,3/0,6 mm) zawierający dodatki mikrowłókien; bardzo wysoka paroprzepuszczalność (Sd dla 3mm = 0,04m) i przyczepność (w tym także na stabilne podłoża dyspersyjne)
i paroprzepuszczalność; do nakładania ręcznie lub maszynowo w warstwie 2-8mm w jednym
cyklu;
Prace uzupełniające.
Detale architektoniczne występujące na elewacji w postaci poziomych występów muru, które nie
posiadają obróbek blacharskich należy zabezpieczyć przy użyciu farby – elastyczna i szczelna farba
na poziome występy muru, w kolorze projektowanej elewacji.
Gruntowanie.
Powierzchnie remontowanej elewacji należy dokładnie zagruntować rozcieńczonym płynem
gruntującym – grunt pod farby silikonowe na bazie mikroemulsji silikonowej, wzmacnia i ujednolica
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chłonność podłoża. Gruntowanie wyrówna chłonność naprawianego podłoża i znacznie
zmniejszy zużycie farby renowacyjnej stanowiącej ostatnią warstwę systemu.
Malowanie.
Elewacje przedmiotowego budynku należy pomalować po zakończeniu prac naprawczych oraz
całkowitym wyschnięciu wszystkich warstw tynku renowacyjnego. Zastosować farbę elewacyjną
bardzo dobrze przepuszczalną dla pary wodnej w pełni odporną na oddziaływania atmosferyczne
oraz fabrycznie zabezpieczoną przed korozją biologiczną. Zaprojektowano malowanie elewacji
budynku farbą na bazie żywic silikonowych wzbogaconą mikrowłóknami, które zszywają
mikrospękania, kolorystyka wg rysunków.
Farbę należy stosować w temperaturze pomiędzy +5°C a +25°C. Niska temperatura i wysoka
wilgotność mogą spowodować odbarwienie farby. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać.
Farbę nakładać w dwóch cienkich powłokach, natryskiem lub wałkiem do farb silikonowych.
Elewacje należy chronić przez zamoczeniem i uszkodzeniami.
Uwaga !
Przed przestąpieniem do malowania elewacji wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania
prób kolorystycznych ( wg oznaczenia kolorów ) próbka na ścianie powierzchnia o wym. 100x100cm.
Akceptacja prób kolorystycznych, tynkowych przez komisje z udziałem inspektora BMKZ,
projektanta warunkuje możliwość wykonania całości kolorystyki elewacji.

3.6.10. Docieplenie ścian zewnętrznych + kolorystyka elewacji.
W oparciu o wytyczne konserwatorskie zaprojektowano docieplenie ścian zewnętrznych przyległej do
budynku głównego od strony pł. – zach. parterowej przybudówki. Ściany zewnętrzne
przedmiotowej przybudówki gr. 28cm wykonane są z cegły ceramicznej pełnej lub pustaka
ceramicznego obustronnie otynkowane zaprawą cem.- wap.
a) Prace przygotowawcze przed przystąpieniem do robót termoizolacyjnych ścian zewnętrznych.
- w przedmiotowym budynku przed rozpoczęciem prac elewacyjnych teren wokół budynku należy
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Przy wejściu wykonać niezbędne zadaszenie;
- docieplenie i kolorystyka elewacji wymaga wykonania rusztować z powłoką ochronną na wysokości
ok. 4,5 m;
- elewacja budynku powinna zostań „oczyszczona” z wszelkich reklam, tablic informacyjnych;
- parapety, obróbki blacharskie należy zdemontować;
Obliczenie wartości współczynnika przenikania ciepła – „k”
dla ścian zewnętrznych parterowej przybudówki przy ul. Szczęśliwej 54 w Gdańsku.
przy t1 > 160 C

kmax = 0,23 W/m2 K

• ściana z cegły gr. 25 cm + obustronnie otynkowana.
• proj. styropian fasadowy (grafitowy) odm. EPS 032 typu Fasada gr. 10cm ( lambda 0,031 W/mK )
R = d /λ = 0,25/0,77+ 0,10/0,032= 0,32 + 3,12 = 3,44
K0 = 1 / ( R1 + R + Re ) = 1 / ( 0,12 + 3,44 + 0,04 ) = 0,27 W/m2K

RI = 0,12
Re = 0,04
k < k max

20

Z uwagi na zabytkowy charakter budynku, zapisy w karcie terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wytyczne projektowe Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku projektowane docieplenie ścian zewnętrznych z płyty styropianu grafitowego EPS 032 gr. 10cm nie spełnia
wymagania izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych ( stykających się z powietrzem zewnętrznym
zgodnie z PN, przy wymaganym kmax 0,23 ).
Z uwagi na dobro chronionego obiektu w zakresie ochrony charakteru budynku dawnej stacji zachowanie wymagań izolacyjności cieplnej nie jest możliwe. Kolorystyka elewacji wg rysunków architektonicznych.
Docieplenie i kolorystyka elewacji.
Zakres robót:
- ściany zewnętrzne ( dotyczy parterowej przybudówki od strony płn. – zach. budynku głównego )
należy docieplić płytami styropianowymi ( grafitowe, fasadowe, λ=0,032[W/(mxK)] ) odmiany
EPS 032, gr. 10cm. Należy zastosować płyty styropianowe o specjalnie ukształtowanej krawędzi na
tzw. zakładkę, która likwiduje mostki termiczne i zapewnia szczelną izolacje termiczną na całej
izolowanej powierzchni. Ościeża okienne oraz drzwiowe docieplić płytami styropianowymi gr. 2cm.
Mocowanie płyt styropianowych rozpocząć od zabezpieczenia dolnej krawędzi systemu przy użyciu
odpowiedniej listwy startowej. Do mocowania używać łączników wbijanych w odstępach co ok.
30cm. Nierówności podłoża niwelować przy użyciu podkładek dystansujących z PCV. Listwy łączyć
przy użyciu plastykowych łączników. Na narożach budynku mocować listwy narożne.
W miejscu występowania szczeliny dylatacyjnej zastosować systemowe listwy dylatacyjne wykonane
z PCW zaopatrzone w siatkę szklaną i specjalną membranę z santoprenu, do wykonywania dylatacji
w elewacji zewnętrznej wykonanej metodą „lekka – mokra’.
- płyty styropianowe należy zamocować w pierwszej kolejności do ściany na klej. Masę klejową
nakładać na płytę metodą „ramki i placków”. Ramka szer. ok. 5cm, grubość ok. 1cm, 6 placków
grubości ok. 1cm i średnicy ok. 10cm wewnątrz ramki. UWAGA: masę klejącą nakładać tylko na
powierzchnie płyt termoizolacyjnych, nigdy na podłoże. Natychmiast po nałożeniu masy klejącej
płytę docisnąć do podłoża i dosunąć do krawędzi sąsiedniej płyty tak, aby masa klejąca nie dostała
się pomiędzy płyty. Płyty układać w cegiełkę z przewiązaniem na narożach budynku. Powłoka
termoizolacyjna powinna być oddzielona od ościeżnic i elementów mechanicznych poprzez
odpowiednią przerwę kompensacyjną. Wokół wszystkich ościeży płyty termoizolacyjne powinny
być ułożone tak, aby ich krawędzie nie leżały na przedłużeniu krawędzi otworu. Ułożenie takie
minimalizuje możliwość pojawienia się pęknięć. Naroża wszystkich otworów należy wzmocnić
aluminiowymi narożnikami ochronnymi oraz dodatkowymi kawałkami siatki o wym. 25x30cm
zatopionymi na powierzchni płyt pod kątem 45 stopni. Płyty styropianowe powinny tworzyć ciągłą
powłokę termoizolacyjną. Wszystkie szpary pomiędzy płytami o szer. większej niż 1,5mm należy
wypełnić materiałem termoizolacyjnym np. odpowiednio przyciętymi klinami ze styropianu.
Cała powierzchnia styropianu powinna być przeszlifowana. Szlifować należy ruchami okrężnymi,
nigdy równolegle do połączeń płyt. Powstały pył dokładnie usunąć.
- dodatkowe mocowanie płyt styropianowych do ściany na łączniki mechaniczne składające się z
odpornych na korozje wkrętów i specjalnych podkładek zapobiegających powstawaniu mostków
termicznych. Kołki osadzić we wszystkich punktach łączenia się płyt, tak zwanych punktach „T”
( fugach krzyżowych ) w rozstawie 40x40cm, nie dalej niż 10cm od krawędzi muru w ilości
sześć kołków na 1m².
- na przeszlifowaną powierzchnie z płyt styropianowych nałożyć masę klejową – warstwa bazowa
grubości ok. 1,5mm oraz natychmiast wtopić siatkę wzmacniająca z włókna szklanego. Siatka musi
być dokładnie zatopiona, tak aby na powierzchni nie był widoczny jej kolor. Siatkę należy układać na
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zakładkę min. 60mm. Na narożnikach wewnętrznych siatkę należy zakładać na każdą ze ścian na
szerokość 200mm. Narożniki zewnętrzne zabezpieczyć 2 x siatką zatopioną z zakładem po 200mm
na każdą ze ścian. Przed zatapianiem siatki przykleić narożniki z siatką wzmacniającą.
Po wyschnięciu spoiwa zatopić pojedynczą warstwę siatki standard. Tak wykonaną warstwę bazową
należy chronić przed zamoczeniem i pozostawić do wyschnięcia na czas ok. 24 godzin ( 20°C, 55%
wilgotności względnej powietrza ).
- przed ułożeniem tynku warstwę bazową należy zagruntować. Po wyschnięciu gruntu wykonać tynk
cienkowarstwowy. Zaprojektowano tynk gładki, faktura nawiązujący do istn. tynku. Wszystkie
wyprawy elewacyjne muszą być nanoszone metodą ciągłą aż do naturalnych przerw takich jak
np. naroża budynku. Należy zapewnić odpowiednią ilość pracowników i rusztowań. Rusztowania
powinny być odsunięte od elewacji na odległość min. 0,45 m. Unikać prac na silnie
nasłonecznionych i nagrzanych powierzchniach. W czasie gorącej i wietrznej pogody elewacje
można zrosić niewielką ilością wody w celu obniżenia jej temperatury. Fakturę kształtować na
świeżo nałożonym materiale poprzez zatarcie pacą plastykową. Aby uzyskać jednolity wzór
zacieranie powinno być wykonane przy użyciu tych samych ruchów ręki i tych samych narzędzi
na całej powierzchni ściany. W chłodne dni między nakładaniem tynku a zacieraniem może być
wymagana chwila przerwy. Nałożoną powłokę należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniami
do momentu całkowitego wyschnięcia, pomalowania oraz zakończenia montażu uszczelnień i
obróbek blacharskich. Czas osiągnięcia pełnych parametrów tynków wynosi 28 dni.
- kolor tynku uzyskiwany jest poprzez malowanie farbą na bazie żywic silikonowych.
Zaprojektowano malowanie ścian budynku wg rys. kolorystyka elewacji.
Farbę należy stosować w temperaturze pomiędzy +5°C a +25°C. Niska temperatura i wysoka
wilgotność mogą spowodować odbarwienie farby. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać.
Farbę nakładać w dwóch cienkich powłokach, natryskiem lub wałkiem do farb silikonowych.
Elewacje należy chronić przez zamoczeniem i uszkodzeniami.
Uwaga !
Przed przestąpieniem do malowania elewacji wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania
prób kolorystycznych ( wg oznaczenia kolorów ) próbka na ścianie powierzchnia o wym. 100x100cm.
Akceptacja prób kolorystycznych, tynkowych przez komisje z udziałem inspektora BMKZ,
projektanta warunkuje możliwość wykonania całości kolorystyki elewacji.

3.6.11. Remont klatki schodowej.
Malowanie.
Powierzchnie ścian, sufitów na spocznikach, spody biegów schodowych po wyrównaniu gładzią
szpachlową pomalować farbą lateksową w kolorze białym, faktura matowa (chropowata).
Na wysokości 120cm od posadzki wykonać lamperie z farby lateksowej w kolorze RAL 1000, faktura
gładka ( satynowa ) – wyższa odporność.
Uwaga !
Przed przestąpieniem do malowania ścian klatki schodowej wykonawca robót zobowiązany jest do
wykonania prób kolorystycznych ( wg oznaczenia kolorów ) próbka na ścianie powierzchnia o wym.
100x100cm. Akceptacja prób kolorystycznych, tynkowych przez komisje z udziałem inspektora
BMKZ, projektanta warunkuje możliwość wykonania całości kolorystyki elewacji.
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● Renowacja ( odgrzybianie ) ścian.
Ściany, stropy na klatce schodowej w miejscach gdzie występuje porażenie mykologiczne, tynki
wewnętrzne należy skuć do cegły ( powierzchnia remontowana ok. 30m²). Po skuciu zmurszałych
i zasolonych tynków należy usunąć luźne, zmurszałe, zagrzybione spoiny i przesmarować ścianę
środkiem odgrzybiającym. Następnie należy przeprowadzić badanie mykologiczne w celu
potwierdzenia skutecznego zwalczenia zarodników grzybów. Po uzyskaniu wymaganych wyników
badań, wykonać tynk renowacyjny trój-warstwy. Następnie wykonać tynk szpachlowy.
Remont schodów oraz balustrady.
Istniejące biegi schodowe w konstrukcji drewnianej przeznaczyć do naprawy / odnowienia.
Elementy drewniane są w stosunkowo dobrym stanie technicznym, domagają się jedynie renowacji,
kosmetycznych poprawek. Zewnętrzna i wewnętrzna warstwa farby zaczyna pękać, w kilku miejscach
deski drewniane podstopni, spoczników posiadają ubytki, wytarcia wynikające z wieloletniej
eksploatacji. Przewidzieć szlifowanie elementów drewnianych, uzupełnienie niewielkich ubytków
przy użyciu mas szpachlowych, przy większych ubytkach zastosować flekowanie. Drewniane biegi
schodowe oraz drewniane barierki pomalować dwukrotnie impregnatem, farbą ogniochronną,
przeciwpożarową do drewna o właściwościach pęczniejących. Elementy drewniane biegów
schodowych, deski podłogowe na spocznikach, pochwyt barierki schodowej pomalować w kolorze
RAL 8007. Tralki barierki schodowej po uzupełnieniu brakujących elementów na wzór pierwotnych
pomalować w kolorze RAL 1000.
Istniejący bieg schodowy z poziomu parteru do piwnicy w konstrukcji betonowej przeznaczyć do
naprawy / odnowienia. Ubytki uzupełnić gotową, systemową zaprawą naprawczą do betonu.
Dodatkowo wykonać warstwę z antypoślizgowej, wodoodpornej farby posadzkowej do betonu,
która zapewnia estetyczne, łatwo zmywalne, dodatkowo odporne mechanicznie wykończenie,
kolor farby RAL7005. Do wymiany przewidzieć przyschodową poręcz przyścienną. Zastosować poręcz z profili stalowych ocynkowanych śr. 40mm
Posadzkę klatki schodowej na poziomie parteru z płytek ceramicznych należy oczyścić z zabrudzeń,
uzupełnić ubytki oraz wymienić spoiny na nowe. Ze względu na zabytkowych charakter istn. posadzka
do zachowania.
Instalacja elektryczna.
W części wspólnej budynku tj. w komórkach lokatorskich na poziomie piwnic, na klatce schodowej
oraz w pomieszczeniach na poziomie strychu stwierdzono występowanie nowej instalacji elektrycznej
w zakresie oświetlenia, włączników światła oraz obwodów elektrycznych. Z informacji uzyskanych od
lokatorów wymiana w/w instalacji wraz z opomiarowaniem miała miejsce 2015 – 2016 roku.

3.6.12. Opis szczegółowy remontu więźby dachowej.
Projekt przewiduje wymianę uszkodzonych elementów konstrukcyjnych więźby na nowe w ilościach
wskazanych w ekspertyzie konstrukcyjno - budowlanej oraz rysunku konstrukcyjnym.
Po wykonaniu obliczeń statycznych sprawdzających – przekroje elementów konstrukcyjnych pozostawiono bez zmian. Projektowane elementy konstrukcji dachu łączyć na złącza ciesielskie oraz typowe
łączniki stalowe do więźby drewnianej.
Elementy drewniane więźby dachowej ( istniejące oraz projektowane ) zabezpieczyć mykologicznie
oraz przeciwogniowo systemowymi środkami chemicznymi przez naniesienie powłoki ochronnej droga natrysku do granicy niezapalności materiału, posiadających atest PZH i IBT oraz ppoż.

23

3.6.13. Opis szczegółowy remontu stropu nad piętrem.
Projekt remontu stropu nad piętrem przewiduje:
–
wymianę części belek stropowych konstrukcyjnych na nowe, wg części konstrukcyjnej opisu;
–
wymianę w całości warstw izolacji termicznej i przeciwwilgociowej na nowe;
–
wymianę w całości desek podłogowych na strychu na nowe np. z płyty gr. 22mm OSB SF – B,
klasyfikacja ogniowa: B, s2, d0, krawędzie pióro - wpust.
Odkryte belki stropowe poddać ocenie przez inspektora nadzoru pod kątem przydatności do dalszego
użytkowania. Belki zakwalifikowane do wymiany rozebrać. Po ułożeniu belek wykonać nowe warstwy
izolacji termicznej z wełny mineralnej gr. 20cm ( λD=0,035 W/mK ) oraz paro izolacji – wg przekroju.

3.6.14. Pokrycie dachowe.
a) Remont / odtworzenie pokrycia dachowego w obrębie dachu mansardowego obejmuje następujący
zakres robót:
- na krokwiach ułożyć membranę dachową wiatroizolacyjną, bardzo mocna trójwarstwowa o gramaturze 160g/m2, wysokiej paroprzepuszczalności > 1700 g/m²/dobę lub Sd > 0,03m. W przypadku zastosowania folii wiatroizolacyjnej o niskiej paroprzepuszczalności wykonać systemowe kominki wentylacyjne w połaci dachowej w systemie pokryć dachowych z dachówki ceramicznej „Karpiówki”.
- wzdłuż krokwi przybić kontrłaty drewniane impregnowane o wym. 3,5 x 2,5cm.
- w poprzek krokwi zamocować łaty drewniane impregnowane o wym. 5x3,5cm w rozstawie osiowym
co 15cm.
- pokrycie dachowe wykonać z dachówki ceramicznej karpiówki, kształt karpiówki zaokrąglony, żłobkowany w dwóch wariantach, wym. 36x15,5x1,2cm, dachówka ułożona w łuskę, częściowo w koronkę gatunek I, wygląd oraz kolorystyka dachówki, sposób ułożenia w nawiązaniu do istniejącej.

Widok istn. dachówki ceramicznej karpiówki,
żłobkowana – dolna mansarda

Widok istn. dachówki ceramicznej karpiówki,
żłobkowana ( gęsto ) – górna mansarda
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Przy kryciu w koronkę na każdej łacie leżą dwa rzędy dachówek. Dolna warstwa nazywa się podporową, druga, górna – pokrywającą. Dachówki każdego rzędu są tu również przesunięte o pół szerokości,
co tworzy wiązanie dachowe. Dachówki warstwy podporowej leżą w jednej linii od okapu do kalenicy, podobnie warstwy pokrywające. Wiązania dachowe, tj. każde 2 rzędy są przesunięte względem
siebie o pół wysokości dachówki (zakład) co zapewnia szczelność pokrycia.
Wykończenie ścianek bocznych lukarn oraz powierzchnie w obrębie podbitki prostej okapu zabezpieczyć blachą tytan – cynk gr. 0,70mm na podkładzie z impregnowanych desek gr. 25mm
oraz wiatroizolacji. W pasie podbitki prostej okapu, w polach między krokwiami przewidzieć otwory
nawiewne, wentylacyjne połaci dachowej, zabezpieczone systemowymi kratkami.
b) Remont / odtworzenie porycia dachowego parterowych przybudówek obejmuje następujący zakres
robót:
- demontaż papy oraz deskowania w pasie okapu na szerokości ok.1m;
- w pasie okapu na szerokości ok.1m na krokwiach wykonać pełne deskowanie z impregnowanych
desek gr. 25mm oraz papę podkładową;
- na całej powierzchni dachu ułożyć nowe pokrycie z papy jednowarstwowej zgrzewalnej wierzchniego krycia na osnowie z włókniny ok. 200g/m², modyfikowana SBS. Materiał posypki – gruboziarnista mineralna, odporność na spływanie / giętkość ≥100/≤-25. Należy zastosować pokrycie papowe
spełniające wymagania przeciwpożarowe – NRO ( nierozprzestrzeniające ognia ) w systemie posiadającym aktualne aprobaty dla klasy odporności ogniowej E15.

3.6.15. Rynny, rury spustowe, płotki przeciwśniegowe, ławy kominiarskie.
Z uwagi na prace remontowe więźby dachowej, pokrycia dachowego oraz nieszczelności, istniejące
rynny i rury spustowe należy wymienić na nowe w całym budynku oraz parterowych przybudówkach.
Projekt przewiduje wykonanie nowych rynien średnicy 150mm i 110mm z blachy tytan - cynk gr.
0,70mm. Rury spustowe średnicy 100mm wykonać z blachy tytan - cynk gr. 0,70mm. Dla połaci dachowych górnej mansardy wykonać nowoprojektowane rynny średnicy 150mm oraz rury spustowe
średnicy 100mm z blachy tytan - cynk gr. 0,70mm. Dach lukarn wyposażyć w rynnę średnicy 150mm
oraz rurę spustową średnicy 100mm. Odprowadzenie wód opadowych z rur spustowych wykonać tak
jak obecnie na teren przedmiotowej działki. Na wylotach rur spustowych w poziomie terenu wykonać
betonowe koryta odwadniające, każde długości ok. 100cm. Obróbki blacharskie, pas podrynnowy oraz
pas nadrynnowy wykonać z blachy tytan cynk gr. 0,70mm.
Nad rynnami zaprojektowani płotki przeciwśniegowe. Konstrukcja płotka: ocynkowany ogniowo kątownik stalowy 20x20x2mm ( szkielet płotka ) oraz ocynkowana ogniowo blacha stalowa 20x1mm
( szczeble ). Elementy malowane proszkowo w kolorze dachówki.
Montaż płotka przeciwśniegowego przy pomocy uchwytów „karpiówka”, zastosować 4 uchwyty na
2mb. Przy montażu uchwytów do połaci dachowej krytej dachówką należy zastosować dodatkową łatę
drewnianą pośrednią szer. 80mm, wysokości jak łaty. Do jednej z łat przykręcić uchwyt i szlifować
zamek w dachówce na szerokość 25mm tak, aby nie podnosiły się. Drugą łatę zamocować w miejscu,
w którym wspiera się uchwyt i wypełnić ewentualną szczelinę miedzy łatą a spodem dachówki drewnianą listwą. Do montażu zastosować wkręty do drewna Ø6mm. Odległość miedzy uchwytami ok.
400mm. Do uszczelniania otworów montażowych stosować odpowiedni uszczelniacz dekarski.
W miejscu wskazanym na rys. nr 19,20 zaprojektowano w polach między krokwiami dwa okna wyłazowe np. o wym. 65x118cm, skrzydło rozwierane, z termoizolacją, okno wyposażone w składaną drabinę schodową oraz zabezpieczenie przed osobami nieupoważnionymi np. uchwyty do montażu kłódki.
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Na dojściu z okien wyłazowych do komina, od strony połaci dachowej zaprojektowano ławy i stopnie
kominiarskie szer. 25cm z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze
dachówki, wg rys. nr 20. Zastosować komplet ław i stopni kominiarskich do pokryć dachowych z dachówki ceramicznej. W skład kompletu wchodzą następujące elementy: stopnie i ławy kominiarskie
stalowe malowane proszkowo w kolorze dachówki; mocowniki do stopni i ław kominiarskich ( kołyski
); wsporniki do dachu pokrytego dachówką. Odległość miedzy wspornikami ławy maks. 80cm.
Na dachu przewidzieć uchwyty do wpięcia lin asekuracyjnych.

3.6.16. Naprawa kominów.
Podczas wizji lokalnej na strychu stwierdzono liczne uszkodzenia kominów, wykruszanie zaprawy,
korozje cegły. Korony kominów ponad dachem są rozwarstwione z licznymi ubytkami. Niewłaściwe
wykonanie obróbek blacharskich w miejscu przejścia kominów przez pokrycie dachowe powoduje
zalewanie konstrukcji dachowej oraz pomieszczeń na poddaszu. Projekt przewiduje przemurowanie
istn. kominów z cegły klinkierowej pełnej kl. 45 od poziomu posadzki na strychu ponad dach.
Opierzenia i obróbki blacharskie wykonać z blachy tytan - cynk gr. 0,70mm. Projektowane kominy
zabezpieczyć betonową czapą – wylewana bezpośrednio na kominie lub prefabrykowana ( wymiary
czap dostosować do wielkości komina ). Wyloty kominowe dostosować do przeznaczenia przewodu.
Na poziomie strychu wykonać nowe drzwiczki wyczystne przewodów kominowych, szt. 12 – wg opinii kominiarskiej.

3.6.17. Izolacja termiczna przegród zewnętrznych w obrębie lokali mieszkalnych na piętrze oraz więźby dachowej w obrębie klatki schodowej na poziomie strychu.
Zaprojektowano docieplenie stropu nad piętrem, przegród zewnętrznych w obrębie lokali mieszkalnych na piętrze oraz połaci dachowej w obrębie klatki schodowej na poziomie strychu.
Zakres robót:
a) Docieplenie stropu nad piętrem. W polach między belkami stropowymi na ślepym pułapie od strony
strychu ułożyć paroizolację z folii oraz izolacje termiczną z wełny mineralnej gr. 20cm ( λD = 0,035
W/mK ).
b) Przegrody zewnętrzne w obrębie lokali mieszkalnych na piętrze w konstrukcji drewnianej szkieletowej, od strony więźby dachowej docieplić w polach wełną mineralną gr. 20cm
( λD = 0,035 W/mK ), wg rys. 18, 21.
c) Docieplenie skosów dachowych oraz stropu w obrębie klatki schodowej na strychu wraz z robotami
wykończeniowymi. W polach krokwi i belek stropowych ułożyć wełnę mineralna gr. 14cm ( λD =
0,035 W/mK ). Między wełną mineralną a deskowaniem połaci zapewnić szczelinę wentylacyjną gr.
2cm. Do krokwi oraz belek stropowych od strony pomieszczenia kl. schodowa zamocować ruszt z
profili stal. ocynk., w polach rusztu wełna mineralna gr. 6cm ( λD = 0,035 W/mK ). Izolacje termiczną zabezpieczyć paroizolacją z folii. Następnie przewidzieć montaż płyt gips. – włóknowych 2 x
12,5mm. Obudowa krokwi i belek stropowych systemowa w klasie odporności ogniowej REI 30.
Płyty gipsowo – włóknowe wymagają szpachlowania oraz przemalowania farbą nawierzchniową
akrylową w kolorze białym.
3.6.18. Stolarka okienna na strychu.
Stolarkę okienną na strychu przeznaczyć do naprawy / odnowienia lub całkowitą wymianę wg rys.
Okna wykonane w konstrukcji drewnianej 1-szybowe o zabytkowym charakterze. Stan techniczny
okien jest dostateczny występuje łuszczenie farby, wyeksploatowane okucia, ubytki w przeszkleniu.
W przypadku remontu stolarki okiennej przewidzieć szlifowanie elementów drewnianych, uzupełnienie ubytków przy użyciu mas szpachlowych, flekowanie oraz dwukrotne malowanie elementów drew26

nianych farbą – emalia akrylowa w kolorze ciemny brąz, wymianę uszkodzonego przeszklenia,
uszczelnienie osadzenia okien w ramie. Przewidzieć naprawę / alternatywnie wymianę uszkodzonych
okuć okiennych tj. np. zawiasy, klamka.

3.6.19. Wymiana okien piwnicznych.
Z uwagi na zły stan okien w poziomie piwnic ( ubytki przeszklenia, uszkodzona rama okienna ) przewidzieć wymianę wszystkich okien piwnicznych. Dla pomieszczeń gospodarczych zaprojektowano
okna drewniane ( oznaczenie O6 ) konstrukcja jednoramowa, kolor ciemny brąz, 1-szybowe, szyba
gr. 5mm, skrzydło uchylne z blokadą, ( U=5,6W/m²K). Okna wyposażyć od strony zewnętrznej w siatkę zabezpieczającą przeciw gryzoniom. Parapet zewnętrzny z blachy stalowej tytan - cynk gr. 0,7mm.

3.6.20. Wymiana okien kondygnacja nadziemna ( budynek dawnego dworca ).
Zaprojektowano wymianę istn. okien na okna drewniane O7 – O15, konstrukcja jednoramowa, kolor
biały, trzy szybowe (U>1,0 W/m²K), klasa akustyczna Rw=35-40dB, skrzydła uchylno – rozwierane.
Parapet wewnętrzny z płyty MDF grub. 3,0cm, w kolorze białym, parapet zewnętrzny z blachy tytan –
cynk grub. 0,7mm, listwa międzyszybowa w kolorze białym. Okna z wmontowanymi nawiewnikami
automatycznymi (ciśnieniowe) w ramie okna, o wydajności 45m³/h szt. 6. Wymiary nowej stolarki
okiennej dostosować do wielkości otworu okiennego.
W istniejących oknach parterowych przybudówek wykonać podział ( naklejane szprosy ) wyglądem
nawiązujące do okien pierwotnych budynku głównego, podział wg kolorystyki elewacji.

3.6.21. Stolarka drzwiowa.
Drzwi zewn. wejściowe na klatkę schodową wykonane są w konstrukcji drewnianej, płycinowe,
1 – skrzydłowe z naświetlem, o zabytkowym charakterze nawiązujące do historycznej formy budynku.
Stan techniczny drzwi jest dostateczny występują ubytki ramy drewnianej, łuszczenie farby, wyeksploatowane okucia drzwiowe. Przewidzieć szlifowanie elementów drewnianych, uzupełnienie ubytków przy użyciu mas szpachlowych, większe uszkodzenia flekowanie wstawkami z drewna oraz dwukrotne malowanie elementów drewnianych farbą – emalia akrylowa w kolorze ciemnego orzechu.
Przewidzieć naprawę / alternatywnie wymianę uszkodzonych okuć drzwiowych tj. np. samozamykacz,
klamka, wkładka patentowa. Widoczne po zamontowaniu okucia drzwiowe wyglądem, formą powinny
pasować do zabytkowego charakteru budynku.
Istniejące drzwi wewnętrzne, wejściowe do lokali mieszkalnych nr M-3, M-4 przeznaczyć do wymiany
na nowe drzwi. Zaprojektowano drzwi o wym. skrzydła 90/200cm wykonane są w konstrukcji drewnianej, płycinowe, 1 – skrzydłowe nawiązujące do historycznej formy budynku, drzwi wyposażone w
samozamykacz, klasa odporności ogniowej EI30, okucia drzwiowe antywłamaniowe, wyposażenie
drzwi: judasz, dwa atestowane zamki, izolacja termiczna.
Istniejące drzwi wewnętrzne, wejściowe na strych przeznaczyć do wymiany na nowe drzwi. Zaprojektowano drzwi o wym. skrzydła 90/200cm wykonane są w konstrukcji drewnianej, płycinowe,
1 – skrzydłowe nawiązujące do historycznej formy budynku, drzwi wyposażone w samozamykacz,
klasa odporności ogniowej EI30, wyposażenie drzwi: jeden atestowany zamek, izolacja termiczna.

3.6.22. Instalacja elektryczna.
Dla przedmiotowego dachu należy przewidzieć odtworzenie instalacji odgromowej wg projektu branżowego. W częściach wspólnych budynku dawnego dworca tj. komórki lokatorskie w piwnicy, klatka
schodowa, strych występuje nowa, kilkuletnia instalacja elektryczna ( oświetlenie, włączniki ) wraz z
obwodami instalacja zasilającą.
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3.6.23. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.
Przedmiotowy zabytkowy budynek dawnej stacji znajduje się w obszarze gdzie obowiązuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego Kiełpinek w rejonie przystanku PKM w mieście Gdańsku
UCHWAŁA NR XXX/810/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 27 października 2016 r. Karta
terenu oznaczona symbolem 015-M/U32, numer ewidencyjny MPZP nr 2345, ponadto budynek wpisano do gminnej ewidencji zabytków Zarządzeniem nr 673/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia
26.05.2014 r. w sprawie założenia i prowadzenia gminnej ewidencji zabytków miasta Gdańska
( z późniejszymi zmianami ).
W oparciu o zapisy MPZP oraz zalecenia projektowe Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w
Gdańsku, zakres robót budowlanych i remontowych przedmiotowego budynku jedynie częściowo
poprawi parametry termoizolacyjne przegród zewnętrznych. Brak zgody konserwatora na docieplenie
od zewnątrz ścian budynku dawnej stali oraz aprobata konserwatora na docieplenie ścian zewnętrznych parterowych przybudówek z płyty styropianu grafitowego EPS 032 gr. 10cm nie spełni wymagań
izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych ( stykających się z powietrzem zewnętrznym zgodnie z PN,
przy wymaganym kmax 0,23 ). Projektowane docieplenie połaci dachowych budynku dawnej stacji z
wełny mineralnej wraz z warstwami wykończeniowymi spełni wymagania izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych tj. dach ( stykających się z powietrzem zewnętrznym zgodnie z PN, przy wymaganym kmax 0,18 ). Projekt przewiduje wymianę stolarki okiennej w budynku dawnej stacji na nową
drewnianą o współczynniku przenikania ciepła kmax 1,1.
Budynek uznano za obiekt o wartościach kulturowych. Zakres ochrony konserwatorskiej obejmuje:
a) historyczną bryłę budynku,
b) kształt dachu oraz materiał pokrycia dachu - dachówka,
c) rodzaj materiału elewacyjnego - tynk,
d) historyczna forma i materiał stolarki okiennej i drzwiowej oraz historyczne podziały stolarki
okiennej.
Z uwagi na dobro chronionego obiektu w zakresie ochrony charakteru budynku oraz detalu architektonicznego zachowanie wymagań izolacyjności cieplnej nie jest możliwe.

3.6.24. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.
Obszar oddziaływania przedmiotowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego będzie obejmował
swym zasięgiem teren działki, na której będą realizowane roboty remontowo-budowlane tj. dz. nr
390/6, obręb 036. Przedmiotowa działka zagospodarowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Określenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano na postawie § 12. WT. Zakres robót budowlanych przewidziany w projekcie nie oddziaływuje nadmiernie na sąsiadujący teren oraz nie ogranicza możliwości zagospodarowania ( w tym zabudowy ) sąsiednich terenów.

3.6.25. Uwagi końcowe.
1) Roboty izolacyjne budynku prowadzić z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Zwrócić szczególną uwagę na nie zinwentaryzowaną instalacje elektryczną, gazową, c.o., wod.-kan..
2) Podczas robót ziemnych takich jak: izolacja pionowa ścian fundamentowych wykonawca
przy wyborze technologii robót powinien uwzględnić niejednorodność warstw gruntu oraz
zmienny poziom wód gruntowych.
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3) Roboty remontowe prowadzić z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
Na czas prowadzonych prac izolacyjnych oraz remontowych przewidzieć zajęcie ciągu pieszego
w obrębie budynku oraz tymczasowe podesty przy wejściu do budynku.
4) W przypadku natrafienia na inne warunki niż przewiduje projekt, niezwłocznie powiadomić
autora projektu. Wszelkie zmiany materiałowe wymagają akceptacji projektanta oraz inwestora.
5) Wszelkie roboty budowlane prowadzone na ww. budynku winny być wykonywane pod
szczególnym nadzorem, zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami oraz
z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i przepisów BHP.
6) Wszelkie dane należy bezwzględnie sprawdzić na miejscu budowy. Ewentualne odchyłki
skorygować bezpośrednio na budowie powiadamiając projektanta. Wykonawcy robót winni
posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania robót.
7) Materiały użyte podczas remontu powinny posiadać ważne atesty lub aprobaty techniczne PZH
i ITB. Wykonawca robót zobowiązany jest do uzgodnienia z pracownią projektową
proponowanych rozwiązań materiałowych oraz technologicznych remontowych, restauratorskich
zabytkowej elewacji, izolacji przeciwwilgociowej, termicznej oraz systemu tynków
cienkowarstwowych wykonywanych metodą lekką – mokrą.
8) Długości elementów konstrukcyjnych każdorazowo sprawdzić;
9) Roboty rozbiórkowe prowadzić z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Projektant:
mgr inż. Barbara Szyfer, nr upr. 4957 Gd / 91

Projektant:
mgr inż. arch. Krzysztof Walko
upr. bud. nr PO / KK / 298 / 2009
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3.7. Zdjęcia.

Zdjęcie nr 1. Elewacja frontowa budynku ( dawna stacja kolejowa ) oraz parterowa
przybudówka ( przeznaczona do docieplenia ) od strony elewacji płn. – zach.

Zdjęcie nr 2. Elewacja frontowa budynku ( dawna stacja kolejowa ) oraz parterowa
przybudówka od strony elewacji płd. – zach.
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Zdjęcie nr 3. Elewacja szczytowa płd. – wsch. oraz płn. – wsch. budynku ( dawna stacja kolejowa )
wraz z parterowymi przybudówkami.

Zdjęcie nr 4. Elewacja szczytowa płn. – zach. oraz płn. – wsch. ( dawna stacja kolejowa )
wraz z parterowymi przybudówkami.
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Zdjęcie nr 5. Klatka schodowa na poziomie strychu, widoczne ślady po wieloletnich zalewaniach
na wysokości kosza dachowego.

Zdjęcie nr 6. Strych, widok fragmentu więźby dachowej.
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Zdjęcie nr 7. Strych, widok fragmentu więźby dachowej.

Zdjęcie nr 8. Widok – tzw. „wole oko”.

33

Zdjęcie nr 9. Schody wewnętrznej, zejście z poziomu parteru do piwnicy.
Schody wraz z poręczą przyścienną przeznaczone do remontu. Ściany do remontu oraz malowania.
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Zdjęcie nr 10. Poziom parteru, schody międzykondygnacyjne drewniane przeznaczone do remontu.
Ściany do remontu oraz malowania.
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Zdjęcie nr 11. Spocznik między poziomem parteru i piętra, schody międzykondygnacyjne
drewniane przeznaczone do remontu. Ściany do remontu oraz malowania.
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4.0. INFORMACJA DO PLANU
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA I ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek mieszkalny wielorodzinny, gminny
Gdańsk, ul. Szczęśliwa 54 ( dz. nr 390/6, obręb 036 )

NAZWA INWESTORA: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych
Samorządowy Zakład Budżetowy
ul. Partyzantów 74 w Gdańsku.

PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY
INFORMACJĘ DO PLANU BIOZ:
mgr inż. Barbara Szyfer
upr. proj. 4957 / Gd / 91
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1. WSTĘP
1.1. Podstawy opracowania.
a) Art. 20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( stan prawny ze zmianami
wprowadzonymi do dnia 16.04.2004 r. )
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
c) Zlecenie na projekt budowlany od GZNK przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku.
1.2. Podstawy rzeczowe
Opracowanie techniczne: Projekt budowlany remontu ( w ograniczonym zakresie ) budynku mieszkalnego, gminnego przy ul. Szczęśliwej 54 w Gdańsku.
1.3. Zakres opracowania.
Opracowanie, uwzględniające remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, gminnego przy
ul. Szczęśliwej 54 w Gdańsku w zakresie: izolacji pionowej i poziomej ścian w poziomie piwnic,
docieplenia przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki, robotami w obrębie klatki schodowej i
piwnicy, remontu więźby dachowej, pokrycia dachowego oraz kominów:
- określenie rodzajów i skali zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
- wytyczne niezbędne do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
1.4. Podstawowe informacje.
Przedmiotem opracowania jest:
a) izolacja przeciwwilgociowa pionowa, pozioma oraz termiczna ścian zewnętrznych w poziomie
piwnic, remont ścian zewnętrznych i wewnętrznych w poziomie piwnic;
b) izolacja przeciwwilgociowa, termiczna posadzki piwnic;
c) wymiana okien piwnicznych, remont studzienek okien piwnicznych, wykonanie opaski budynku;
d) remont tynków wewnętrznych w poziomie piwnic, odgrzybianie porażonych elementów;
e) docieplenie przegród zewnętrznych oraz remont elewacji budynku głównego wraz z kolorystyka;
f) wymiana stolarki okiennej na poziomie parteru i piętra w budynku głównym;
g) remont klatki schodowej;
h) wymianę pokrycia dachowego na nową dachówkę w nawiązaniu do istniejącej;
i) remont pokrycia dachowego z papy w obrębie parterowych przybudówek;
j) wymiana rynien, rur spustowych, opierzeń i obróbek blacharskich w budynku dawnego dworca oraz
parterowych przybudówek na nowe z blachy tytan. cynk., na wylotach rur spustowych wykonanie
betonowych koryt odwadniających;
k) remont / wymiana uszkodzonych drewnianych elementów konstrukcji stropu nad piętrem oraz
więźby dachowej;
l) remont istn. drewnianej stolarki okiennej zlokalizowanej na poziomie strychu;
ł) wykonanie docieplenia przegród zewnętrznych w obrębie więźby dachowej;
m) remont i uporządkowanie przewodów kominowych;
2. Zakres robót oraz projektowany cykl realizacji inwestycji.
Prace związane z procesem remontu:
- wygrodzenie terenu budowy z zastosowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych
osób pieszych przy zastosowaniu specjalnych osłon, daszków ochronnych nad wejściami;
- umieszczenie stosownych tablic ostrzegawczych;
- rozstawienie rusztowań z siatką ochronną na wysokość ok. 12 m;
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej, poziomej oraz termicznej ścian zewnętrznych
w poziomie piwnic, odgrzybianie ścian piwnic;
- ukształtowanie terenu przy schodach wejściowych do budynku, wykonanie nowych dojść pieszych;
38

- wymiana lub renowacja stolarki okiennej;
- renowacja stolarki drzwiowej;
- wykonanie docieplenia i kolorystyki elewacji;
- wymiana rynien i rur spustowych z blachy stalowej, wymiana okien dachowych;
- wymiana pokrycia dachu mansardowego z dachówki ceramicznej, a także opierzeń i obróbek z blachy;
- remont pokrycia dachu parterowych przybudówek z papy asfaltowej oraz deskowania pełnego.
- demontaż deskowania stropu nad piętrem oraz usunięcie polepy glinianej na ślepym pułapie, wykonanie nowych warstw podłogowych na stropie;
- demontaż/wymiana elementów więźby dachowej w dolnej i górnej mansardzie oraz w parterowych
przybudówkach w zakresie jaki przewiduje projekt;
- demontaż/wymiana belek stropowych nad piętrem, w zakresie jaki przewiduje projekt;
- rozbiórka oraz wykonanie nowych kominów z cegły ceramicznej do poziomu posadzki na strychu.
- remont klatki schodowej
- składanie rusztowań;
2.1. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi.
Na terenie prowadzonych robót remontowych wg zakresu w punkcie 1.4. mogą występować elementy
które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi takie jak np. kable wysokiego
napięcia, instalacje wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz inne elementy infrastruktury teletechnicznej. Podczas robót rozbiórkowych oraz budowlanych należy liczyć się z błędami w sztuce budowlanej popełnionych przez budujących obiekt.
2.3. Przewidywane podczas realizacji robót zagrożenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas występowania.
Proces inwestycyjny mający na celu realizacje zadania określonego w projekcie stwarza zagrożenie
stopnia średniego spotykane przy realizacji prac budowlanych. Wykonawca z przeciętnym doświadczeniem poprawnie zorganizowany powinien bez większych trudności zrealizować roboty remontowe
bezkolizyjnie zarówno pod względem technicznym jak i w zakresie zachowania bezpieczeństwa.
Prace stwarzające ewentualne zagrożenia i wymagające zwiększenia stopnia ostrożności i ich
wykonywania to prace związane z:
- przemieszczaniem materiałów budowlanych ( transport i składowanie );
- pracami na wysokościach – praca wykonywana na wysokości pow. 5 m stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi;
- pracami związanymi z rozstawianiem rusztowań;
- pracami związanymi ze składaniem rusztowań;
- robotami rozbiórkowymi przy demontażu pokrycia dachowego, rynien, rur spustowych;
- częściowym demontażem elementów konstrukcyjnych więźby dachowej oraz stropu nad piętrem;
- robotami przy remoncie i odtworzeniu więźby dachowej oraz stropu nad piętrem;
- robotami przy odtworzeniu pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, odprowadzeniem
wód opadowych;
- robotami budowlanymi przy odbudowie kominów;
- robotami przy wykonywaniu izolacji termicznej i przeciwwilgociowej więźby dachowej oraz stropu
nad piętrem;
- pracami przy wykonywaniu izolacji ścian w poziomie piwnic;
- roboty budowlane przy remoncie, naprawie elewacji;
- roboty budowlane przy docieplaniu ścian zewnętrznych;
- roboty przy wymianie / remoncie okien;
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- remont klatki schodowej;
2.4. Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych.
Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zadania objętego projektem powinno obejmować:
a) Przygotowanie załogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstępnego,
podstawowego i okresowego.
b) Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z wynikami pracowników.
c) Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ.
Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili dostępna na terenie
budowy dla organów kontrolnych.
2.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia.
a) Zasady wygrodzenia terenu robót budowlanych ( i jego oznakowania znakami informacyjnymi
„UWAGA ROBOTY ROZBIÓRKOWE”, „UWAGA ROBOTY BUDOWLANE ”, „UWAGA
GŁĘBOKIE WYKOPY ”w celu uniknięcia zagrożenia zdrowia i życia użytkowników obiektu.
b) Zasady składowania i przemieszczania materiałów budowlanych. Jednym z celów realizatora procesu inwestycyjnego jest prowadzenie go w sposób rytmiczny eliminujący prace zbędne i niecelowe.
Podstawą tak przyjętych założeń jest poprawna organizacja miejsc składowania oraz komunikacji
pomiędzy tym placem i miejscem wykonywania pracy.
c) Zasady przemieszczania i składowania gruzu budowlanego.
d) Wykaz sprzętu mechanicznego do realizacji robót budowlanych w przewidzianym w projekcie
zakresie oraz jego niezbędne parametry.
e) h) Zasady wykonywania robót elewacyjnych, termoizolacyjnych, tynkarsko – malarskich;
f) i) Zasady wykonywania izolacji ścian zewnętrznych w poziomie piwnic;
Wykonawca przy wyborze technologii robót powinien uwzględnić niejednorodność warstw
gruntu oraz zmienny poziom wód gruntowych.
g) Zasady oraz warunki prowadzenia robót budowlanych na wysokościach – praca wykonywana na
wysokości pow. 5 m stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi;
h) Zasady wykonywania oraz montażu drewnianych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej;
i) Zasady wykonywania pokrycia dachowej z papy termozgrzewalnej oraz dachówki ceramicznej wraz
elementami obróbek i opierzeń blacharskich;
j) Określić rodzaj stosowanych przez wykonawcę zadaszeń ochronnych przewidzianych do zastosowania nad wejściami do budynku oraz w ciągach komunikacyjnych przebiegających wzdłuż elewacji budynku;
k)Określenie rodzaju rusztowań zasad ich montażu i ewentualnego przemieszczania. Należy zastosować rusztowania wyposażone w siatki ochronne.
W planie dokładnie należy określić zasady kontroli stanu technicznego rusztowań, a w szczególności ich stabilności. Ma to duże znaczenie po intensywnych opadach atmosferycznych, a w
szczególności opadach połączonych z wichurą.
2.6. Czynności organizacyjne.
a) Dokumentacja
Prawidłowe a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i przebiegu. Posiadane dokumenty należy przechowywać w
sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym.
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Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:
- dokumentacji technicznej: w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacje. W przypadku wprowadzenia zmian wymagane jest wykonanie dokumentacji po wykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu.
- Dokumentacji instruktażowej – budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona w
komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w przypadku występowania zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia. Wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów, oraz telefonów alarmowych powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
b) Szkolenie
- Przygotowanie załogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstępnego,
podstawowego i okresowego.
- Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej
wynikami pracowników
- Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ.
Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili dostępna na terenie
budowy oraz organów kontrolnych.
3. USTALENIA KOŃCOWE
Plan BIOZ poza elementami wymienionymi powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone
własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich przygotowania zawodowego ( wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi ).
Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami a w szczególności:
Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.
mgr inż. Barbara Szyfer
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