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Oświadczam, że projekt budowlany pt. „Remont ścian oraz wykonanie zabezpieczeń
przeciwwilgociowych Kościoła Galerii El w Elblągu przy ul. Kuśnierskiej 6” został
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie
z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.0. MATERIAŁY WYJŚCIOWE
a) mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych
b) Projekt Budowlano-konserwatorski wykonania zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów
w kościele-galerii El w Elblągu sporządzony przez CCI Sp. z o. o. w październiku 2003 r.
c) Ekspertyza techniczna, ocena aktualnego stanu technicznego wraz z programem
konserwatorskim dotyczącym wykonania zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów,
wzmocnienia sklepień nad krużgankami, wzmocnienia przypór w kościele galerii El w
Elblągu wykonany przez CCI Sp. z o. o. w październiku 2003 r.
d) Projekt prac konserwatorskich Kościoła NMP w Elblągu (obecnie siedziby CS Galerii EL)
sporządzony przez PRO ANTIC – Konserwacja Zabytków, sporządzony w czerwcu 2010 r.
e) Program prac naprawczych zewnętrznych ścian zakrystii, łącznika oraz krużganka kościoła
pw. NMP w Elblągu sporządzony przez PRO ANTIC w sierpniu 2010 r.
f) Dokumentacja fotograficzna
g) Inwentaryzacja z natury
2.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI I LOKALIZACJA
Przedmiotem inwestycji jest realizacja remontu elewacji południowej i wschodniej
kościoła NMP w Elblągu oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i drenażu budynku z
podłączeniem do kanalizacji deszczowej oraz tynków wewnętrznych.
W ramach inwestycji planuje się wykonanie drenażu wzdłuż południowej ściany
budynku.
Działka posiada przyłącza do sieci: elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz wodociągowej.
3.0. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK
3.1. Obiekty istniejące.
Na przedmiotowym terenie, w obrębie działki nr 17/1 znajduje się dawny kościół
Dominikański.
3.2. Sieci istniejące
Na przedmiotowej działce występują podziemne sieci istniejące – sieć
elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej. Budynek posiada
przyłącza do wyżej wymienionych sieci.
3.3. Zieleń istniejąca
Na terenie inwestycji znajduje się niewielka ilość zieleni istniejącej - zaniedbane,
szczątkowe połacie trawników. Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, że na działce nie
występują żadne nasadzenia kolidujące z inwestycją.
4.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI
4.1. Forma i funkcja obiektu
Forma budynku objęta projektem składa się z dwóch połączonych brył – bryły
dwunawowego, halowego gotyckiego kościoła przekrytego dachem dwuspadowym oraz bryły
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prezbiterium. Obiekt jest dawnym kościołem Dominikanów, w którym obecnie znajduje się
centrum sztuki - Galeria El.
4.2. Układ komunikacyjny
Działka posiada dostęp do drogi publicznej, droga dojazdowa na działkę ul. Kuśnierska, leżąca na działce nr 15/1 znajduje się po południowej stronie przedmiotowej
inwestycji.
4.3. Ukształtowanie terenu
Działka jest stosunkowo płaska, rzędne mieszczą się w zakresie od 3,77 do 4,25 m
n.p.m.
4.4. Zieleń
Zieleń istniejąca zostanie usunięta lub uporządkowana w trakcie inwestycji. Przed
budynkiem, wzdłuż elewacji południowej i wschodniej zaplanowano wykonanie opaski w
spadku.
5.0. PROJEKTOWANE SIECI – UZBROJENIE TERENU
5.1. Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe z dachów budynku odprowadzane są grawitacyjnie – jak do tej pory.
Rury spustowe i rynny w części objętej opracowaniem nie istnieją – zostaną wykonane.
Występują niewielkie fragmenty rur spustowych przy wejściu odprowadzające wodę przed
budynek. Wody deszczowe zostaną zebrane pod poziomem gruntu i wprowadzone do
studzienek zewnętrznych drenażu odsączającego..
Szczegółowa dokumentacja drenażu w dalszej części opracowania.
6.0. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziaływania inwestycji – remont ścian oraz wykonanie zabezpieczeń
przeciwwilgociowych budynku – wg. niniejszego opracowania nie wykracza poza granice
działek objętych inwestycją, do których Inwestor posiada prawo do dysponowania.
Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie:
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jaki m powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zgodnie z §13,
- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami)
- Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (z późniejszymi zmianami)

Opracował
arch. Bartłomiej Karolczuk
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU ŚCIAN ORAZ WYKONANIA
ZABEZPIECZEŃ PRZECIWWILGOCIOWYCH KOŚCIOŁA GALERII EL
W ELBLĄGU PRZY UL. KUŚNIERSKIEJ 6

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Materiały wyjściowe
a) Projekt Budowlano-konserwatorski wykonania zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów
w kościele-galerii El w Elblągu sporządzony przez CCI Sp. z o. o. w październiku 2003 r.
b) Ekspertyza techniczna, ocena aktualnego stanu technicznego wraz z programem
konserwatorskim dotyczącym wykonania zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów,
wzmocnienia sklepień nad krużgankami, wzmocnienia przypór w kościele galerii El w
Elblągu wykonany przez CCI Sp. z o. o. w październiku 2003 r.
c) Projekt prac konserwatorskich Kościoła NMP w Elblągu (obecnie siedziby CS Galerii EL)
sporządzony przez PRO ANTIC – Konserwacja Zabytków, sporządzony w czerwcu 2010 r.
d) Program prac naprawczych zewnętrznych ścian zakrystii, łącznika oraz krużganka kościoła
pw. NMP w Elblągu sporządzony przez PRO ANTIC w sierpniu 2010 r.
e) Dokumentacja fotograficzna
f) Inwentaryzacja z natury
1.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest realizacja naprawy elewacji południowej i wschodniej
kościoła NMP w Elblągu (obecnie Galerii EL).
Przedmiotem projektowanej naprawy jest:
- sporządzenie dokumentacji fotograficznej
- ustawienie rusztowań
- pobranie próbek
- oczyszczenie muru
- usunięcie elementów wtórnych – odtworzenie pierwotnych
- wzmocnienie osłabionych partii
- uzupełnienie ubytków
- odsolenie murów
- wykonanie izolacji i drenażu
- remont okien
- naprawa tynków wewnętrznych
- zabezpieczenie elementów wnętrza na czas remontu
1.3. Inwestor
Centrum Sztuki, Galeria EL, 82-300 Elbląg, ul. Kuśnierska 6.
2.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI
2.1. Dane ogólne
Projektowany budynek jest dawnym Kościołem Dominikanów, w którym obecnie
znajduje się centrum sztuki - Galeria EL.
Działka nr 17/1, na której leży dawny kościół ma kształt wyznaczony przez mury
obiektu. Po południowej stronie działki znajduje się istniejący wjazd na teren inwestycji.
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2.2. Orientacja do stron świata
Kościół jest zorientowany na osi wschód-zachód, wejście znajduje się po stronie
zachodniej, prezbiterium po stronie wschodniej.
Projektowany remont obejmuje zewnętrzną część obiektu, w obrębie elewacji
południowej oraz wschodniej – część nadziemna i podziemna.
2.3. Układ komunikacyjny
Działka posiada dostęp do drogi publicznej, droga dojazdowa na działkę ul. Kuśnierska, leżąca na działce nr 15/1 znajduje się po południowej stronie przedmiotowej
inwestycji.
3.0. DANE OGÓLNE
3.1. Przeznaczenie i program użytkowy budynku
Galeria EL w Elblągu mieści się w dawnym Kościele Dominikanów.
W-g Inwentaryzacji konserwatorskiej opracowanej przez Pracownię Konserwacji Zabytków
w 1974 r. Kościół Dominikanów wraz z zabudowaniami klasztornymi położony był w murach
obronnych północno-zachodniej części Elbląga.
Budowę kościoła rozpoczęto po 1246 r. (w tym roku Dominikanie otrzymali
zezwolenie na budową z rąk Wielkiego Mistrza Heinricha von Hohenlohe. W pierwotnym
założeniu powstał kościół jednonawowy z wydzielonym prezbiterium, przylegający do
północnej ściany i zakrystia. Budowę jednonawowego kościoła ukończono
najprawdopodobniej w końcu XIII w.. W XIV w. Nastąpiła rozbudowa polegająca na
dobudowaniu od strony południowej drugiej nawy. W ten sposób powstała, do dziś
zachowana, dwunawowa hala.
Obecnie obiekt składa się z:
- dawnego Kościoła p.w. NMP (dwunawowa hala przekryta jednym dachem krytym
dachówką ceramiczną typu mnich-mniszka),
- dawnego krużganka klasztornego przylegającego do kościoła od strony północnej,
- jednonawowego prezbiterium usytuowanego po stronie wschodniej.
W-g Inwentaryzacji konstrukcji Galerii EL opracowanej przez Pracownię Konserwacji
Zabytków w 1974 r. kościół o ceglanych murach zewnętrznych i kolumnach wewnętrznych
ma dwie nawy o szerokościach 8.20 i 10.90 m. Długość kościoła wynosi 29.36 m.
W 1967 r. nad kościołem wykonano stalową konstrukcję dwuspadowego dachu, opartą
na wieńcach żelbetowych i ruszcie żelbetowym wykonanym na koronie murów, na wysokości
ok. 19 m od poziomu posadzki kościoła. Budynek kościoła jest częściowo podpiwniczony.
Stosunkowo niewielkie piwnice znajdują się od strony zachodniej i mieści się w nich obecnie
klub muzyczny.
Nad prezbiterium o wymiarach wewnętrznych 8.28 x 16.92 m na wysokości ok. 12.50
m zachowały się sklepienia krzyżowe grubości 0,5 cegły. Drewniany dach nad prezbiterium
jest dwuspadowy o nachyleniu połaci ok. 60º.
Krużganek usytuowany jest od strony północnej kościoła i biegnie wzdłuż nawy
kościoła i dalej wzdłuż prezbiterium. Szerokość krużganka na długości nawy wynosi ok. 3.67
m, zaś szerokość części krużganka przyległej do prezbiterium wynosi 5.12 m. Nad
krużgankiem wykonany jest drewniany jednospadowy dach.
W grudniu 2002 r. zakończono remont konstrukcji drewnianej i pokrycia dachów nad
krużgankiem prezbiterium.
Budynek wzniesiony został w technologii tradycyjnej. Wykonane odwierty wykazały,
że ściany budynku murowane są z cegły pełnej z niewielkimi wtrąceniami kamienia. Grubości
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ścian są zróżnicowane i wynoszą:
- ok. 175 cm – ściany zewnętrzne piwnic w części zachodniej
- ok. 125 cm – zachodnia ściana krużganka w poziomie przyziemia
- ok. 100 cm – północna ściana krużganka (bez przypór)
- od północnej ściany krużganka przylegają przypory murowane o grubości od 110 do 160
cm.
- ok. 260 cm – ściana między krużgankiem, a nawą główną kościoła,
- ok. 125 cm – ściana podłużna między krużgankiem a prezbiterium oraz pozostałe ściany
prezbiterium,
- od południowej i wschodniej ściany prezbiterium przylegają przypory o szerokości od 100
do 125 cm.
- ok. 110 cm – ściana wschodnia kościoła
- ok. 125 cm – ściana południowa kościoła (bez przypór)
Budynek jest częściowo podpiwniczony (pod hallem wejściowym). Posadzki
poszczególnych części obiektu znajdują się na następujących poziomach:
- posadzka nawy głównej: 0.00m (3.90 m n.p.m.)
- posadzka hallu wejściowego: -0.15m
- posadzka prezbiterium: 0.30m
- posadzka krużganka przy prezbiterium: 0.20m
- posadzka krużganka przy nawie głównej: od -0.66 do -0.81m
- posadzka piwnic pod hallem wejściowym: -2.77m
Teren wokół obiektu jest płaski (lekko pofałdowany) i mieści się w rzędnych od 3.60
do 4.30 m n.p.m. co oznacza że teren jest w jednych miejscach o 30 cm poniżej a w innych
miejscach o 20 cm powyżej poziomu posadzki w nawie głównej kościoła.
Posadzka piwnic znajduje się o ok. 2.50 m poniżej przylegającego do ściany zachodniej
terenu, posadzka krużganka przy nawie głównej kościoła znajduje się ok. 1.0 – 1.2 poniżej
przylegającego do ściany północnej krużganka terenu.
4.0. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
4.1. Forma budynku
Elewacja południowa
Murowana z cegły, z użyciem kształtówek, zendrówki i płytek, zasadniczo w wątku
gotyckim (korpus) i krzyżykowym (kruchta), zakłóconym licznymi naprawami.
Elewacja dwupoziomowa, czteroosiowa, wsparta trójuskokowymi szkarpami
z parapetami na fragmentach gzymsu kapnikowego, w narożnikach korpusu szkarpy
ustawione przekątniowo.
Cokół ceglany, gzyms kordonowy na wysokości nisz okiennych zaopatrzony we
wklęskę i krawężny półwałeczek, gzyms podokapowy z wklęską.
Okna szerokie, zamknięte łukiem ostrym, w płytkim rozglifieniu, krawędzie ujęte
kształtkami z wałeczkiem krawężnym, zaopatrzone w parapety ceramiczne, wypełnione
czworodzielnym maswerkiem. Nisze okienne cześciowo zamurowane od dołu z użyciem
drobnej cegły nowożytnej.
W przyziemiu pary ostrołukowych blend, niegdyś mieszczące otwory okienne,
obecnie zamurowane, neogotyckie o krawędziach zakończonych prosto, z ceramicznymi
parapetami, wspartymi na odcinkach gzymsu.
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Na osi pierwszego przęsła od zachodu - kruchta z płaskim dachem o formach
neogotyckich, z portalem w osi okna korpusu i płytką, ostrołukową blendą od wschodu. Portal
ujęty płytkimi szkarpami, ostrołukowy, trójskokowy, rozprofilowany profilem gruszkowym
na wklęskach przechodzących w nikłe wałeczki krawężne.
Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe, płycinowo-ramowe, dekorowane olistwieniem w
romby, prostokątne, powyżej gładkie, pole tympanonu. Na elewacji wschodniej kruchty
zamurowany obecnie wąski portal, neogotycki, dwuskokowy, rozprofilowany półwałkiem,
ściana zamknięta fryzem ząbkowanym.
Na szkarpach prostopadłych widoczne końcówki ankrów. Cegła gotycka, nowożytna
oraz maszynowa użyta zwłaszcza w partii przyziemia. Na szkarpach zachowana szczątkowo
zendrówka.
Prezbiterium (elewacja południowa)
Murowane z cegły, z użyciem kształtówek, zendrówek, w wątku gotyckim. Elewacja
południowa czteroosiowa, wsparta trójuskokowymi szkarpami z parapetami na fragmentach
gzymsu kapnikowego, w narożnikach południowo-wschodnim - dwie szkarpy ustawione pod
kątem prostym.
Okna szerokie, zamknięte łukiem ostrym. Okna zewnętrzne węższe - dwudzielne,
wewnętrzne trójdzielne z maswerkami wykorzystującymi motyw czworoliścia i trójliścia.
Wszystkie okna w płytkim rozglifieniu, krawędzie ujęte kształtkami z wałeczkiem
krawężnym, zaopatrzone w parapety ceramiczne.
Dach nad prezbiterium - dwuspadowy. Pod wysuniętym okapem fryz z cegieł
ułożonych wrębem skośnym.
Elewacja wschodnia
Murowana z cegły, z użyciem kształtówek, w wątku gotyckim. Dwupoziomowa, w
przyziemiu cokół ceglany zwieńczony gzymsem kordonowym - kontynuacja z elewacji
południowej. Powyżej, na osi nawy południowej szerokie okno, zamknięte łukiem ostrym, w
płytkim rozglifieniu, krawędzie ujęte kształtkami z wałeczkiem krawężnym, zaopatrzone w
parapet ceramiczny, wypełnione czworodzielnym maswerkiem. Wymiary oraz konstrukcja
okna analogiczna jak na elewacji południowej.
Szczyt trójkątny, oddzielony od dolnej części elewacji skośnym parapetem
ceramicznym, z cegieł ułożonych wozówkowo, podzielony trzema rozmieszczonymi
symetrycznie lizenami. W obrębie szczytu pięć niewielkich otworów okiennych zamykanych
od strony więźby dachowej drewnianymi drzwiczkami. Największy z nich, na lewo od osi,
tuż ponad skośnym parapetem.
Krawędzie szczytu dekorowane kątowo ustawionymi sterczynami o krawędziach ścianek
dekorowanych półwałkiem, odcinkami pólwałkowego gzymsu, czołgankami, zwieńczone
resztkami kwiatonów. Na prawo od osi elewacji - prezbiterium, którego dach sięga nieco
powyżej skośnego parapetu dzielącego elewację.
Na zewnętrznych, nieotynkowanych powierzchniach murów występują następujące,
niekorzystne zjawiska:
- korozja mrozowa cegieł (,,pudrowanie” lica muru o niedużym zasięgu)
- rozwój mchów i porostów na nadmiernie zawilgoconych powierzchniach ścian - szczególnie
na powierzchni zewnętrznej przypory ściany zachodniej
Przypory mają lico murowane z cegły pełnej z niedużymi wtrąceniami kamieni i mają
kształt trójkątny. W przyporach występują następujące uszkodzenia:
- nieznaczne ubytki cegieł
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- poziome zarysowania i pęknięcia w dolnej części przypór
- ubytki, wykruszenia zaprawy
- rozwój glonów na powierzchni muru
Na otynkowanych powierzchniach murów występują typowe objawy tzw. destrukcji
wilgotnościowej, objawiające się:
- "łuszczeniem" i odspajaniem tynków i powłok malarskich na powierzchniach wewnętrznych
murów,
- krystalizacją soli na powierzchniach murów, powstawaniem ciemnych żółtych plam na
powierzchniach tynku,
- odpadaniem tynków oraz korozją cegieł spoin.
PROGRAM PRAC BADAWCZYCH
- badania materiałowe cegły
- badania technologiczne wybranych zapraw tynkarskich oraz spoinowych
- badania zasolenia wybranych partii muru oraz przypór
- badania wilgotności murów
WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
Przeprowadzone badania jakościowe i półilościowe rodzaju i stężenia soli wykazują,
że w murach występują chlorki, siarczany i azotany, a ich stężenie jest zróżnicowane.
Stosunkowo najmniej jest chlorków i azotanów, ale ich stężenia w niektórych miejscach są
średnie i wysokie. Bardzo dużo jest siarczanów i ich stężenie w niektórych miejscach
znacznie przekracza wartości dopuszczalne.
W wyniku nadmiernego zawilgocenia i zasolenia murów występują w nich
następujące objawy destrukcyjne:
- ubytki zaprawy w spoinach
- powierzchniowe ubytki cegieł
- krystalizacja soli na powierzchniach zewnętrznych
- rozwój mchów na powierzchni zewnętrznej
- rozwój roślin w szczelinach na powierzchni zewnętrznej muru
Głównym problemem występującym w murach badanego obiektu jest nadmierne
zawilgocenie i zasolenie wynikające z braku odpowiednich zabezpieczeń
przeciwwilgociowych lub nieskutecznym działaniem izolacji aktualnie istniejących.
5.0. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
Opracowanie zawiera opis aktualnego stanu technicznego ścian, opis wyników
pomiaru wilgotności i zasolenia murów, wnioski ustalające przyczyny nadmiernego
zawilgocenia ścian oraz wytyczne konserwatorskie dotyczące sposobu zabezpieczenia
przeciwwilgociowego murów oraz wzmocnienia przypór.
Opracowanie zawiera także zalecenia dotyczące sposobu wykonania izolacji
przeciwwilgociowych oraz program konserwacji okien.
5.1. Mury i przypory
Mury Kościoła wykonane są z cegły pełnej układanej na zaprawie wapiennej.
Odwierty wykonane do głębokości ok. 50 cm wykazały, że ściany i filary w kościele mają
mury najprawdopodobniej pełne (bez pustek i wtrąceń innych materiałów).
Powierzchnie zewnętrzne ściany południowej i wschodniej kościoła mają lico ceglane
(nieotynkowane).
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PROGRAM PRAC NAPRAWCZYCH
Głównym celem zaplanowanych robót jest wykonanie niezbędnych prac
konserwatorskich o charakterze naprawczym oraz estetyzującym, w obrębie elewacji
południowej i wschodniej obiektu (zakres zaznaczono na rysunkach projektu).
W programie uwzględniono między innymi oczyszczenie oraz dezynfekcję
powierzchni fasady południowej oraz wschodniej, a także wymianę wadliwych spoin
cementowych na wapienne.
W obrębie przypór przewidziano wymianę zniszczonych oraz luźnych cegieł oraz
uzupełnienia mniejszych ubytków zaprawą mineralną imitującą ceramikę.
Na murze południowym oraz na przyporach w wielu miejscach zachowały się relikty
starych zapraw tynkarskich oraz warstw malarskich. W programie zaplanowano usunięcie
wtórnych tynków oraz konserwację zachowawczą pozostałości oryginalnych zapraw.
Prace poprzedziły niezbędne badania, które pozwoliły doprecyzować szczegóły
technologiczne zaproponowanych rozwiązań. (skład zapraw spoinowych oraz tynkarskich,
parametry zaprawy do uzupełnienia cegieł itp.)
KONSERWACJA WĄTKU CEGLANEGO
1. Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania.
2. Ustawienie rusztowań.
3. Pobranie próbek do badań.
Wykonanie niezbędnych badań technicznych i technologicznych (cegła, zaprawy) oraz
określenie składu nawarstwień, stopnia zasolenia, zawilgocenia itd.
4. Wstępne oczyszczenie muru.
Wstępne oczyszczenie powierzchni muru z luźno zalegających na powierzchni
zanieczyszczeń (kurz, drobiny zaprawy, odchody ptasie itp.). Prac wykonane zostaną przy
użyciu miękkich pędzli, odkurzaczy.
5. Dezynfekcja powierzchni muru.
Proponuje się zastosowanie preparatu biobójczego firmy Bresciani - Lichenicida lub
Fungal (Sto Ispo).
6. Weryfikacja wtórnych uzupełnień zaprawy spoinowej nie spełniających wymogów
konserwatorskich.
Lokalizacja zbyt szczelnych zapraw, o zbyt dużej wytrzymałości mechanicznej, o
nieodpowiednich cechach makroskopowych i estetycznych oraz bez wartości historycznej.
7. Usunięcie wtórnych spoin nie spełniających wymogów konserwatorskich.
8. Ocena stanu zachowania cegieł i klasyfikacja do wzmocnienia strukturalnego lub wymiany.
Zakłada się maksymalne ograniczenie wymiany materiału zabytkowego.
9. Usunięcie wtórnych napraw oraz nieestetycznych przemurowań (wykonanych bez
zachowania technologii, wątku itd.).
Prace będę wykonane z dużą ostrożnością, z zachowaniem zasad konserwatorskich.
Naprawy wykonane zgodnie ze sztuką murarską, z dobrej jakościowo cegły.
10. Strukturalne wzmocnienie osłabionych cegieł i partii zapraw.
Działanie z zastosowaniem preparatu hydrofilnego Funcosil® KSE 500E lub 300E w
zależności od stopnia dezintegracji materiału - sezonowanie zgodnie z kartą techniczną.
11. Wykucie cegieł.
Ostrożne wykucie cegieł, które ze względu na zaawansowaną dezintegrację i głębokie
ubytki nie kwalifikują się do wzmacniania i pozostawienia na elewacji.
12. Rozbiórka fragmentów struktury muru.
Dotyczy to w szczególności pulpitów na przyporach oraz fragmentów parapetów,
gdzie nastąpiła głęboka dezintegracja zapraw i znaczne osłabienie spójności kształtek
ceramicznych (zakłada się zachowanie cegieł rozbiórkowych odpowiadających parametrami i
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wyglądem cegłom oryginalnym - z przeznaczeniem do późniejszego wmurowania po
oczyszczeniu i odsoleniu).
13. Oględziny powierzchni płaszczyzn skośnych.
Oględziny: przypór, parapetów i gzymsów pod kątem szczelności spoin i
prawidłowości ich formy.
14. Usunięcie spękanych lub odspojonych zapraw ze spoin.
15. Uzupełnienie ubytków spoin na skośnych i poziomych elementach w celu uszczelnienia.
Wypełnienie ewentualnych spękań i nieciągłości zaprawą na bazie mineralnych mas
wodoszczelnych np. Aquafin 2k, tak aby uzupełnienia były niewidoczne.
16. Odtworzenie zdemontowanych wcześniej fragmentów.
Odtworzenie m.in. pulpitów na szkarpach oraz zastanych ubytków muru. Należy
wykorzystać cegły rozbiórkowe lub nowe odpowiadające wyglądem i własnościami
materiałowi oryginalnemu (cegły rozbiórkowe - po oczyszczeniu i odsoleniu, cegły nowe - o
odpowiednich parametrach, a szczególnie: nasiąkliwości, właściwościach kapilarnych i
wytrzymałości mechanicznej zbliżonych do cegieł w obrębie uzupełnianej partii).
Miejsca do uzupełnienia/przemurowania zaplanowano głównie na przyporach oraz
glifach okiennych. Będą one konsultowane w trakcie prac z Nadzorem Konserwatorskim.
17. Oczyszczenie powierzchni muru wodą pod niewielkim ciśnieniem.
Umożliwi to usunięcie luźno związanych zanieczyszczeń.
W zależności od stopnia oraz charakterystyki zanieczyszczenia planowane jest
wykorzystanie różnych metod i środków. Podstawową metodą będzie zmywanie parą wodną
pod ciśnieniem. Resztki zaprawy oraz inne twarde zanieczyszczenia bedą ostrożnie usuwane
przy pomocy noży szewskich oraz kamieni ściernych.
Przebarwienia wewnętrzne cegieł będą likwidowane z użyciem okładów z roztworami
chemicznie czynnymi.
18. Ewentualne odsolenie wybranych na podstawie badań fragmentów muru.
Ewentualne odsalanie wybranych partii muru przy użyciu metody migracji do
rozszerzonego środowiska. Zastosowanie bezpośrednio po wstępnym umyciu okładów z
pulpy celulozowej, z piaskiem kwarcowym i bentonitem. Decyzja o ewentualnym wykonaniu
tych zabiegów zostanie podjęta po przeprowadzeniu badań wstępnych.
19. Usunięcie zapraw ze spoin.
Usunięcie zapraw w obrębie silnie zasolonych partii, jeśli na podstawie badań
stwierdzona zostanie wysoka zawartość soli w zaprawie. Zaprawy należy usunąć na możliwie
dużą głębokość.
20. Wypełnienie spoin zaprawą solochłonną.
Zaprawa o dużej zawartości porów otwartych. Proponowane jest zastosowanie
zaprawy SanierPutz HQ prod. Bayosan podbarwionej w masie pod kolor sąsiadujących spoin.
21. Oczyszczenie powierzchni elewacji.
Proponuje się zastosowanie czyszczenia parą wodną pod ciśnieniem ze
wspomaganiem chemicznych środków czyszczących. Można do tego celu użyć np. pasty
Alkutex Fasadenreiniger Paste - Remmers, którą nakłada się na powierzchnię ściany i po
ok.1/2 godziny zmywa usuwając równocześnie zabrudzenia.
22. Usunięcie zabrudzeń.
Usunięcie zachlapań farbą, resztek smoły itp. z powierzchni muru. Proponuje się
zastosowanie mikropiaskarek i kruszywa odpowiednio dobranych do twardości nawarstwień,
z uwzględnieniem twardości i stanu zachowania podłoża. Szczegóły technologiczne prac
należy ustalić na podstawie prób.
23. Usunięcie nawarstwień zawierających produkty korozji żelaza.
Zastosowanie metody chemicznej z zastosowaniem 3% roztworu HF. Metoda ta
proponowana jest wyłącznie do miejsc, gdzie można spodziewać się akumulacji produktów
16

Pracownia Projektowa Tektoline s.c.
ul. Sobótki 13/2, 80 - 247 Gdańsk
tel.: 536-960-007
e-mail: biuro@tektoline.pl
www.tektoline.pl

korozji żelaza wymywanych z powierzchni metalu (np. zacieki pod kotwami spinającymi
mury, okolice haków mocujących płyty kamienne) Widoczne są one jako rdzawe lub czarne
nawarstwienia pokrywające cienką warstwą powierzchnię.
24. Wypełnienie szczelin i rozwarstwień w murach zaprawami.
Zastosowanie zapraw do iniekcji pustek np. z gamy produktów Sto, zaprawy
wapienno-trassowej Optolith TKI Trassinjekt wstrzykiwanej metodą iniekcji, by maksymalnie
wypełnić pęknięte miejsca lub inną zaprawą w zależności od zastanej sytuacji.
25. Ewentualne, lokalne przemurowanie lub przeszycie spękań muru.
Działanie na podstawie konsultacji z konstruktorem.
26. Uzupełnienie drobnych ubytków cegieł.
Proponowana jest zaprawa mineralna na bazie wapna hydraulicznego (trasskalk prod.
Tubag lub Sto) z kruszywem kwarcowym i ceramicznym, barwiona w masie pigmentami
mineralnymi-żelazowymi o dużej światłotrwałości (prod. Bayer). Skład zaprawy i proporcje
należy opracować na podstawie wyników badań.
27. Konserwacja elementów metalowych (haki mocujące, ankry, kotwy itd.)
Po dokładnym oczyszczeniu mechanicznym z produktów korozji należy poddać
pasywacji przy pomocy kwasu taninowego, a następnie pokryć warstwą minii oraz czarnej
farby antykorozyjnej. Alternatywnym sposobem zabezpieczenia może być pokrycie warstwą
Paraloidu B 72. Elementy całkowicie zniszczone korozją, istotne ze względów
konstrukcyjnych należy wymienić na nowe wykonane ze stali nierdzewnej, spatynowane na
odpowiedni kolor.
28. Scalenie kolorystyczne.
Cegły wymagające kolorystycznej korekty w celu dopasowania do lokalnej tonacji
będą spatynowane. Zabieg wykonywany będzie przy użyciu 2-komponentowej farby
silikatowej: StoSil Color + Sto Fixativ - producenta Sto Ispo. Technologia ta umożliwia
regulację transparentności warstwy malarskiej.
Uwaga – realizacja etapu do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji.
29. Uzupełnienie ubytków zapraw w spoinach.
Do spoinowania należy zastosować zaprawy mineralne na bazie wapna z odpowiednio
dobranymi kruszywami, tak aby uzyskać zaprawę maksymalnie zbliżoną do lokalnie
występującej spoiny oryginalnej pod względem właściwości fizyko-mechanicznych i wyglądu
(kolor, faktura, przełam, wygląd i rodzaj wypełniacza). Zakres uzupełnień oraz ich formę i
kolor należy konsultować ze Służbami Konserwatorskimi.
30. Hydrofobizacja powierzchni skośnych i poziomych.
Proponowany preparat krzemoorganiczny - Konsil Z.
ELEMENTY KAMIENNE
1. Dokumentacja stanu zachowania.
2. Dezynfekcja powierzchni kamienia.
Proponuje się zastosowanie roztworu preparatu Lichenicida.
3. Ostrożne usunięcie wtórnych uzupełnień.
4. Wzmocnienie strukturalne zdezintegrowanych partii hydrofilnym preparatem.
Proponuje się zastosowanie preparatu na bazie czteroetoksysilanu prod. Remmers Funcosil OH.
5. Oczyszczenie powierzchni kamiennych.
Zastosowanie metod i środków wytypowanych na podstawie wstępnych prób. Do
usuwania nawarstwień zawierających gips proponuje się zastosowanie okładów z roztworem
kwaśnego węglanu amonu. Oczyszczenie pozostałych nawarstwień - np. mikropiaskarką z
użyciem ścierniw odpowiednio dobranych do twardości nawarstwień, z uwzględnieniem
twardości i stanu zachowania podłoża.
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6. Odsolenie partii, w których stwierdzona zostanie obecność soli.
Proponowane okłady z mieszaniny pulpy celulozowej, bentonitu i piasku. Kontrola
efektywności odsalania- badanie zawartości soli w okładach.
7. Ewentualne scalenie kolorystyczne uzupełnień.
8. Zabezpieczenie powierzchni kamiennych przed wietrzeniem powłoką ochronną.
Należy zastosować zabezpieczenie z mikrowosku typu Cosmolloid 80 H. Preparat ten
nanosić w postaci pasty z benzyną lakową.
KONSERWACJA TYNKÓW
1. Dokumentacja stanu zachowania i usunięcie wtórnych, błędnych technologicznie tynków.
2. Wzmocnienie osłabionych, historycznych tynków.
Prace należy wykonać przy użyciu preparatu Funcosil OH - Remmers lub KSE 300 Remmers (nanoszenie na powierzchnię „z pędzla" aż do całkowitego przesycenia).
2. Oczyszczenie powierzchni tynków.
Prace wykonane metodami i środkami dopasowanymi do stanu zachowania oraz
rodzaju zabrudzeń lub nawarstwień.
3. Dezynfekcja narażonych na atak mikrobiologiczny partii tynków.
Zastosowanie roztworu preparatu Lichenicida (Bresciani) lub gotowym preparatem Fungal (Sto Ispo).
4. Uzupełnienie brakujących partii tynku.
Zastosowanie zaprawy przygotowanej na bazie wapna dołowanego, trassowego z
dodatkiem odpowiednich kruszyw. Szczegółową recepturę należy ustalić na podstawie
wyników badań oryginalnych tynków. Można zastosować gotową zaprawę Sto Trass HM-Ol
(Sto Ispo) lub Optolith TWM TrassMortel modyfikowaną dla uzyskania odpowiednich
parametrów.
5. Malowanie powierzchni tynków farbą wapienną.
Zastosowanie np. WaroFix Innen (Sto Ispo).
Na każdym
prowadzonych prac.

etapie

prac

należy wykonywać

dokumentację

konserwatorską

5.2. Okna
OPIS STANU ZACHOWANIA
W niniejszym opracowaniu uwzględniono 10 okien (elewacja wschodnia i
południowa). Betonowe laskowania są wynikiem XIX-wiecznych napraw. Pierwotnie ramy
okienne były wykonane z piaskowca. Obecnie okna są szklone szybami zbrojonymi gr.8mm.
W oknach prezbiterium zastosowano szkło ornamentowe zbrojone, a w pozostałych oknach
zbrojone gładkie.
Wymiary i rodzaje okien:
- A - szer. 290 cm, wys. 850 cm, okno czterodzielne czterorzędowe z ostrołukowo
zakończonym maswerkiem;
- B i E - szer. 170 cm, wys. 825 cm, dwa okna dwudzielne sześciorzędowe z ostrołukowo
zakończonym maswerkiem;
- C i D - szer. 220 cm, wys. 860 cm, dwa okna trójdzielne
- F, G, H, I oraz J - szer. 275 cm, wys. 1100 cm, pięć okien czterodzielnych
dziesięciorzędowych z ostrołukowo zakończonymi maswerkami;
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Całkowita powierzchnia oszklenia w 10 oknach wynosi: 177,37 m2
Powierzchnia 10 betonowych ram okiennych wynosi: 471,51 m2
Powierzchnia tynkowanych obokni wynosi: 89,49 m2
Powierzchnia ceglanych parapetów i obokni wynosi: 75,42 m2
Stan zachowania okien jest bardzo zły, a w przypadku okien F, G oraz I wręcz
krytyczny i wymaga natychmiastowego tymczasowego zabezpieczenia terenu na dole okien
wewnątrz i na zewnątrz. Większość pionowych lasek posiada podłużne pęknięcia,
rozwarstwiające elementy na część zewnętrzną i wewnętrzną. Tam gdzie laski okienne nie
pękły na całej długości, pękały klinowo przy poziomych płaskownikach konstrukcyjnych.
Główną przyczyną pęknięć są produkty korozji żelaza z płaskowników konstrukcyjnych,
które poprzez kilkakrotne zwiększenie objętości rozsadzały betonowe laskowania.
W II połowie XIX wieku przy odlewaniu lasek z betonu nie stosowano wewnętrznych
zbrojeń, co dodatkowo ułatwiało destrukcję elementów ram okiennych. W maswerkach
zachowały się nieliczne resztki witraży.
Zachowane fragmenty oryginalnych ram z piaskowca zostały pokryte mleczkiem
cementowym, aby zatrzeć różnicę na powierzchni ram. W oknach G oraz I odspojone
elementy zabezpieczono tymczasowo drutem, ponieważ groziło to spadkiem z kilkunastu
metrów na zwiedzających. Brak faz opadowych na poziomych elementach metalowych z kitu
szklarskiego, spowodował wytworzenie się kieszeni, w których zbierała się woda od zewnątrz
powodując rozsadzanie lasek przy zamarzaniu.
Zbrojenie w szybach oszklenia znacznie wpływa na pogorszenie estetyki obiektu.
PROGRAM PRAC KONSEWATORSKICH:
Program obejmuje pełną konserwację betonowych ram okiennych z armaturą i
wykonanie nowego oszklenia.
1. Zabezpieczenie murów.
Zabezpieczenie murów płaszczami foliowymi w dolnej części okien, tak aby po obu
stronach okna powstały wanny odbierające wodę z czyszczenia . Dzięki temu zabezpieczy się
mury przed dodatkowym zawilgoceniem oraz uniknie się penetracji zanieczyszczeń z całego
okna.
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Zabezpieczenie elementów wewnętrznych – posadzki, ścian, szklanych pomostów.
2. Demontaż szyb zbrojonych.
3. Wstępne czyszczenie zachowanych partii kamienia "na sucho", następnie wodą i
szczotkami.
4. Czyszczenie ''właściwe".
Czyszczenie ram okiennych przy pomocy: wody, pary wodnej, a w miejscach silnych
nawarstwień niskociśnieniowym strumieniem rotacyjnym przy użyciu ścierniwa o mniejszej
twardości niż czyszczony materiał np. mączka dolomitowa.
5. Doczyszczanie miejscowe.
Doczyszczanie chemiczne ciemnych nawarstwień na kamieniach np. 3% HF.
6. Wzmocnienie rozdwojonych elementów okien.
Wzmocnienie przez nawiercenie otworów na środkowej osi, w miejscu najdłuższej
przekątnej ram. Pęknięte elementy są skręcone prętami gwintowanymi np. średnicy 6mm i
systemem podkładek z nakrętkami (M6 lub M8), które są osadzone w wyciętych "gniazdach",
a następnie zakryte zaprawą cementowo-wapienną modyfikowaną wodną dyspersją żywicy
akrylowej z odpowiednio dobranymi frakcjami odpowiednich kruszyw - (gotowe zaprawy do
konserwacji betonu np. firmy Remmers). Gęstość klamrowania uzależniona jest od stopnia
zniszczeń.
Schemat naprawy betonowych lasek okiennych

7. Sklejenie spękań w betonowych laskowaniach
Sklejenie spękań w laskowaniach nie podlegających wymianie przez iniekcję (np.
Viscacid lnjektionsharz BH 100 firmy Remmers).
8. Uzupełnienie ubytków ram okiennych.
a) Małe ubytki zaprawą jak wyżej
b) Duże przez odlanie z modyfikowanej zaprawy cementowej brakujących elementów
laskowań, po wcześniejszym wykonaniu form z zachowanych fragmentów. Należy wykonać
wewnętrzne zbrojenie z prętów i drutu ze stali nierdzewnej.
9. Oczyszczenie mechaniczne metalowych elementów pozostających w oknach.
10. Ustabilizowanie produktów korozji.
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Zastosowanie związków taniny przy pomocy pędzli i przez iniekcję w gniazdach
płaskowników (np. Kompleksor).
11. Zabezpieczenie końcowe powierzchni metalowych przed korozją.
Zabezpieczenie czarną matową farbą chlorokauczukową.
12. Skucie osypujących się tynków obokni w oknach prezbiterium i fasady południowej.
Rekonstrukcja tynkowanych obokni zaprawą absorbującą sole rozpuszczalne w
wodzie znajdujące się w murze (np. firmy Remmers Salzspeicherputz).
13. Konserwacja ceglanych parapetów i obokni.
Czyszczenie, wzmocnienie osłabionych elementów żywicą krzemoorganiczną typu
Steifestiger OH, uzupełnienie ubytków, fugowanie i hydrofobizacja.
14. Malowanie betonowych powierzchni.
Pokrycie wszystkich betonowych powierzchni hydrofobową strukturalną farbą
elewacyjną imitującą piaskowiec. Kolor należy dobrać po oczyszczeniu oryginalnej
kamieniarki okiennej.
15. Patynowanie fragmentów kamieniarki.
Patynowanie fragmentów wyraźnie odróżniających się od otoczenia laserunkową
farbą, opartą na wodnej dyspersji żywicy krzemoorganicznej z pigmentami naturalnymi.
16. Wykonanie i montaż oszklenia z szyby bezpiecznej 3.3.1.
Wycięcie tafli zgodnych z wymiarami kwater witrażowych. Oprawa tafli w listwy
ołowiane (10 mm szer. na szkło gr.7mm). Należy pamiętać o zastosowaniu właściwego kitu
nie powodującego korozji folii w szybach bezpiecznych (neutralne spoiwa szklarskie np.
Egosit). Montaż nowych metalowych elementów ślusarskich. Oprawa krawędzi stykających
się z ramami betonowymi zaprawą o dużej porowatości. Uszczelnienie kitem do metalu
poziomych płaskowników zachowując odpowiednie profile spoiny tak, aby woda swobodnie
spływała.
17. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej w trakcie prowadzenia prac i po
konserwacji.
5.3. Izolacje przeciwwilgociowe ścian zewnętrznych
Ściany występujące w obiekcie można podzielić na dwa podstawowe rodzaje:
- ściany o powierzchni wewnętrznej pokrytej tynkiem - powierzchnie wewnętrzne ścian
krużganka i prezbiterium oraz hallu wejściowego)
- ściany o licu ceglanym (z którego tynk skuto w przeszłości) – powierzchnie wewnętrzne
murów w kościele i piwnicach
Zabezpieczeniu przeciwwilgociowemu podlegają wszystkie ściany wewnętrzne i zewnętrzne.
Ściany wewnętrzne otynkowane podlegają oczyszczeniu (w tym, skuciu istniejących tynków
do wys. 50cm) oraz otynkowaniu wg poniższych wytycznych.
Należy:
- wykonać poziomą przeponę hydrofobową metodą iniekcji niskociśnieniowej,
- wykonać powłokową izolację pionową na powierzchniach mających kontakt z gruntem
(przy czym w miejscach, w których ułożona jest obecnie izolacja bitumiczna z papy należy
wykonać izolację pionową z materiałów na bazie technologii Deitermann.
- ułożyć tzw. tynki renowacyjne na powierzchniach przeznaczonych do otynkowania (tzn. na
powierzchniach obecnie otynkowanych). Tynki renowacyjne należy ułożyć do wysokości ok.
80 cm ponad obecny zasięg uszkodzeń wynikających z nadmiernego zawilgocenia murów.
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5.3.1. Sposób zabezpieczenia ścian zewnętrznych
Ściany zewnętrzne (wschodnia i południowa)

Ściany zewnętrzne (wschodnia i południowa) w miejscu występowania przypór

5.3.2. Izolacje poziome:
Izolacja pozioma polega na wykonaniu przepony poziomej oraz drenażu odsączającego.
Należy odkopać odcinkami nie dłuższymi niż 3 m zewnętrzną powierzchnię muru na
głębokość ok. 2 m, ale powyżej poziomu wód gruntowych i powyżej poziomu posadowienia
(a o ile to możliwe to do poziomu górnej odsadzki ław fundamentowych – sprawdzić
zmniejszoną, w wyniku zmniejszenia naziomu, nośność fundamentów). Najlepiej, aby obszar
wzdłuż ścian podzielić na działki robocze obejmujące jedną przyporę i połowę długości
ściany między przyporami z każdej strony przypory i jednocześnie odkopywać co czwartą
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przyporę; dopiero po wykonaniu robót izolacyjnych na działkach o numerze pierwszym i
zasypaniu wykopu można przystąpić do odkopania ścian na kolejnych działkach roboczych.
W murze należy wykonać przeponę poziomą metodą iniekcji ciśnieniowej
mikroemulsją np. Adexin HD2 (firmy Deiterman). Z uwagi na dużą grubość murów otwory
iniekcyjne o średnicy 12 mm i odstępie od 10 do 12 cm należy wywiercić:
 od strony wewnętrznej na wysokości ok. 5 cm ponad poziomem posadzki, w dół pod
kątem ok. 20°
 od strony zewnętrznej na wysokości ok. 10 cm poniżej planowanego poziomu terenu,
w dół pod kątem ok. 5°, kąty i długości wierceń należy tak dobrać, aby w strefie
środkowej muru otwory wiertnicze zachodziły na siebie na odcinku co najmniej 15 cm
 w przyporach na poziomie ok. 1,2 m poniżej terenu,
Przeponę poziomą w murze i w przyporach (wykonane na dwóch różnych poziomach)
należy połączyć poprzez wykonanie przepony pionowej w murze przypór.
W przypadku, gdyby okazało się, że w murach występują pustki należy je wcześniej
wypełnić zaprawą wypełniającą CERINOL BSP i następnie wykonać iniekcję mikroemulsji
Adexin HS2 „metodą mokre w mokre”; (zużycie Adexinu HS2 20-50 l/m² powierzchni
przekroju ściany – w zależności od chłonności muru, zużycie Cerinolu BSP ok. 2 kg/dm³)
Po wykonaniu wszystkich prac związanych z izolacjami należy wykonać drenaż
odsączający wg osobnego opracowania. Po skończonych robotach wykop należy zasypać
zasypką filtracyjną i wykonać opaskę przyścienną. Nowa opaska przyścienna powinna mieć
spadek 2 % w stronę „od budynku”, w przypadku wykonania opaski z betonu należy ją
dylatować na odcinki o długości nie większej niż 2 m, szczeliny dylatacyjne wypełnić
elastyczną masą zalewową lub kitem trwale plastycznym.
5.3.3. Izolacje pionowe:
Izolacje pionowe obejmują uzupełnienie ubytków, pokrycie murów wyprawą
mineralną, obłożenie ich folią kubełkową od strony zewnętrznej oraz otynkowanie w
miejscach występowania tynku.
Rozpoczęcie robót wymaga skucia tynków wewnętrznych, oczyszczenia
mechanicznego nalotów soli na powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych murów.
Należy uzupełnić wszelkie ubytki murów. Na powierzchni zewnętrznej murów mających
kontakt z gruntem wykonać izolację pionową z mineralnej wyprawy wodoszczelnej np.
Cerinol DS. firmy Deiterman. Część podziemną powierzchni zewnętrznej muru pokrytą
mineralną wyprawą wodoszczelną osłonić izolacyjną folią „grzybkową”.
Przy jej górnej krawędzi zamocować listwę pozwalającą na cyrkulację powietrza w
przestrzeni między folią a murem. Z zewnętrznej powierzchni muru należy usunąć naloty soli,
następnie należy dokonać naprawy lica muru (uzupełnienie ubytków kamieni, cegieł i
zaprawy metodami konserwatorskimi, na koniec powierzchnię zewnętrzną muru należy
„zahydrofobizować” do wysokości min. 50 cm ponad poziom terenu (np. środkiem o nazwie
Deiterol S z firmy Deitermann, Funcosil WS firmy Remmers, Asolin WS firmy Schomburg)
Na powierzchni wewnętrznej wykonać tzw. „tynk renowacyjny” składający się z obrzutki
(pokrywającej powierzchnię muru w 50-70%) gr. 5 mm z materiału o nazwie Cerinol AS
(zużycie ok. 5-7 kg/m²), porowatego tynku podkładowego gr. 15 mm z materiału o nazwie
Cerinol SP i warstwy wierzchniej tynku renowacyjnego o grubości 20 mm, z materiału o
nazwie Cerinol SP (łączne zużycie Cerinolu SP ok. 35 kg/m² powierzchni muru), tynk ten
należy wykonać do wysokości min. 80 cm większej ponad granicę widocznych uszkodzeń,
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jednak nie mniejszej niż 4 m ponad poziomem posadzki. Na ścianach (ponad tynkiem
renowacyjnym) i na sklepieniach wykonać tzw. tynk napowietrzny z dodatkiem środka
napowietrzającego np. Thermopal P Schomburg. Miejsca pokryte tynkiem należy
zagruntować za pomocą rozcieńczonego środka o nazwie Eurolan Silikat (1 cz. środka: 1
część wody objętościowo, zużycie środka ok. 100 ml/m²) i pomalować paroprzepuszczalną
powłoką malarską Eurolan Silikat (zużycie ok. 200 ml/m²) zlikwidować wszelkie wycieki z
rynien i rur spustowych.
Dla fragmentów murów uszkodzonych (ubytki w spoinach, wykruszone cegły) należy
zastosować program napraw taki, jak dla ścian powyżej powierzchni gruntu.
5.4. Tynki
Projektuje się wymianę uszkodzonych tynków wewnętrznych w miejscach
wykonywania izolacji i iniekcji oraz w prezbiterium – w-g wytycznych zawartych w punkcie
„5.1. Mury i przypory”.
5.5. Rynny i rury spustowe
Projektuje się wykonanie brakujących rynien fi150 i rur spustowych fi 120 –
miedzianych – pozwalających na uregulowany odpływ wód opadowych z połaci dachu
(ochrona ścian zewnętrznych przed spływaniem wód opadowych odprowadzonych z dachu).
6.0. INSTALACJE
6.1. Instalacje sanitarne – drenaż
Projektuje się instalację drenażu odprowadzająca wody gruntowe i opadowe od
budynku.
Szczegółowa dokumentacja projektowa drenażu w dalszej części opracowania.
Projekt przyłącza instalacji drenażu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zostanie
wykonany w późniejszym terminie w-g osobnego opracowania.
7.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Zakres opracowania nie wpływa na charakterystykę energetyczną obiektu – pozostaje
ona bez zmian.
8.0. PRZYŁĄCZA DO SIECI ZEWNĘTRZNYCH
Budynek posiada istniejące przyłącza do sieci zewnętrznych:
- wodociągowe
- kanalizacji sanitarnej
- kanalizacji deszczowej
- elektroenergetyczne
Istniejące przyłącza pozostają bez zmian.
9.0. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA – WPŁYW OBIEKTU NA
ŚRODOWISKO
Zakres opracowania nie wpływa na charakterystykę ekologiczną obiektu – pozostaje
ona bez zmian.
Projektuje się jedynie instalację drenażu, która będzie odprowadzać wody opadowe do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
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10.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Zakres opracowania nie wpływa na warunki ochrony przeciwpożarowe obiektu –
pozostają ona bez zmian.
11.0. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zakres opracowania nie wpływa na dostęp osób niepełnosprawnych do obiektu –
pozostaje on bez zmian.
12.0. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa a opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej.
Projekt architektoniczny oraz konstrukcyjny stanowią integralną całość, należy je
rozpatrywać wspólnie.
Wszelkie zmiany należy konsultować z Projektantem.

Opracował:
arch. Bartłomiej Karolczuk
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1.0. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ
REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW:
1.1.
Zagospodarowanie placu budowy
1.1.1.
Transport i lokalizacja zaplecza administracyjno-socjalnego budowy
1.1.2.
Należy wykonać zabezpieczenie miejsca prac na czas budowy
1.2.
Remont ścian
1.2.1.
Konserwacja wątku ceglanego
a.
Dokumentacja stanu zachowania
b.
Ustawienie rusztowań
c.
Pobranie próbek do badań
d.
Oczyszczenie muru
e.
Dezynfekcja powierzchni muru
f.
Usunięcie wtórnych napraw i przemurowań
g.
Strukturalne wzmocnienie osłabionych cegieł
h.
Wykucie cegieł przeznaczonych do wymiany, rozbiórka fragmentów struktury muru
i.
Usunięcie zapraw ze spoin
j.
Odtworzenie zdemontowanych fragmentów
k.
Oczyszczenie powierzchni muru wodą pod ciśnieniem
l.
Odsolenie muru
m.
Wypełnienie spoin
n.
Usunięcie zabrudzeń
o.
Wypełnienie szczelin i rozwarstwień w murach, lokalne przemurowania
p.
Uzupełnienie ubytków cegieł i zapraw
r.
Konserwacja elementów metalowych
s.
Scalenie kolorystyczne uzupełnień
t.
Hydrofobizacja powierzchni skośnych i poziomych
1.2.2.
Konserwacja elementów kamiennych
a.
Dokumentacja stanu zachowania
b.
Dezynfekcja powierzchni kamienia
c.
Usunięcie wtórnych uzupełnień
d.
Wzmocnienie strukturalne
e.
Oczyszczenie powierzchni kamiennych
f.
Odsolenie powierzchni kamienia
g.
Scalenie kolorystyczne uzupełnień
h.
Zabezpieczenie powierzchni kamiennych powłoką ochronną
1.2.3.
Konserwacja tynków
a.
Dokumentacja stanu zachowania
b.
Wzmocnienie historycznych tynków
c.
Oczyszczenie powierzchni tynków
d.
Dezynfekcja narażonych partii tynków
e.
Uzupełnienie brakujących partii tynku
f.
Malowanie tynków farbą wapienną
1.2.4.
Konserwacja okien
a.
Zabezpieczenie murów
b.
Demontaż szyb
c.
Czyszczenie zachowanych partii kamienia
d.
Czyszczenie właściwe i doczyszczanie miejscowe
e.
Wzmocnienie rozdwojonych elementów okien
f.
Naprawa laskowań
g.
Uzupełnianie ubytków ram okiennych
h.
Oczyszczanie elementów metalowych i zabezpieczenie przed korozją
i.
Skucie obsypujących się tynków
j.
Konserwacja ceglanych parapetów i obokni
k.
Malowanie betonowych powierzchni
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l.
m.
n.

1.3.

2.0.

3.0.

4.0.

5.0.

Patynowanie elementów kamieniarki
Wykonanie i montaż oszklenia
Dokumentacja opisowa i fotograficzna
Roboty ziemne
1.3.1.
Wykonanie drenażu i zabezpieczeń przeciwwilgociowych
a.
Odcinkowe wykopy z wywozem i ze składowaniem na działce
b.
Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych - izolacji poziomej
c.
Odsolenie murów
d.
Uzupełnienie ubytków muru
e.
Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych - izolacji pionowej
f.
Wykonanie izolacji z folii grzybkowej oraz montaż listwy przyściennej
g.
Roboty instalacyjne - wykonanie drenażu wzdłuż południowej ściany budynku
h.
Zasypka gruntem składowym na działce i nowym gruntem
i.
Wykonanie opaski przyściennej w spadku
j.
Hydrofobizacja cokołu obiektu
k.
Rekultywacja istniejącego gruntu
WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:
2.1.
Na przedmiotowej działce znajduje się dawny kościół Dominikanów, w którym
obecnie znajduje się centrum sztuki - Galeria El.
WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE
MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI
3.1.
Nie przewiduje się dodatkowych elementów zagospodarowania terenu, które mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE
ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA:
4.1.
Klasyfikacja zagrożeń ze względu na rodzaj wykonywanych robót i czynności na
placu budowy
4.1.1.
Czynności i roboty o wysokim stopniu zagrożenia
a.
Prace ziemne:
 prace związane z wykopami dla zabezpieczenia przeciwwilgociowego obiektu oraz
wykonania prac drenarskich
b.
Prace przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego (koparki, ładowarki etc.)
 niwelacja terenu
 roboty związane z wykopami
 składowanie i transport materiałów budowlanych, gruzu i ziemi;
c.
Prace na wysokości:
Prace związane z remontem ścian i okien
4.1.2.
Czynności i roboty o średnim stopniu zagrożenia
a.
Prace instalacyjne
b.
Prace związane z remontem stolarki okiennej
4.1.3.
Czynności i roboty o niskim stopniu zagrożenia
a.
Prace wykończeniowe:
Roboty tynkarskie i malarskie
b.
Prace związane z wykonaniem opaski przyściennej
4.2.
Zagrożenia występujące podczas wykonywania wyżej wymienionych czynności i
robót budowlanych
4.2.1.
Miejsca zagrożone spadaniem narzędzi i materiałów budowlanych.
4.2.2.
Wpadnięcie człowieka do wykopu, zasypanie człowieka w wykopie.
4.2.3.
Wtargnięcie na plac budowy osób nieupoważnionych.
4.2.5.
Upadek z wysokości.
WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
5.1.
Nadzór
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5.2.

5.1.1. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy
sprawują odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany.
Pracownicy
5.1.2. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie.
Wszyscy pracownicy powinni mieć kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia stosownie
do charakteru wykonywanej pracy. Na miejscu budowy powinny być udostępnione
pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje BHP. Pracownicy powinni
przejść przeszkolenie ogólne przeszkolenie z zakresu BHP. w szczególności w zakresu
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.„w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” oraz z
zakresu Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28

5.3.

sierpnia 2003r. „w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.”
Wykonawca
5.3.1. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest
obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią
pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Instruktaż pracowników
powinien obejmować w szczególności imienny podział pracy, kolejność wykonywania
zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

6.0.

WSKAZANIE
ŚRODKÓW
TECHNICZNYCH
I
ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA
ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA
LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ
KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU,
AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ:
6.1.
Bezpieczeństwo i porządek na placu budowy .
6.1.1.
Wyposażenie placu budowy w środki bezpieczeństwa, ochrony zdrowia ludzi i
sprzęt przeciwpożarowy oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.
a.
Sprzęt ochrony osobistej

· wymagane jest obuwie robocze;
· okulary ochronne do prac z zagrożeniem przez odłamki ;
· rękawice ochronne do prac z materiałami , narzędziami lub maszynami w przypadku

b.
c.

Uwaga:
6.1.2.
a.

których ręce mogą być narażone wskutek chemikaliów, produktów naftowych,
oparzeń, ran ciętych lub otarć;
· kaski ochronne;
· ochraniacze uszu do prac o silnym natężeniu dźwięku
· praca w krótkich spodniach, bez podkoszulka jest zabroniona
Sprzęt przeciwpożarowy
Podręczne apteczki do udzielania pierwszej pomocy;
wykonawca jest odpowiedzialny za wyposażenie służące do udzielania pierwszej
pomocy jak również za osoby przeszkolone w jej udzielaniu.
Sprzęt wykorzystywany na budowie powinien być sprawdzany każdorazowo przed
i po wykonywaniu prac budowlanych.
Utrzymanie porządku w miejscu wykonywanej pracy i na terenie całego placu budowy.
Czystość w miejscu wykonywanej pracy
Rejon pracy podwykonawcy winien być utrzymywany w czystości, wolny od
odpadów
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b.

6.1.3.

6.2.
a.
b.

c.

d.
6.3.
a.

b.

c.

Właściwe usuwanie odpadów:
- Podwykonawca odpowiedzialny jest za zbieranie i odpowiednie usuwanie odpadów
powstających w jego obszarze prac;
- Wywóz odpadów oraz gruzu budowlanego reguluje organizacyjnie dla całości
prowadzonych prac kierownik budowy.
Stosowanie atestowanych materiałów budowlanych
Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać atesty Instytutu Techniki
Budowlanej.
Bezpieczeństwo i porządek przy robotach budowlanych w strefach szczególnego
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpoczęciem prac związanych z wykopami podwykonawca zgłasza je
kierownictwu budowy.
Przed przystąpieniem do prac, po uprzednim dokonaniu wglądu do planów
inwentaryzacyjnych terenu należy zlokalizować w obrębie wykopów obecność
istniejących urządzeń i instalacji podziemnych, a w szczególności przewodów
i urządzeń elektrycznych oraz kabli elektroenergetycznych.
Wyrobisko musi być odpowiednio zabezpieczone. Wykopy powyżej 1.25m muszą
być oszalowane, należy przeprowadzić drogę ewakuacyjną i w wykopie
umieścić drabinę.
Wydobytą ziemię i wszelkie materiały należy usunąć z pobliża wyrobiska.
Prace na wysokości
Prace przy użyciu drabiny.
Przed użyciem należy sprawdzić, czy drabina nie jest uszkodzona. Drabina
przewidziana jest jedynie do krótkotrwałych , drobnych prac o niewielkim
zasięgu;
 Podstawa drabiny musi być zabezpieczona przed odsunięciem;
 Drabiny muszą sięgać najmniej 1.00m powyżej obiektu, do którego są
przystawiane, gdy konieczne jest przykładowo wejście na dach ;
Prace na rusztowaniach
Rusztowania mogą być ustawione lub przesuwane wyłącznie przez osoby do tego
upoważnione;
 Pomosty robocze muszą stać bezpiecznie oraz być zabezpieczone przed
przesunięciem;
 Zapewnione musi być bezpieczne dojście do pomostu.
Prace przy wysokości powyżej 3 metrów
Przed rozpoczęciem pracy
 Zabezpieczenie i zakrycie wykopów zabrać ze sobą środki ochrony osobistej w
postaci pasów asekuracyjnych.

Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr
120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Opracował
arch. Bartłomiej Karolczuk
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO

Fot.1 - Widok ogólny

Fot.2 – Elewacja południowa - fragment
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Fot.3 – Elewacja południowa - fragment

Fot.4 – Elewacja południowa - fragment
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Fot.5 – Elewacja południowa - fragment

Fot.6 – Elewacja południowa, wejście - fragment
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Fot.7 – Elewacja południowa - fragment

Fot.8 – Elewacja południowa - prezbiterium
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Fot.9 – Elewacja wschodnia

Fot.10 – Elewacja wschodnia – prezbiterium
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Fot.11 – Przykładowe uszkodzenia muru ceglanego

Fot.12 – Przykładowe uszkodzenia okna
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Fot.13 – Przykładowe uszkodzenia okna

Fot.14 – Przykładowe uszkodzenia okna
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Fot.15 – Przykładowe uszkodzenia przypory

Fot.16 – Przykładowe uszkodzenia przypory
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LEGENDA:

ZAKRES OPRACOWANIA

GRANICA DZIAŁKI

BUDYNEK OBJĘTY OPRACOWANIEM

p r o j e k t o w a

PROJEKTOWANA INSTALACJA
DRENAŻU

p r a c o w n i a

0

500 cm

OZNACZENIA I SKRÓTY:

OZNACZENIA OKIEN PRZEZNACZONYCH DO NAPRAWY

ZAKRES ŚCIAN PRZEZNACZONYCH DO REMONTU

ZAKRES ŚCIAN DO ZABEZPIECZENIA PRZECIWWILGOCIOW.

ZAKRES WYKONANIA DRENAŻU BUDYNKU
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0

0
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1. WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
2. WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI MUSZĄ POSIADAĆ
ODPOWIEDNIE ATESTY STWIERDZAJĄCE ICH PRZYDATNOŚĆ W
BUDOWNICTWIE
3. RYSUNKI ELEWACJI MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY
4. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYĆ ANTYGRZYBICZNIE I
PRZECIW OWADOM
5. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE
6. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
7. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA WYBRANYCH ELEMENTÓW WYBRANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM
8. ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER INWESTYCJI - WYKONAWCA JEST
ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZANIA WSZYSTKICH WYMIARÓW I ROZWIĄZAŃ
SZCZEGÓŁOWYCH NA KAŻDYM ETAPIE PRAC - WSZELKIE RÓŻNICE
NALEŻY ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOWI
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ODPOWIEDNIE ATESTY STWIERDZAJĄCE ICH PRZYDATNOŚĆ W
BUDOWNICTWIE
3. RYSUNKI ELEWACJI MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY
4. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYĆ ANTYGRZYBICZNIE I
PRZECIW OWADOM
5. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE
6. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
7. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA WYBRANYCH ELEMENTÓW WYBRANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM
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ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZANIA WSZYSTKICH WYMIARÓW I ROZWIĄZAŃ
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6. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
7. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA WYBRANYCH ELEMENTÓW WYBRANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM
8. ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER INWESTYCJI - WYKONAWCA JEST
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Gdańsk, Wrzesień 2016r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Tj. Dz.
U. z 2013 roku poz. 1409 z późniejszymi zmianami), niniejszym oświadczam, że projekt
budowlany „Remontu ścian oraz wykonania zabezpieczeń przeciwwilgociowych Kościoła
Galerii EL w Elblągu przy ul. Kuśnierskiej 6” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inż. Rafał Malinowski
upr nr POM/0244/PWOS/12

Sprawdzający:
mgr inż. Tomasz Makarski
upr nr POM/0243/PWOS/12
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ul. Kuśnierskiej 6
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IV. OPIS TECHNICZNY
1.

Przedmiot opracowania

Niniejszy projekt budowlany dotyczy instalacji sanitarnych: drenażu odwadniającego dla
Kościoła-Galerii EL w Elblągu przy ul. Kuśnierskiej 6.

2.





Podstawa opracowania

Projekt architektoniczno - budowlany
Obowiązujące normy i przepisy
Literatura fachowa, poradniki projektanta, wytyczne producentów urządzeń
Ustalenia z Inwestorem

3.

Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego instalacji: drenażu
odwadniającego dla Kościoła Galerii EL w Elblągu przy ul. Kuśnierskiej 6, nr działki 17/1.

4.


Zakres opracowania

Instalacja drenażu odwadniającego
o wytrasowanie i dobór średnic i spadków przewodów
o dobór studni

Poniższy opis techniczny musi być rozpatrywany łącznie z częścią rysunkową.
Wszystkie systemy lub urządzenia wyszczególnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione
na rysunkach lub odwrotnie, należy traktować pełnoprawnie z tymi, które opisano w obu częściach,
opisowej i rysunkowej opracowania.

5.

Instalacja drenażu odwadniającego

Wody opadowe z dachów budynku odprowadzane są grawitacyjnie – bez zmian. Rury
spustowe i rynny w części objętej opracowaniem nie istnieją i nie przewiduje się ich budowy (za
wyjątkiem odwodnienia wejścia na elewacji południowej). Deszczówka spadająca z połaci dachowych
trafia bezpośrednio pod budynek, dodatkowo obiekt zlokalizowany jest w miejscu występowania
wód gruntowych.
Wody opadowe oraz gruntowe zbierają się przy budynku i działają destrukcyjnie na jego
podziemne mury.
Projektuje się wykonanie izolacji ścian podziemnych oraz wykonanie drenażu, który
poprowadzony jest wzdłuż elewacji wschodniej i południowej wg załączonego rysunku i ma za
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zadanie zebranie wód zalegających przy budynku i odprowadzenie ich do sieci kanalizacji deszczowej
(w-g osobnego opracowania).
Projektuje się drenaż z rury drenarskiej DN200 PVC w otulinie, układana w spadku 1%, na
załamaniach należy wykonać studzienki rewizyjne DN315 mm.

5.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w
Projekcie Budowlanym. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca
obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa,
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do instalacji drenażu muszą posiadać świadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione
zasady określone w załącznikach do tych dokumentów.
Główne materiały poniżej, pozostałe zgodnie z częścią rysunkową.
o
o

Rury drenarskie PP DN 200mm MP SN8, zgodne z polską normą PN-EN 13476-3 ,
łączone kielichowo
Studzienki rewizyjne do drenażu DN 315 mm

5.2 Mocowanie przewodów
Przewody instalowane pod poziomem gruntu, nie wymagają dodatkowego mocowania.

6.


Uwagi końcowe

Wszystkie instalacje wykonać należy zgodnie z polskimi normami, przepisami ogólnymi i BHP
oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz.II.



Należy stosować się do wytycznych podanych w Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL.
o

Zeszyt 1 Komentarz do normy PN-92/B-01706/Azl:1999 „Zabezpieczenie wody przed
wtórnym zanieczyszczeniem” (wyd. I, czerwiec 2001 r.)

o

Zeszyt 2. „Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” (wyd. I,
sierpień 2001 r.)

o

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 4. „Warunki Techniczne wykonania i
odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych”

o

Zeszyt 6. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

o

Zeszyt 7. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”

o

Zeszyt 12. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”
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Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia winny mieć dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz wymagane prawem atesty.



Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów innych producentów niż podano
w projekcie o ile zachowane będą podane wyżej warunki oraz parametry urządzeń
i elementów instalacji.



Instalacje prowadzone w obrębie jednej strefy pożarowej, w przejściach przez przegrody
budowlane montować w tulejach o średnicy uwzględniających grubość izolacji rur. Na
granicach podziału budynku na strefy pożarowe stosować przepusty instalacyjne o klasie
odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego.



Jako przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego stosować masy uszczelniające
CP601s Hilti lub równoważne.



Na granicach podziału budynku na strefy pożarowe stosować zamocowania przewodów
i przepusty instalacyjne (w tym klapy p.poż.) o klasie odporności ogniowej elementów
oddzielenia przeciwpożarowego.



Wykonanie robót winno być zgodne z obowiązującymi normami oraz z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót - zeszyt nr 6, 7 i 12.



Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej
osób umożliwiający zapewnienie ich prawidłowego użytkowania, zgodnego z przeznaczeniem
obiektu i założeniami projektu budowlanego tych instalacji (przy wzięciu pod uwagę
przewidywanego okresu użytkowania, oraz we właściwym zakresie zgodnego z wymaganiami
przepisów techniczno - budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania
obiektów budowlanych



Podczas wykonywania robót budowlano-instalacyjnych
koordynację międzybranżową.



Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi z uwzględnieniem informacji zawartych
w opisie technicznym .



Otworowanie koordynować z projektem konstrukcyjnym i architektonicznym.



Podłączenia urządzeń oraz montaż należy skoordynować z kartami DTR producenta urządzeń



W przypadku rozbieżności, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych w jakichkolwiek z
części dokumentacji, należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany jest do pisemnego
rozstrzygnięcia problemu.

należy prowadzić bieżącą

Projektant:
mgr inż. Rafał Malinowski
upr. proj. POM/0244/PWOS/12
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INORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa opracowania

Nazwa i adres obiektu
budowlanego

Remont ścian oraz wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych
Kościoła Galerii EL w Elblągu przy ul. Kuśnierskiej 6

Nazwa opracowania,
którego dotyczy
informacja BIOZ

Projekt budowlany instalacji drenażu odwadniającego

Inwestor

Centrum Sztuki, Galeria EL

Adres inwestora

82-300 Elbląg
ul. Kuśnierska 6
Strona tytułowa
Część opisowa:
1.0 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.
2.0 Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
3.0 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Zawartość opracowania
INFORMACJA BIOZ

4.0 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich
wystąpienia.
5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
6.0 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną
i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i
innych zagrożeń.

Rafał Malinowski
Opracował:
upr. nr POM/0244/PWOS/12
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CZĘŚĆ OPISOWA BIOZ:

1.0 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego
Wykonanie robót zgodnie z częścią rysunkową,
Wykonanie robót instalacji drenażu odsączającego,
Montaż urządzeń,
Roboty ziemne.

2.0 Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Budynek, dla którego wykonywane zostaną roboty to budynek istniejący. Instalacja
projektowana jest na terenie przyległym, nie ingeruje w budynek, nie występują przejścia przez
przegrody.

3.0 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Nie przewiduje się dodatkowych elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4.0 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych:
Upadek pracownika z wysokości – prace wykonywane na powierzchni znajdującej się na
wysokości co najmniej 1m. nad poziomem podłogi, lub ziemi (podczas pracy na rusztowaniach lub
drabinach)
Porażenie prądem (przy uszkodzeniu mechanicznym przewodów, lub postępowaniu
pracownika niezgodnym z zasadami BHP)
Uderzenie postronnej osoby spadającym przedmiotem (podczas prac na wysokości)
Teren budowy lub robót powinien być skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
NADZÓR
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Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany.
PRACOWNICY
Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie.
Wszyscy pracownicy powinni mieć kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia stosownie do
charakteru wykonywanej pracy. Na miejscu budowy powinny być udostępnione pracownikom do
stałego korzystania aktualne instrukcje BHP. Pracownicy powinni przejść przeszkolenie ogólne
przeszkolenie z zakresu BHP. w szczególności w zakresu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r.„w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych” oraz z zakresu Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28
sierpnia 2003r. „w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.” Pracownicy powinni
być przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP, w tym ze znajomości obsługi urządzeń, z których
korzystają, w zakresie postępowania w wypadku powstania zagrożenia, w zakresie stosowania
środków ochrony indywidualnej oraz w zakresie wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych.
WYKONAWCA
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany
opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie
wykonywanych przez nich robót. Instruktaż pracowników powinien obejmować w szczególności
imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
przy poszczególnych czynnościach.
W przypadku zaistnienia zagrożenia należy niezwłocznie zaprzestać wykonywania robót i
usnąć przyczynę zagrożenia!

6.0
Wskazanie
środków
technicznych
i
organizacyjnych,
zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną
komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
Wszystkie roboty należy prowadzić pod nadzorem i miedzy innymi zgodnie z: Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych” Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 28 sierpnia 2003r. „w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy”, Ustawą z
dnia 26 czerwca 1974r. „Kodeks Pracy” ze zmianami w szczególności:
Miejsce budowy powinno być wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy, zgodnie z przepisami.
Składowanie urządzeń i materiałów powinno odbywać się w sposób nieutrudniający
ewakuacji w przypadku wystąpienia zagrożenia.
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Należy wydzielić, oznaczyć i zabezpieczyć strefy niebezpieczne, miejsca niebezpieczne, w
których występuje zagrożenie dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami lub
znakami bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami.
Na terenie budowy należy przewidzieć miejsce do przechowywania apteczki i sprzętu
medycznego pierwszej pomocy. Na terenie budowy powinna znajdować się dokumentacja
projektowa.
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ I ZBIOROWEJ
Przy wykonywaniu robót tego wymagających pracownicy powinni korzystać ze
specjalistycznych środków ochrony indywidualnej. Stosowanie niezbędnych środków ochrony
indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy.
Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej, omówione są m. in. W
obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej „w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy.”
Środki ochrony zbiorowej należy stosować zgodnie z przepisami, m. in. do zabezpieczeń
stanowisk na wysokości przed upadkiem z wysokości, w szczególności balustrady, siatki ochronne i
siatki bezpieczeństwa.
PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY.
Należy wykonać przed rozpoczęciem robót w zakresie:
1. Ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
2. Wykonania wyjść i przejść dla pieszych
3. Doprowadzenie energii elektrycznej.
4. Urządzenia pomieszczeń sanitarno – higienicznych
5. Zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego
6. Zapewnienia właściwej wentylacji
7. Zapewnienia łączności telefonicznej
8. Urządzenia składowisk materiałów i wyrobów
Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Wszystkie prace
instalacyjne należy wykonać zgodnie z projektem w razie niejasności należy skontaktować się z
projektantem. Wszystkie roboty instalacji gazowej należy wykonywać pod nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem przepisów BHP i warunków technicznych wykonywania i odbioru robót
budowlano-montażowych.
Gdańsk, wrzesień 2016 r.
mgr inż. Rafał Malinowski
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