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OŚWIADCZENIE 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) 
 

Oświadczam, że Projekt Budowlany  Remontu Elewacji Szachulcowej Obiektu 

Spichlerz Richtera w Słupsku 76-200 Słupsk ul. Rynek Rybacki 1  Dz Nr. 181/1 Ob. 13  , 

który został wpisany do Rejestru Zabytków pod Nr. A-360  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

 
 
      
PROJEKTANT  
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mgr inż.arch. Agata Grabowska  

76-251 Kobylnica ul. Toskańska 4 

Upr. Nr. 244/POOKK/IV/2017 

 

Konstrukcja 

inż. Wacław Czyżyk 76-200 Słupsk  

ul. Romera 5/99 
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3. OPIS TECHNICZNY 

3 a Podstawa Opracowania. 

 

1.Zlecenie Inwestora  

2.Zakres prac projektowych omówiony i uzgodniony z Inwestorem. 

3.Aktualnie obowiązujące przepisy i normy. 

 

3 b Przedmiot, cel opracowania. 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont  budynku Spichlerz Richtera w 

Słupsku ul. Rynek Rybacki 1    Dz. Nr. 5181/1 Ob. 13 polegający na naprawie szachulcowych 

ścian. Celem jest przygotowanie projektu - programu naprawczego powstrzymującego proces 

degradacji zachowanej konstrukcji ryglowej, oryginalnego wystroju architektonicznego, 

wypraw tynkowych, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz pełna rewitalizacja - 

odtworzenie cech stylistycznych zabytkowego obiektu spichlerza.  

 

  4. Opis stanu istniejącego 

             

Zbudowany w II poł. XVIII w., dawniej stał przy ul. Kopernika. Zrekonstruowany w 

latach 1994 - 98. Obecnie herbaciarnia. W okresie letnim odbywa się przed nim Jarmark 

Gryfitów. 

Spichlerz Richtera z 1780 roku pierwotnie zlokalizowany był u zbiegu ulic Kopernika 

i Wolności. W okresie powojennym był magazynem Gminnej Spółdzielni i Wojewódzkiego 

Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego w Słupsku. W budynku magazynowano pasze. 

Jednakże stwierdzone w czasie prac rozbiórkowych w warstwach posadzkowych ślady 

materiałów budowlanych, skalonego wapna i węgla wskazują, że w spichrzu składowano i te 

materiały. Następnie przez wiele lat budynek stał pusty. W 1986 roku właścicielem obiektu 

zostało Muzeum Pomorza Środkowego. W listopadzie 1991 roku za zgodą Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków budynek rozebrano wykonując jednocześnie dokumentację 

oznakowania elementów spichrza. W roku 1993 właściciel uzyskał decyzję lokalizacyjną dla 
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obiektu na Rynku Rybackim. W tym roku przystąpiono do opracowania dokumentacji 

technicznej renowacji i adaptacji spichrza. Pracami projektowymi kierowała dr inż. arch. 

Elżbieta Szalewska. W roku 1994 wytyczono położenie obiektu, wykonano palowanie i 

fundamenty (I etap rekonstrukcji spichrza). W latach 1995-1996 wykonano II etap 

rekonstrukcji tzn. odtworzono konstrukcję ryglową, a następnie trwały roboty 

wykończeniowe. Do eksploatacji obiekt został oddany 22 maja 1998 roku. 

Obecnie spichrz znajduje się na Rynku Rybackim, nad rzeką Słupią (równolegle do jej 

brzegu) przed wlotem do niej kanału Młyńskiego, łącznie z położonymi w sąsiedztwie 

budynkami Zamku Książąt Pomorskich, Bramy Młyńskiej, Młyna Zamkowego tworzy zespół 

zabytkowych obiektów Muzeum. 

Budynek spichrza posadowiony jest na fundamencie palowym typu Woltzholtza (36 

pali) oraz belkach żelbetowych z nadmurowanymi ławami fundamentowymi. Ławy 

fundamentowe zewnętrzne z kamienia, wnętrze z cegły. Konstrukcja ścian - podwaliny 

dębowe, słupy, rygle, zastrzały, miecze i oczepy sosnowe. Wypełnieniem konstrukcji 

ryglowo-słupowej ścian zewnętrznych jest cegła ceramiczna pełna lub płyta warstwowa (od 

wewnątrz: płyta kartonowo-gipsowa, izolacja, ocieplenie, sklejka wodoodporna, tynk 

akrylowy). Ściany wewnętrzne - murowane z cegły ceramicznej pełnej, działowe z płyt 

Antithem-P z płytą kartonowo-gipsową, oraz drewniane szkieletowe. Sklepienia i stropy - 

stropy drewniane belkowe, w szybie windowym na podestach, nad pomieszczeniami 

sanitarnymi parteru - stropy żelbetowe wylewane na mokro. Więźba dachowa - drewniana 

krokwiowo-jętkowa ze słupami. Pokrycie dachu to dachówka ceramiczna karpiówka, system 

krycia mieszany w łuskę i w koronkę. Spichrz kryty dachem spadzistym (ciągłym) 

pulpitowym. Posadzki i podłogi - parter w sali - posadzka mineralna, w płytki ceramiczne, w 

pozostałych pomieszczeniach i na wyższych kondygnacjach - biała podłoga. Schody - 

wewnętrzne, żelbetowe trójbiegowe, proste, stopnie pokryte deskami, pochwyt drewniany; 

drewniane, policzkowe, jednobiegowe, proste lub dwubiegowe, powrotne, poręcze z 

pochwytami drewnianymi. Drzwi zewnętrzne - drewniane, jednoskrzydłowe, ramowo-

płycinowe, płyciny pełne, opierzone deseczkami, zawiasy pasowe. Okna - drewniane, 

skrzynkowe, dwudzielne, ze szczeblinami krzyżowymi; drewniane, skrzynkowe, 

jednodzielne, ze szczeblinami; drewniane, zespolone, podwójnie szklone, uchylne, 

jednodzielne, skrzydło dzielone szczeblinami na kwaterki. Okna ochronione drewnianymi 

okiennicami na zawiasach pasowych. 
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Budynek zbudowany jest na planie czworobocznym, zbliżonym do długiego 

prostokąta. W zachodniej ścianie spichrza są trzy wejścia do obiektu (w tym brama 

garażowa). Główne wejście w szczytowej, południowej ścianie. W ścianie wschodniej od 

strony rzeki - cztery wyjścia ewakuacyjne. Przy zachodniej ścianie klatki schodowe na 

wyższą kondygnację, a w części północnej dźwig towarowo-osobowy. Bryła budynku zwarta. 

Budynek parterowy, nie podpiwniczony, z dwukondygnacyjnym użytkowym poddaszem. 

Elewacja zachodnia - niesymetryczna 7-osiowa, ściana ryglowa z płaszczyznami 

pomiędzy słupami pokrytymi tynkiem. W drugiej i czwartej osi wrota wejściowe, a w piątej 

osi drzwi wejściowe do budynku. Nad wrotami i drzwiami otwory okienne o szerokości 

drzwi, w pozostałych osiach otwory okienne. Elewacja wschodnia - niesymetryczna, 4-

osiowa, ściana ryglowa z płaszczyznami pomiędzy słupami pokrytymi tynkiem. W osi 

pierwszej drzwi wejściowe do budynku, w pozostałych osiach wrota wejściowe. Nad 

drzwiami i wrotami otwory okienne także o szerokości drzwi. Elewacja północna - 

symetryczna, 5-osiowa, zwieńczona szczytem, ściana ryglowa z płaszczyznami pomiędzy 

słupami pokrytymi tynkiem. W przyziemiu w osiach elewacji otwory okienne (w osiach 

drugiej i czwartej po dwa w pionie). Powyżej środkowego okna, w trzeciej osi otwór 

drzwiowy zadaszony dwuspadowym daszkiem. Nad daszkiem para okien. Elewacja 

południowa - symetryczna, w przyziemiu 1-osiowa, powyżej 3-osiowa, zwieńczona szczytem. 

Ściana ryglowa z płaszczyznami pomiędzy słupami pokrytymi tynkiem. W partii przyziemia 

w osi symetrii wrota do budynku, nad wrotami okna, których szerokość zrównana jest z 

poniższym otworem wejściowym. Powyżej w osi jeden, trzy otwory okienne z okiennicami, 

w osi drugiej otwór drzwiowy. 

( Opis z białej karty WUOZ Gdańsk Filia Słupsk) 

 

Obecnie w konstrukcji ryglowej ścian nastąpiła degradacja drewna szczególnie w 

elementach rygli. Na skutek zacieków i penetracji wody do wewnątrz pól konstrukcji 

(zbyt słabe uszczelnienie konstrukcji drewnianej z tynkami oraz wklęsły tynk kwater w 

płaszczyźnie z konstrukcją szachulcową) szczególnie rygle uległy w części zniszczeniu. 

Aby zapobiec dalszej degradacji należy ściany szachulcowe poddać gruntownej 

renowacji.  
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5.Założenia ogólne przyczyny zniszczenia – uszkodzeń 

Obiekt w miarę upływu czasu podany jest procesom degradującym o zróżnicowanym 

charakterze związanym z fizykochemicznymi właściwościami użytych materiałów. Na 

przyśpieszenie czynników destrukcyjnych ma w dużej mierze wpływ otaczającego 

środowiska, jak również brak w poprzednich latach  prac konserwacyjnych przy budynku.  

Zjawisko starzenia się materiałów budowlanych jest efektem ciągłym związanym z 

długotrwałym oddziaływaniem otaczającego środowiska i dotyczy nie tylko materiałów 

pochodzenia naturalnego lecz również pochodzenia przemysłowego wytworzonego na 

potrzeby budowlane. Czynniki fizyczne w związku z działaniem zjawisk klimatycznych 

takich jak zmiany temperatury zależne od pory roku, ilość promieni słonecznych w okresie 

letnim, wilgotność powietrza oraz silne opady atmosferyczne wywierają znaczący wpływ na 

elementy wchodzące w skład budowli.  

Zastosowane rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe w opisanym obiekcie tj. 

Spichlerzu Richtera. 

Drewniana konstrukcja słupowo-ryglowa, o połączeniach ciesielskich z użyciem 

dębowych kołków drewnianych posadowiona na dolnych niskich ściankach z kamienia ( 

pierwotnie w całości z kamienia łupanego) uległa korozji biologicznej i w konsekwencji 

destrukcji. Elementy drewniane słupy, rygle zastrzały są popękane podłużnie i się 

rozwarstwiają, pojawiają się zniszczenia na styku drewno – konstrukcji tynk wypełniający 

kwatery szachulca. Cokół kamienny miejscami do uzupełnienia obecnie widoczne 

uzupełnienie kamieniem otoczakiem z wypełnieniem wokół cementową zaprawą. Cokół 

fundamentowy z kamienia wysunięty poza lico położenia belki podwałowej, skuteczne 

wprowadza wodę opadową na krawędź belki drewnianej powodując jej destrukcję i 

rozwarstwienia. Ponad to stwierdzono w konstrukcji drewnianej szachulcowej porażenie 

owadami niszczącymi drewno konstrukcyjne. Jednak głównym czynnikiem niszczącym 

powierzchnię ścian jest woda. Dostająca się przez nieszczelności na styku tynk- belka lub 

drobne pęknięcia uruchamiają różnego rodzaju procesy fizyko- chemiczne. Oględziny 

konstrukcji wykazały występowanie uszkodzeń. Ściany zewnętrzne ryglowe mają elementy 

spękania – szczególnie w narożach przy styku z konstrukcją drewnianą. W części elementów 

występują gniazdowe zniszczenia, częściowo są to zniszczenia powierzchniowe a miejscami 

głębokie z ubytkami drewna, szczególnie niebezpieczne przy zniszczeniu wnętrza słupa z 

zachowaniem powierzchniowej skorupy. Połączenia gniazdowe są w stanie dobrym jednak w 

niektórych przypadkach częściowo odkształcone. Zniszczenia części elementów drewnianych 

ścian ( podwaliny i częściowo słupy) mają przyczynę w zawilgoceniu partii drewna 
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obwiązanego w konstrukcji przez wodę opadową- brak deski okapowej na podwalinie , 

schodzącej pod kątem w kierunku wysuniętego poza lico ściany ścianki fundamentowej z 

kamienia ciosanego posadowionej powyżej terenu. Padająca woda na krawędź cokołu 

kamiennego rozbryzguje się i namaka- podwalinę drewnianą. Powtarzający się ten proces 

powoduje zniszczenie drewna konstrukcyjnego przez grzyby, bakterie korozje biologiczną. 

Na całości ścian zewnętrznych stwierdzono aktywne działanie bakterii oraz grzybów, 

rozpoznano je po ukazaniu pleśni i nalotów na konstrukcji oraz po charakterystycznym 

zapachu. Niektóre belki drewniane konstrukcyjne i gniazda tych belek wypełnione mączką 

drewnianą ( próchnem) będącym produktem rozkładu drewna przez drobnoustroje oraz 

grzyby oraz owady – techniczne szkodniki drewna. 

Można przyjąć, że wszystkie elementy drewniane konstrukcji zewnętrznej ścian 

zaatakowane są przez owadzie szkodniki. Efektem długotrwałej działalności owadzich 

szkodników drewna tj. kołatka upartego – domowego, spuszczela pospolitego, tykotka 

pstrego, jest osłabienie tkanki drzewnej i zmniejszenie wytrzymałości mechanicznej drewna.  

Widoczne ubytki masy drewna spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi, a to 

odszczypania, oderwania, spękania wypaczenia odłamania. Wahania wilgotności i 

temperatury powietrza oraz długotrwałe zawilgocenie powodowały wielokrotny skurcz i 

rozkurcz drewna dający w efekcie rozluźnienie połączeń oraz siatkę spękań. 

Spichlerz Richtera   posiada współczesną instalację odgromową , która   w obecnej 

formie  prawdopodobnie nie spełnia wymogi techniczne i chroni obiekt przed wyładowaniami 

elektrycznymi pioruna i w konsekwencji pożarem i spaleniem zabytkowego obiektu lecz w 

trakcie remontu budynku zaleca się przeprowadzenie konserwacji i sprawdzenie wydajności 

niniejszej instalacji.  
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6. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Wileńska II ” w Słupsku. 

 

Budynek znajduje się na terenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Śródmieście” w 

Słupsku. 

 Uchwała nr L/637/05 z dnia  30 listopada 2005r. 

 Załącznik graficzny do Uchwały nr L/637/05 z dnia  30 listopada 2005r 

 
 

W odniesieniu do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego jak również ze 

względu , iż budynek  wpisany jest do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod nr. 

A-360  zachodzi konieczność: 

Na terenie objętym planem występują tereny i obiekty podlegające ochronie na 

podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
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(Dz.U.Nr 162, poz. 1568 z późn.zm.) - ujęte w rejestrze zabytków Województwa 

Pomorskiego: 

Układ urbanistyczny miasta lokacyjnego, decyzja nr 446 z dnia 20.03.1965r –

strefa “A” ochrony konserwatorskiej.  

a) w strefie “A” ochrony konserwatorskiej ustala się:  

- prowadzenie wszelkich prac i robót budowlanych a także podziałów nieruchomości i 

prowadzenie badań wymaga uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

(zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)  

b) w strefie “A” ochrony konserwatorskiej ustala się następujące zasady 

zagospodarowania i urządzania terenu: 

- granice historycznych kwartałów i zabudowy (oznaczone na rysunku planu) podkreślić 

małą architekturą (murkami, żywopłotami, zróżnicowaniem poziomów, materiałem posadzki, 

itp), lub zróżnicowaniem elewacji, 

 - prawdopodobny przebieg nieistniejących ciągów murów obronnych (oznaczony na 

rysunku planu) podkreślić małą architekturą (murkami, żywopłotami lub innymi elementami 

małej architektury a w jezdniach zróżnicowanym materiałem posadzki), 

 - udokumentowany przebieg historycznych murów obronnych i jego odkryte fragmenty 

wyeksponować w zagospodarowaniu terenu, 

 - zakaz umieszczania reklam wielkogabarytowych;  

- teren objęty jest strefą pełnej ochrony archeologicznej, w której ustala się: wszelkie 

prace ziemne związane z działalnością inwestycyjną wymagają przeprowadzenia 

wyprzedzających badań ratowniczych w zakresie określonym inwestorowi w pozwoleniu 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  

c) dla nowych budynków i dla rozbudowy budynków istniejących ustala się: 

- gabaryty budynków (liczba kondygnacji i wysokość) według wskazań w karcie terenu,       

- forma zabudowy, dach, materiały wykończeniowe: w nawiązaniu do budynków  

znajdujących się w sąsiedztwie (na podstawie analizy obejmującej teren planowanej 

lokalizacji oraz co najmniej dwa najbliżej położone budynki zabytkowe występujące w 

danym terenie, w terenie przyległym lub w terenie położonym po przeciwnej stronie ulicy 

(obowiązuje odniesienie do budynków wskazanych w karcie terenu),  

- harmonijne powiązanie nowych form zabudowy z zabudową zabytków 

a) wykaz obiektów: 

- zamek, ul. Dominikańska 5, decyzja nr 153 z dnia 10.03.1958r; 
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dla w/w obiektów ustala się: prowadzenie wszelkich prac i robót budowlanych oraz 

prowadzenie badań wymaga uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

(zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)  

 

 
7.  Zakres prac remontowych:  

 

 Elewacja szachulcowa 

1. usunąć warstwę wełny, styropianu wraz z wyprawą, 

2. oczyścić  konstrukcję szachulcową, 

3. Dokonać naprawy drewna poprzez wymianę zniszczonych elementów 

konstrukcyjnych, usunięcie warstw zniszczonych zagrzybionych  i zastąpienie 

flekami drewnianymi z zaimpregnowaniem środkiem owadobójczym i 

ognioochronnym całej konstrukcji ryglowej, 

4. Izolacja folią paroprzepuszczalną, 

5. Docieplenie warstwą z płyt wełny mineralnej twardej gr. 15 cm, 

6. Montaż płyt OSB gr. 18 mm w polach szachulcowych mocowanych na łączniki 

budowlane, 

7. Ocieplenie ścian szachulcowych płytami styropianowymi gr. 5 cm i warstwą siatki 

w technologii dociepleniowej.  

Docieplenie z wyprawą należy wysunąć poza lico ryglówki              miń. 3-4mm. 

8. Wykonać tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy z wcześniejszym 

gruntowaniem. 

9. Zagruntować wyprawy tynkarskie środkiem krzemianowym pod malowanie, 

10.  Dwukrotnie pomalować tynki farbami krzemianowymi z domieszką antyglonową 

i kolorystyką zbliżoną do istniejącej,  

11.  Skoloryzować konstrukcję drewnianą ryglową impregnatem zbliżonym do 

istniejącego. 

 

 

 Renowacja stolarki drzwiowej i okiennej 

1. renowacja stolarki okiennej skrzynkowej w elewacji, 

2. renowacja stolarki drzwiowej, 

3. renowacja stolarki naświetli, 
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4. renowacja okiennic drewnianych. 

Prace renowacyjne polegają na : 

- odświeżeniu warstwy malaturowej 

- dopasowanie wraz z naprawą stolarki, jeśli zachodzi konieczność 

- przygotowanie stolarki pod malowanie wraz z gruntowaniem i szpachlowaniem, 

- dwukrotne lakierowanie stolarki drewnochronem w kolorze istniejących, 

- renowacja i naprawa zawiasów. 

       

          Proponowane działania konserwatorskie mają na celu zachowanie w maksymalnym 

stopniu  wyeksponowanie tej wartości poprzez wzmocnienie strukturalne i uzupełnienie 

ubytków, co przywróci ścianie szczytowej szachulcowej jej pierwotny wyraz estetyczny i 

pełnię cech stylistycznych jak również rekonstrukcję pierwotnej kolorystyki określonej na 

podstawie badań sondażowych. 

 Proponuje się zastosowanie tradycyjnych technik tynkarskich oraz sztukatorskich z 

wykorzystaniem materiałów do renowacji zabytków firm dostarczających materiały z 

grupy WTA. Zagwarantuje to spójność technologiczną i właściwe współdziałanie 

historycznej substancji budowlanej ze współcześnie wykonaną konserwacją. 

 

8.   Proponowane postępowanie konserwatorskie 

Na podstawie przeprowadzonej analizy historycznej oraz kwerendy archiwalnej 

budynku  stwierdzono, że pod względem architektonicznym budowla niewiele zmieniła się od 

czasów budowy (powstania). Widoczne zmiany dotyczą przekształceń estetycznych jakie 

powstały w wyniku procesów niszczących oraz dokonanych prac remontowych. 

Głównym założeniem konserwatorskim będzie, zatem uratowanie jak w największej 

ilości elementów zabytkowych – oryginalnych i przywrócenia im utraconych właściwości 

wytrzymałościowych, oraz odciągnięcie w wyniku planowanych prac konserwatorskich stanu 

estetycznego zbliżonego do pierwotnego. Podjęte prace konserwatorskie winny mieć w 

znacznej mierze charakter zachowawczy i profilaktyczny. Zniszczenia powstałe na 

przestrzeni lat dotyczą głównie elementów zewnętrznych konstrukcji narażonych na 

bezpośrednie działanie zmiennych warunków atmosferycznych, oraz związane z obecnością 

owadzich szkodników drewna, które odpowiedzialne są za zniszczenia substancji drewnianej 

obiektu. Innym istotnym czynnikiem powodującym dekapitalizację i pogorszenie stanu 

technicznego obiektu to nieumiejętne przeprowadzanie na przełomie wielu lat, prac 
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remontowych. Realizując założenia w ramach planowanych prac konserwatorskich zakłada 

się. 

  

 zapoznanie się z obiektem - dokonanie wstępnych oględzin, 

 wykonanie odkrywek próbnych pasami o szer. do 10 cm z doczyszczeniem 

każdej warstwy, 

 zeskrobanie i zmycie starej farby, 

 przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych-usunięcie z 

muru odpadającego , pudrującego tynku, 

 oczyszczenie zainfekowanej - porażonej grzybem oraz solami ściany,  

 oczyszczenie oraz naprawa całej konstrukcji szachulcowej poprzez 

zastosowanie fleków lub nakładek drewnianych, 

 impregnacja całej konstrukcji środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi, 

 wykonanie tynków renowacyjnych z podłożem antywysoleniowym 

wykonane materiałami grupy WTA, 

 gruntowanie powierzchni ścian preparatami krzemianowymi                              

głęboko -penetrującymi, 

Zabytkowy charakter elewacji obiektu  wymaga bezwzględnego usunięcia ze 

ścian kabli, tablic itp.  

 

a) Naprawa elementów drewnianych. 

Projekt zakłada uzupełnienie elementów drewnianych konstrukcji ryglowej oraz 

obudów  drewnianych  występujących na ścianach elewacji tzn. żaluzji, okiennic itd.  

Wszystkie materiały drewniane w trakcie  prac montażowych przed wbudowaniem 

należy zabezpieczyć przeciwgrzybicznie, przeciw owadom, przeciw pleśnieniu i przeciw 

ogniowo np. poprzez zastosowanie preparatu firmy Remmers HK-Lasur ( lub równoważnym). 

Ten etap impregnacji wykonać przed wbudowaniem lub flekowaniem konstrukcji. Po 

uzupełnieniu całość należy pomalować jednokrotnie metodą natryskową lub poprzez 

pędzlowanie w celu zabezpieczenia przed wodą, wilgocią, grzybami, owadami, pleśniami, 

sinicą.  
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HK-Lasur jest to dekoracyjna, rozpuszczalnikowa lazura klasy premium, do ochrony 

drewna stosowanego na otwartej przestrzeni. Profilaktyczna skuteczność wobec sinizny przy 

zużyciu materiału 205 - 250 ml/m² nakładanego co najmniej w 2 warstwach. Drewno 

heblowane lub o bardzo dużej gęstości jest mniej chłonne, w związku z czym może wymagać 

nałożenia 3 warstwy.  

Właściwości i zastosowanie produktu: 

- 3 w 1: impregnat, powłoka gruntująca i lazura, 

- Chroni drewno przed wilgocią i zabezpiecza przed sinizną, 

- W połączeniu z ochroną konstrukcyjną ogranicza niebezpieczeństwo powstania zgnilizny, 

- Podwyższona zawartość fazy stałej zabezpiecza przed żerowaniem os, 

- Zawiera ochronę powłoki przed pleśniami i glonami, 

- Pozwala drewnu oddychać, 

- Wnika głęboko w podłoże, 

- Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki, 

- Lazura cienkowarstwowa, 

- Intensywne kolory, 

- Nie łuszczy się, 

- Poszczególne kolory produktu można wzajemnie łączyć (mieszać), 

Wymagania wobec podłoża: 

- Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna 

musi się mieścić w przedziale 11-15 % 

- Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar w ograniczonym zakresie i 

niezachowujące wymiaru: maksymalna dopuszczalna wilgotność wynosi 18% 

- Przygotowania 

- Stare powłoki malarskie (np. lazury grubowarstwowe lub farby kryjące), korę, łyko i brud 

należy całkowicie usunąć 

- Gładkie, oheblowane powierzchnie drewna należy w miarę możliwości oszlifować i 

oczyścić z pyłu przed nałożeniem powłoki, aby zapewnić lepsze przyjmowanie koloru przez 

podłoże. 

Warunki stosowania: 

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C 

do maks. +30 °C. 

Materiał starannie rozmieszać. 

Użytkownicy prywatni: materiał nakładać za pomocą pędzla do lazur. Wykwalifikowane 
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firmy profesjonalne: aplikacja przez malowanie pędzlem, zanurzanie; natrysk wyłącznie w 

zamkniętych urządzeniach. 

Nakładać w kierunku zgodnym z układem włókien drewna. 

Po wyschnięciu nałożyć 2 warstwę. 

W przypadku dębiny zaleca się nałożenie dodatkowej, bezbarwnej powłoki gruntującej. 

b) Pola Szachulec Elewacje  

Należy zdemontować wszystkie deski maskujące konstrukcję szachulcową tzn. ( 

żaluzje drewniane , okiennice , maskownice zasłaniające pola kwater szachulca) Przed 

rozpoczęciem prac należy wyjąć wszystkie nie potrzebne współczesne gwoździe. Elementy 

skorodowane wymienić na nowe z zachowaniem wymiarów zewnętrznych oraz gatunku 

drewna 

Po demontażu w/w elementów konieczne jest rzetelne przeprowadzenie oględzin stan 

technicznego konstrukcji drewnianej oraz wypełniania ceramicznego. W przypadku 

stwierdzenia dobrego stanu technicznego drewna konstrukcyjnego należy poddać 

je impregnacji analogicznie jak w ppkt. a 

Przygotowanie ścian-  po skuciu tynku oczyścić powierzchnię muru. Wyskrobać 

zaprawę ze spoin na głębokość do 1,5 cm. Dokładnie zmyć powierzchnię ścian przy użyciu 

agregatu niskociśnieniowego. Na oczyszczonej powierzchni wykonać nową wyprawę 

tynkarską, wypełniając spoiny. W miejscach niezbędnych, w przypadku występowania 

spękań zagrażających stabilności murów, wykonać ich wzmocnienia.  

Pęknięcia „niekonstrukcyjne” wypełnić plastyczną zaprawą wapienną do głębokości  

ok. 1,5 cm w głąb od lica muru. 

Po uzgodnieniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku zezwala się 

na montaż symbolicznej izolacji termicznej gr. max 5 cm ze styropianu lub wełny o twardości 

min EPS 200 całość zabezpieczyć płytą OSB grubości 18 mm w polach szachulcowych 

mocowanych na łączniki budowlane, docieplenie z wyprawą należy wysunąć poza lico 

ryglówki  miń. 3-4mm.  Na elewacji występują miejsca gdzie obecnie znajduje się izolacja 

termiczna  o grubości około 15 cm wbudowana w latach poprzednich w obrębie stolarki 

okiennej i drzwiowej , w takim przypadku należy w obecności Inspektora robót 

konserwatorskich wyselekcjonować powyższe miejsca i zastosować technologię 

dopciepleniową jak powyżej przy czym należy zwiększyć grubość izolacji termicznej do min 

15 cm zachowując przy tym te same parametry twardości jak dla izolacji w/w tj. 5cm  należy 

również zamontować płyty OSB od strony wewnętrznej w przypadku stwierdzenia braku 

wypełnienia ceramicznego oraz od strony zewnętrznej kwatery szachulca. 
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W zakresie prac nie są ujęte obróbki dekarskie gdyż, wymiana obróbek dekarskich 

przeprowadzona została w trakcie prac związanych z remontem poszycia dachowego który 

przeprowadzony był w latach poprzednich  , dlatego też w trakcie prac remontowych należy 

jedynie przeprowadzić przegląd obróbek dekarskich w obrębie pasów nadrynnowych i 

podrynnowych jak również oczyścić rynny  i piony z zalegających nieczystości i sprawdzić 

styki połączenia rynien.   

 Na zamontowane docieplenie oraz płyty OSB należy wykonać nową wyprawę.  W 

tym celu projektuje się technologię podobną do prac termo modernizacyjnych poprzez 

zagruntowanie płyty OSB środkiem gruntującym z kruszywem kwarcowym wzmacniającym 

podłożę oraz tarcie. Następnie należy zatopić siatkę z włókna szklanego  min  145g/m2. 

Prace przygotowawcze podłoża. 

Warunkiem, koniecznym aby projektowane  ocieplenie dobrze trzymało się ściany, 

jest właściwe i staranne przygotowanie podłoża ,w tym celu koniecznie należy dokładnie 

oczyścić z kurzu, pyłu wszelakich zapraw luźno związanych z podłożem występujących na 

wszystkich ścian elewacji z wyłączeniem ściany elewacji północnej . Kolejną czynnością jest 

umycie ocieplanej ściany poprzez użycie myjki niskociśnieniowej , a następnie wyrównanie 

występujących ubytków i nierówności poprzez naklejanie próbek styropianu. Dlatego też 

koniecznie należy przygotować próbki styropianu o wymiarach 10x10cm, nałożyć zaprawę 

klejącą (ok. 10mm na całą powierzchnię) i przykleić w różnych spornych miejscach, które 

ewidentnie wydają się być najsłabsze pod względem nośności. Po upływie min. trzech dni  w 

normalnych warunkach pogodowych próbki odrywa się rękami, siłą skierowaną zawsze 

prostopadle do sprawdzanego podłoża. Jeżeli stwierdzi się rozerwanie izolacji termicznej – 

nośność i przyczepność podłoża jest wystarczająca i można prowadzić prace termo- 

modernizacyjne, jeśli  natomiast próbki odspoją się  wraz z warstwą zaprawy klejącej , w 

takim przypadku  podłoże należy koniecznie  zagruntować środkiem zwiększającym 

przyczepność  np. firmy Atlas Grunto – Plast (jest to gotowa do użycia masa zwiększająca 

przyczepność do podłoża (do betonu min. 1,0 MPa) oraz do nowo nakładanych na niego 

warstw. Stanowi doskonały grunt na trudne podłoża, umożliwiając aplikację klejów i innych 

materiałów w sposób umożliwiający otrzymanie odpowiedniej przyczepności, nawet na 

wymagających podłożach takich jak płyty OSB, stare okładziny ceramiczne, lastryko czy 

podkłady asfaltowe itp.)  po za gruntowaniu  próbę należy powtórzyć. 
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Warunki atmosferyczne 

Roboty ociepleniowe należy prowadzić jedynie przy bezdeszczowej pogodzie i nie 

pod bezpośrednim silnym działaniem promieni słońca w temperaturach nie niższych niż +5oC 

oraz nie wyższych niż +25oC. W obniżonej temperaturze (w okolicach +5oC) 

oraz w środowisku o podwyższonej wilgotności gdyż wiązanie kleju przebiega znacznie 

dłużej. 

Przygotowanie masy klejącej 

Zaprawa klejąca na ogół dostarczana jest w postaci suchej mieszanki, którą uzyskuje 

się poprzez zmieszanie z wodą w proporcji podanej przez producenta, bezpośrednio na placu 

budowy, przy użyciu mieszadła budowlanego o niewielkich obrotach. Grubość zaprawy na 

płytach styropianowych  zależy od krzywizny ścian lecz powinna mieścić się w przedziale 

3÷6mm. 

Przyklejanie płyt styropianowych 

Prace te powinny być poprzedzone jak wyżej próbą nośności podłoża , po 

pozytywnym przeprowadzeniu tych prób .Płyty izolacji termicznej należy przyklejać w 

układzie poziomym dłuższych krawędzi, ze względu na nie wielki kwatery szachulca istnieje 

możliwość nie stosowania mijankowego układu spoin pionowych. Na całej powierzchni 

ocieplanej ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Niedopuszczalne jest 

występowanie masy klejącej w spoinach oraz na stykach styropianu z konstrukcją drewnianą 

szachulca. Niedokładności styków zastosowanych oraz sąsiadujących ze sobą płyt 

styropianowych należy korygować przez tarowanie krawędzi packą tynkarską ze stalowymi 

zębami ściernymi. Jeżeli na powierzchni izolacji widoczne są znaczne  uszkodzenia, fragment 

ten należy wyciąć nożykiem lub piłką do styropianu i po dopasowaniu nowego pasującego 

elementu  wkleić nowy fragment styropianu. Po stwardnieniu spoiny obwodowej miejsce 

naprawione przeszlifować papierem ściernym o gramaturze ziarna 60 .  

Masę klejową nakłada się na powierzchnię płyty tzw. metodą „pasmowo-punktową”. 

Szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić co najmniej 3cm. Na 

pozostałej powierzchni masę należy rozłożyć plackami o średnicy 8÷12cm. Łączna 

powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna obejmować co najmniej 40% powierzchni 

płyty. Grubość spoiny ustalić doświadczalnie, gdyż jest ona zależna od rodzaju tynku oraz 

równości jego płaszczyzny. W praktyce grubość warstwy masy klejącej nie powinna 

przekraczać 1cm. 

Karygodne i nie dopuszczalne jest  przesuwanie oraz dociskanie świeżo ułożonych 

płyt , gdyż powoduje to zmniejszenie przyczepności do podłoża. Niewłaściwie przyklejoną 
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płytę należy oderwać, zebrać zaprawę klejową ze ściany przy użyciu szpachelki  oraz z płyty i 

ponownie ją przykleić. Szczególnej dokładności wymaga wykonanie wszelakich naroży 

budynku, które wykonane nierówno, zdecydowanie obniżają wartość estetyczną gotowej 

elewacji. Po związaniu nadmiar styropianu odciąć ostrym nożem i papierem ściernym 

wyprowadzić pionowo krawędź. 

Mocowanie płyt łącznikami 

Przyklejone płyty styropianu należy koniecznie  mocować do ściany talerzykami 

dociskowymi poprzez zastosowanie wkrętów do drewna zamiast stalowego trzpienia lecz 

dopiero , gdy zaprawa klejąca dostatecznie stwardnieje, zabrania się mocowania łączników 

mechanicznych wcześniej niż 24h od ich przyklejenia. Łączniki należy wkręcać przed 

nałożeniem warstwy zbrojącej. Projektuje się użycie 2 szt. łączników na płytę (4 szt. na 1m2). 

W wyfrezowanym otworze (co najmniej o średnicy 5,8 cm w styropianie) umieścić grzybek, a 

następnie delikatnie wkręcić wkręt z gwintem do drewna.. 

Klejenie siatki zbrojącej 

Gotową zaprawę klejącą nanieść ciągłą warstwą o grubości około 3-4 mm lub za 

pomocą pacy zębatej (zęby 8-10 mm) po czym wtopić siatkę tak, aby została ona 

równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać w 

pionie lub poziomie na zakład nie mniejszy niż 10 cm. Powierzchnia warstwy zbrojonej 

powinna być gładka i równa, a siatka powinna być niewidoczna. W przeciwnym wypadku 

nanieść drugą cienką warstwę zaprawy klejącej (o grubości ok. 1mm) celem całkowitego 

wyrównania i wygładzenia jej powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 

3 do 5 mm. W obszarach narażonych na uszkodzenia mecha-niczne (szczególnie strefy 

cokołowej i parteru), zaleca się stosować dwie warstwy siatki ułożone prostopadle względem 

siebie. Zatapianie klejonych siatek należy wykonać metodą „mokre na mokre”. Grubość 

warstwy zbrojonej w tym rozwiąza-niu powinno oscylować w granicach 4-6 mm. Szerokość 

siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży okiennych i 

drzwiowych na całej ich głębokości. 

 ZASTOSOWANIE Dopuszcza się również odcinanie siatki na narożach wyłącznie w 

przypadku stosowania narożników ochronnych z pasami siatki o gramaturze nie mniejszej niż 

145g/m oraz szerokości pozwa-lającej na zakład siatek co najmniej 10 cm. Warstwę zbrojoną 

pozostawić do wyschnięcia na okres nie krótszy niż 48h.  Trzy warstwy różnych materiałów 

składających się na ocieplenie muszą tworzyć wzajemnie dopasowany układ termoizolacyjny,  

Trwałość wykonanego ocieplenia zależy w dużej mierze od właściwie zakończonej 

siatki na krawędziach i obrzeżach ocieplanych płaszczyzn: 
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- połączenia siatki płaszczyznowej z pasami wklejonymi pod styropian  

- zakłady poszczególnych pasów 

- wywinięcia siatki na ościeża. 

Wykonanie wyprawy elewacyjnej 

Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po trzech dniach od 

wykonania warstwy zbrojonej i nie później niż po trzech miesiącach od wykonania tej 

warstwy. Prace te należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż +5oC oraz nie wyższej niż 

+25oC, zwłaszcza, jeśli elewacje są nasłonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie 

warstw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest 

zapowiadany spadek temperatury poniżej 0oC w przeciągu 24h. Do wykonywania wypraw 

elewacyjnych należy stosować zaprawy lub masy tynkarskie w tym faktury tynku i barwy 

kolorów wg załączonej dokumentacji kolorystyki budynku. 

Tynk strukturalny typu Baranek. 

 Tynk Silikonowo - Siloksanowy Si-Sil służy do wykonywania dekoracyjnych i 

ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków. Tworzy trwałą, 

odporną na działanie czynników atmosferycznych wierzchnią warstwęściany. Za-lecany jest 

w systemie ociepleń RENOX WE, wykonywanych w technologii bezspoinowego ocieplania 

ścian zewnętrznych (BSO). W zależności od zawartości wypełniaczy mineralnych możliwe 

jest uzyskanie faktur drapanych (kornikowej, rowkowej, rozproszonej – zależnie od sposobu 

zacierania) lub faktury ziarnistej (baranka). Nie zaleca się stosowania tynku na ścianach nie 

wyschniętych, zawierających dużą ilość wilgoci technologicznej (np. na wykonanych świeżo 

tynkach cementowo-wapiennych). I Tynk Silikonowo - Siloksanowy Si-Sil jest gotową do 

użycia masą zawierającą specjalne dodatki eliminujące rozwój grzybów i pleśni na elewacji. 

Dzięki fenomenalnemu połączeniu trzech spoiw: dyspersji styrenowo - akrylowej, żywicy 

silikonowej i emulsji siloksanowej z wypełniaczami mineralnymi i domieszkami 

modyfikujacymi uzyskano produkt o dużej przyczepności do pod-łoża, wysokiej 

elastyczności, podwyższonej paroprzepuszczalności i zwiększonej odporności na działanie 

czynników atmosferycznych. Ma podwójny system zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami. 

Emulsja siloksanowa, zapewniając powierzchniową hydrofobizację, nadaje tynkowi 

odporność na osadzanie się brudu, a dzięki wysoce efektywnej siatce tworzonej przez żywicę 

silikonową fasada ma właściwości "samoczyszczące". Produkt nie zawiera amoniaku. Po 

stwardnieniu jest wodo- i mrozoodporny. 

Przed popłożeniem należy pamiętać że podłoże pod Tynk Silikonowo - Siloksanowy Si-Sil 

powinno być nośne, równe, suche, nie spękane i oczy-szczone z wszelkich powłok 
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antyadhezyjnych (takich jak: kurz, tłuste zabrudzenia, pyły i bitumy) oraz wolne od agresji 

biologicznej i chemicznej. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z Instrukcją 

producenta dotyczącą wykonania robót ociepleniowych, oraz zabezpieczone przed 

możliwością kapilarnego podciągania wilgoci lub wody. Nie zaleca się stosowania Tynku na 

niezabezpieczonych przed bezpośrednimi opadami atmosferycznymi powierzchniach 

poziomych. 

 Tynk Silikonowo - Siloksanowy Si-Sil należy rozprowadzić równomiernie, cienką 

warstwą na podłożu, używając do tego celu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar masy 

ściągnąć do warstwy o grubości ziarna. Żądaną strukturę wyprawy otrzy-mujemy przez 

zatarcie nałożonego tynku płaską pacą z tworzywa sztucznego. Operację tę należy 

wykonywać ruchami okrężnymi przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na całej 

powierzchni elewacji. Podczas aplikacji tynk należy chronić przed nasłonecznieniem, stosując 

siatki ochronne na rusztowaniach. W celu zmiany koloru wykonanej wyprawy tynkarskiej 

można po upływie okresu dojrze-wania, ok. 14 dni, pomalować ją farbami elewacyjnymi. 

Zaleca się nakładać masę na pełne powierzchnie ściany metodą mokre na mokre, pamiętając 

aby produkt pochodził z tej samej partii produkcyjnej. Jeżeli nie jest to możliwe zaleca się 

mieszanie w większym pojemniku zawartości kilku opakowań z różnych partii. Po pracy 

narzędzia umyć w letniej czystej wodzie. 

Prace malarskie 

Kolorystyka prac malarskich zgodnie z zatwierdzoną przez Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków dokumentacją rysunkową. Do prac malarskich projektuję się 

sprawdzone farby  KEIM . Keim Granital może być stosowany na wszystkie pod-łoża 

mineralne. Dzięki swoim właściwościom nadaje się zarówno do renowacji starej substancji 

budowlanej, jak i do stosowania w nowo wznoszonych budynkach. Kombinacja starannie 

dopasowanych komponentów poszczególnych produktów systemu umożliwia różne warianty 

zastosowań. Nie jest odpowiedni do malowa-nia powierzchni poziomych i pochyłych, 

narażonych na oddziaływanie czynników atmosferycznych. 

KEIM Granital jest sprawdzoną, wyjątkowo trwałą farbą elewacyjną na bazie 

krzemianów, ze zmodyfikowanym szkłem wodnym potasowym jako spoiwem. KEIM Gra-

nital posiada wyjątkowe właściwości kryjące, nie żółknie i zawiera nieorganiczne pigmenty 

całkowicie odporne na światło. KEIM Granital chroni podłoża mineralne przed działaniem 

czynników atmosferycznych, w szcze-gólności przed kwaśnymi deszczami. 

–Nie tworzy błony–Mineralnie matowy 

–Niepalny (klasa A2-s1, d0 wg. EN 13501-1) 



 

27 
 

–Antyelektrostatyczny 

–Odporny na nagrzewanie  

–Odporny na działanie światła 

–Wszystkie komponenty odporne na działanie UV 

–Odporny na działanie czynników atmosferycznych 

–Odporny na działanie spalin przemysłowych i kwaśnych deszczy 

–Wysoce hydrofobowy 

–Ekstremalna paro przepuszczalność 

–Nieprzyjazny dla grzybów i glonów dzięki szybkiemu wysychaniu 

–Przyjazny dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników i konserwantów 

–Właściwości tiksotropowe ułatwiają nakładanie 

–Wyjątkowo wydajny 

 

Przygotowanie podłoża: 

Podłoże powinno być nośne, suche, chłonne, czyste, oczyszczone z kurzu i zatłuszczeń. 

Luźne elementy, zabrudzenia, materiały oleiste, mchy i porosty należy całkowicie usunąć. 

Stare powłoki błonotwórcze, które utrudniają paroprzepuszczalność lub nie są wytrzymałe, 

należy usunąć całkowicie preparatem KEIM Dispersion-sentferner lub stosując metody 

mechaniczne. Wytrzymałe, stare powłoki organiczne muszą być wstęp-nie pomalowane farbą 

podkładową KEIM Contact-Plus lub KEIM Contact-Plus-Grob. Stare powłoki plastyczno--

elastyczne jak również powłoki podatne na zmydla-nie nie są odpowiednie do malowania. 

Piaszczące się i silnie chłonne podłoża mineralne zaleca się wstępnie zagruntować preparatem 

KEIM Spezial-Fixativ lub KEIM Fassadengrund, ewentualnie KEIM Fixativ, rozcieńczo-nym 

z wodą w stosunku 1:1 lub 1:2. Warstwy spieczone na nowych tynkach usunąć („wytra-wić”) 

stosując KEIM Ätzflüssigkeit zgodnie z informacja-mi zawartymi w karcie technicznej. 

 W przypadku powierzchni szczególnie narażonych na oddziaływanie wilgoci lub warunków 

atmosferycznych zaleca się gruntowanie wstępne KEIM Silangrund.Nanoszenie:KEIM 

Granital nakładać pędzlem, wałkiem lub apara-tem natryskowym (dysze: 435; dalsze 

informacje patrz karta techniczna KEIM Airless). Do warstw podkłado-wych zaleca się 

stosowanie wałka lub szczotki. Między nakładaniem kolejnych warstw zachować odstęp min. 

12 h. Po zagruntowaniu KEIM Silangrund warstwę podkładową KEIM Granital należy 

nakładać po ok. 4 h. 

Warstwa podkładowa: KEIM Granital, w zależności od chłonności podłoża, rozcieńczyć z 

max. 20% KEIM Spezial-Fixativ lub KEIM Fixativ (25 kg farby + max. 5 l rozcieńczalnika). 
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Warstwa wierzchnia: KEIM Granital nanosić nierozcieńczony. Do wyrównania niedużych 

różnic strukturalnych i/lub zaszlamowania drobnych rys włosowatych stosować KEIM 

Granital-Grob jako warstwę podkładową. Przy wyraźnych różnicach strukturalnych i/lub 

dużej ilości rys włosowatych stosować KEIM Contact-Plus lub KEIM Con-tact-Plus-Grob 

jako warstwę podkładową. W przypadku powierzchni silnie narażonych na działanie 

czynników atmosferycznych zaleca się nałożenie trzech warstw. W przypadku trudnych, 

niechłonnych podłoży bądź podłoży o różnorodnej chłonności zaleca się rozcień-czenie 

produktem KEIM Spezial-Fixativ. 

 

Uwaga: Malować całopowierzchniowo (od narożnika do na-rożnika), rury spustowej, przerwy 

dylatacyjnej, stolarki okiennej czy drzwiowej, itp.)  

Dopuszcza się stosowanie materiałów innych producentów ale o parametrach nie gorszych jak 

wyżej wymienione. 

 

 Remont stolarki okiennej. 

 - Przewiduje się oczyszczenie powłok malarskich powierzchni okien -doczyszczanie przy 

zastosowaniu acetonu-Uzupełnienie ubytków w strukturze drewna „flekami" (w przypadku 

stwierdzenia przegniłych i zniszczonych elementów  na nowe) . W przypadku stwierdzenia 

istniejących przecieków projektuje się uszczelnienie okien na styku framugi i muru pianką 

montażową, oraz wykończenie silikonem. 

Czyszczenie okuć metalowych i zawiasów ze starych powłok malarskich  z rdzy środkiem 

chemicznym ,ponadto  należy pomalować  metalowe okucia farbą chlorokauczukową w 

kolorze brązowym. 

Uwaga : stan okien należy ocenie w trakcie remontu. W razie stwierdzenia znacznych 

uszkodzeń uniemożliwiających ich dalsze użytkowanie ( duże wypaczenia, zniszczenie 

znacznych partii drewna) przewiduje się wymianę części lub całych okien na nowe z 

precyzyjnym zachowaniem oryginalnych wymiarów i podziałów. 

 

 Na elewacji zachodniej występuje fragment elewacji nie otynkowanej z widoczną 

ceglaną fasadą w stanie dobrym , w tym przypadku projektuje się jedynie przekucie luźnych 

spoin z późniejszym wyspoinowaniem fugą z trasem o kolorze identycznym do zastosowanej 

w latach poprzednich, całość elewacji ceglanej po uprzednim umyciu myjką niskociśnieniową 
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zaimpregnować np. impregnatem firmy Remmers Funcosil SL jest to bezbarwny, 

rozpuszczalnikowy impregnat hydrofobizujący na bazie silanów/siloksanów. 

Przygotowania Wady budowlane, takie jak rysy, spękane spoiny, błędne połączenia, 

spiętrzającą się i higroskopijną wilgoć należy najpierw usunąć. Niezbędne zabiegi czyszczące 

należy wykonywać delikatnie, na przykład poprzez zmycie zimną lub ciepłą wodą lub 

poprzez czyszczenie przegrzana parą; w przypadku uporczywych zabrudzeń zastosować 

technikę czyszczenia wirującym strumieniem rotec (5235) albo środki czyszczące Remmers 

[np. Schmutzlöser (0671), Fassadenreiniger-Paste (0666), Klinkerreiniger AC (0672), Combi 

WR (0675) 

Warunki stosowania Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w 

przedziale od min. +10 °C do maks. +25 °C 

Impregnat nanoszony jest metodą polewania bezciśnieniowego aż do nasycenia (należy 

unikać tworzenia mgły). Błonka płynu o długości 30 - 50 cm na powierzchni materiału 

budowlanego wskazuje na wystarczające podawanie środka. Polewać należy odcinkami, 

dysza powinna być prowadzona poziomo, od góry do dołu; natychmiast po podaniu materiału 

powierzchnię ewentualne kałuże rozprowadzić ławkowcem. Proces należy kilkukrotnie (co 

najmniej dwa razy) powtórzyć, aplikując mokre na wilgotne, aż do ustania chłonności 

podłoża. 

 

9. Wnioski i założenia konserwatorskie. 

Prace konserwatorskie prowadzone na obiekcie   będą miały na celu przywrócenie 

odpowiednich walorów estetycznych budynkowi jak również mają wpływać na bezpieczne 

użytkowanie obiektu  , który jest charakterystycznym budynkiem architektonicznym 

zlokalizowanym w miejscowości Słupsk.  

Przed przystąpieniem do prac konserwatorsko- restauratorskich oraz odtworzeniowych 

wraz z robotami towarzyszącymi budynku Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku należy 

zapoznać się z programem prac oraz przeanalizować kart technicznych zalecanych 

materiałów renowacyjnych ( reżimy techniczno technologiczne). Realizując powyższe 

założenia należy zastosować materiały i technologię gwarantującą trwałość działań 

konserwatorskich. Proponowany program konserwatorski oparto w dużej mierze na 

sprawdzonych w trakcie wielu realizacji materiałach firmy Keim. Przedstawiony program 

może być także wykonywany w oparciu o materiały innych producentów lecz o parametrach 

spełniających wymagania z zakresu konserwacji obiektów zabytkowych. Inne materiały ale 

nie z grupy WTA powinny posiadać atest lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie i 
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odpowiadać obowiązującym normom. Prace należy prowadzić zgodnie z regułami sztuki 

budowlanej oraz konserwatorskiej pod nadzorem konserwatorskim a technologię dopasować 

do aktualnego stanu obiektu- w razie potrzeby przeprowadzić dodatkowe próby, badania oraz 

analizy. 

Wszelkie prace konserwatorskie powinny być prowadzone przez doświadczoną firmę 

konserwatorską z uprawnieniami konserwatorskimi pod nadzorem właściwego 

terytorialnie Konserwatora Zabytków.  

UWAGI: 

 Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Stosowanie materiałów i rozwiązań wymaga znajomości technologii.  

 Wykonawca zobowiązany jest znać warunki stosowania poszczególnych rozwiązań i 

ich przestrzegać w trakcie budowy. Brak tych informacji w projekcie nie zwalnia wykonawcy 

z ich przestrzegania. 

 Należy stosować materiały posiadające odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i 

atesty. 

 Przed przystąpieniem do zamówienia istotnych elementów budowlanych zobowiązuje 

się kierownika budowy do każdorazowego przeliczenia ich i wykonania odpowiedniego 

zestawienia. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a po 

ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić projektanta, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. 

 Niniejsza dokumentacja jest wykonana w zakresie ustawionym przez Prawo 

Budowlane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i jest podstawą do sporządzenia 

projektu wykonawczego. 

Wymiary sprawdzić na budowie. 
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10.  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

 

(Wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu na podstawie ustawy Prawo Budowlane, 

przepisów  techniczno-budowlanych i przepisów odrębnych mogących wprowadzić 

ograniczenia w sposób zagospodarowanie terenów sąsiednich) 

Podstawa prawna sporządzenia : 

 Art. 3 pkt. 20, art. 5 ust.1, art. 20 pkt.1c, art.34 ust. 3 pkt.5 Ustawy Prawo Budowlane 

z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami). 

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

warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 75,poz 69z późn. zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowych budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów ( Dz. U. z 2010 r. Nr. 109 poz 719), 

 Ustawy z dnia 19 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460), 

 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14czerwca 2007 r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007 r. nr 120 z 

późn. zmianami), 

 Ustawy z dnia 14  grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) , 

 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DZ.U. z 2015 r. poz. 469), 

 Ustaw z dnia 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 1989 r. nr. 30 

poz. 163 z późn. zmianami), 

 Projektowany obiekt: Remont Elewacji Szachulcowej Obiektu Spichlerz Richtera w 

Słupsku 76-200 Słupsk ul. Rynek Rybacki 1  Dz Nr. 181/1 Ob. 13  , który został 

wpisany do Rejestru Zabytków pod Nr. A-360  

 Istniejąca zabudowy działki: teren działki nr. 181/1 ob. 13 jest zabudowany 

budynkami kulturowymi ( spichlerzem)  

 Projektowane nowe zagospodarowanie działki nr 181/1 :nie dotyczy  

 Projektowane nowe uzbrojenie działki nr. 181/1 - bez zmian,  

 Przewidywany wpływ projektowanego remontu obiektu : Projektowana inwestycja 

nie stwarza zagrożenia i nie będzie miała negatywnego wpływu na tereny sąsiednie.  

 Analiza projektowanego obiektu kubaturowego i jego obszaru oddziaływania: 
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 Projektowany remont elewacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi 

nie stanowi    obiektu przesłaniającego i zacieniającego oraz nie powoduje ograniczenia 

zabudowy sąsiednich działek ze względu na bezpieczeństwo pożarowe w rozumieniu 

warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Kategoria zagrożenia ludzi zabudowy istniejącego budynku ; budynki średniowysokie w 

klasie odporności ogniowej "C"  kat ZL IV 

 Projektowany remont nie wprowadzi    zakłóceń w ekologicznej 

charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód  powierzchniowych i podziemnych.  

 Charakter użytkowy istniejącego budynku bez zmian. Projektowany 

remont  elewacji wraz z robotami towarzyszącymi budynku nie wprowadza szczególnej 

emisji hałasu, wibracji, promieniowania jonizującego nie będzie powodowała zanieczyszczeń 

powietrza. Projektowana przebudowa elewacji jak również  sposób wykonania  prac w 

stosunku  odległości od granic nie będzie powodowała  ograniczeń w zagospodarowaniu 

działek sąsiednich. 

 

11. Ochrona Konserwatorska 

Budynek Spichlerz Richtera wpisany jest do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków pod nr 

Nr. A-360  dlatego też wszelkie prace należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem w 

Gdańsku Delegatura Słupsk. 
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12. Spis rysunków  

 

Rys 1.Plan sytuacyjny       skala 1:500 

Rys 2. Inwentaryzacja Elewacja zachodnia   skala 1:100 

Rys 3. Inwentaryzacja Elewacja wschodnia   skala 1:100 

Rys 4. Inwentaryzacja Elewacja południowa  skala 1:100 

Rys 5. Inwentaryzacja Elewacja północna   skala 1:100 

Rys 6. Projekt  Elewacja zachodnia    skala 1:100 

Rys 7. Projekt Elewacja wschodnia    skala 1:100 

Rys 8. Projekt Elewacja południowa    skala 1:100 

Rys 9. Projekt Elewacja północna    skala 1:100 
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13. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

OBIEKT: Spichlerz Richtera 

ADRES: 76-200 Słupsk Rynek Rybacki 1 

NR DZIAŁKI: 181/1/ obręb 13 

INWESTOR: Muzeum Pomorza Środkowego ul. Dominikańska 5-9 

                       76-200 Słupsk  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA 
PLACU BUDOWY” 

 
   PODSTAWA OPRACOWANIA 

 ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 

1. Zakres robót. 

Zakres opracowania obejmuje całość robót przewidzianych do wykonania zadania:  

Remontu Elewacji Szachulcowej Obiektu Spichlerz Richtera w Słupsku 76-200 Słupsk ul. 

Rynek Rybacki 1  Dz Nr. 181/1 Ob. 13  , który został wpisany do Rejestru Zabytków pod Nr. 

A-360  

 

2. Wykaz Istniejących Obiektów Budowlanych 

  Na placu budowy znajduję się budynki użyteczności publicznej jak również budynki 

administracji Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku . 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Elementami zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy objąć wszelkie miejsca, w których istnieje zagrożenie 

spadania z wysokości przedmiotów. Zagrożenie mogą stanowić także instalacje znajdujące się 

w remontowanym obiekcie. 

3 . 1 . Zagospodarowanie placu budowy. 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 

najmniej w zakresie:  

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

 b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,  

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody w razie potrzeby 
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d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, ( nie dotyczy) 

e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,  

f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,  

g) zapewnienia właściwej wentylacji,  

h) zapewnienia łączności telefonicznej,  

i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów  

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 

zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co 

najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne 

bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokość 

ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a 

dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót 

budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do 

używanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być 

utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, 

sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, 

po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków 

większych niż 10%. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane 

znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % 

należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m 

lub schody o 5szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony 

balustradą. Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy 

ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską 

krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed 

upadkiem. Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości 

przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób 

uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 

wysokości, z której mogą spadaćprzedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. Przejścia, przejazdy i 

stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byćzabezpieczone daszkami ochronnymi. 

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w 

najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie 

daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie 

daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów 
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jest zabronione. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i 

naprawąinstalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, 

składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod 

napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od 

skrajnych przewodów, mniejszej niż:  

a) 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,  

b) 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV,  

c) 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 

KV,  

d) 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 

KV,  

e) 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć sięna 

niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, 

powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. Rozdzielnice budowlane prądu 

elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny 

byćzabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami 

mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących 

takie urządzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod 

względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, 

natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a 

ponadto:  

a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i 

mechanicznych,  

b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 

 c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. W przypadkach zastosowania 

urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać ich 

działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglądy 

urządzeń elektrycznych powinny byćodnotowywane w książce konserwacji urządzeń. Należy 

zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie 

oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.  
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Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika 

jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż:  

a) 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi 

albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z 

natrysków,  

b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub 

wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w 

przypadku korzystania z natrysków,  

c) 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”. Niezależnie od ilości wody 

określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 2,5 l na dobę na każdy metr 

kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania (tereny zielone, 

utwardzone ulice, place itp.) Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie 

uciążliwych należy zapewnić: -posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, -napoje, 

których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy 

Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace: - związane z 

wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek 

energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 kcal u kobiet, 

wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres 

od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: -

przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 

25 0C. Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów 

otrzymanych od pracodawcy. Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone 

pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), 

umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy.  

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń 

higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania się 

urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, 

na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 – pracujących. W takim przypadku, 

szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania 

oddzielnie odzieży roboczej i własnej. W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą 

być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. 

Jadalnia powinna składać się z dwóch części:  

a) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m2powierzchni na każdego z 

pracowników jednocześnie spożywających posiłek,  
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b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych. 

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza 

się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. Na terenie budowy powinny być 

wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i 

wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w 

sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 

składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o 

wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach 

krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw. Odległość stosów przy składowaniu 

materiałów nie powinna być mniejsza niż:  

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,  

b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.  

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego 

jest zabronione.  

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów 

jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. Teren budowy powinien być 

wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie 

sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów 

przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z 

wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. W pomieszczeniach zamkniętych należy 

zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy. Wentylacja 

powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. Nie może ona 

powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 

3. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i 

czas ich wystąpienia. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządza się z uwagi na roboty, przy których 

wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m oraz roboty wykonywane 

przy użyciu dźwigów. 

Prace stwarzające szczególne ryzyko powstania zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia 

pracowników: 
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- roboty budowlane wykonywane na wysokości  

- roboty budowlane wykonywane z użyciem elektronarzędzi 

 

Zagrożenia techniczne: 

 

1. przemieszczające się pojazdy samochodowe - zagrożenie wystąpieniem wypadku 

samochodowego lub potrącenia pieszych, 

2. awaria konstrukcji rusztowania systemowego - zagrożenie upadkiem ludzi z wysokości i 

katastrofą budowlaną oraz zagrożenie dla osób przebywających w rejonie wykonywania prac, 

3. spadające przedmioty - zagrożenie zdrowia i życia dla pracowników oraz osób 

przebywających w rejonie wykonywanych prac, 

4. ostre wystające elementy budynku ( obróbki blacharskie, elementy metalowe mocowań 

instalacji) 

5. położenie stanowisk roboczych na poziomie różnym od powierzchni otoczenia - zagrożenie 

upadkiem z wysokości. 

6. nierówne powierzchnie - zagrożenie upadkiem na poziomie powierzchni otoczenia, 

7. prąd elektryczny o napięciu do l kV - zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, 

8. czynniki chemiczne drażniące - zagrożenie uszkodzenia twarzy, oczu i układu 

oddechowego 

9. obsunięcie się ziemi w wykopach podczas prac izolacyjnych 

 

Zagrożenia organizacyjne: 

 

1. niedopełnienie obowiązku przez pracowników i pracowników nadzoru, 

2. zaniechanie wykonania obowiązku przez pracowników i pracowników nadzoru, 

3. wykonywanie robót w niepełnym składzie brygady przewidzianym do wykonania danych  

robót 

4. nie przestrzeganie przepisów porządkowych obowiązujących na terenie zakładu pracy  

5. nie przestrzeganie przepisów i zasad BHP przez pracowników i pracowników nadzoru, 

6. nie przestrzeganie przepisów p.poż. przez pracowników i pracowników nadzoru 

 

Skala zagrożeń: średnia, miejsce i czas ich wystąpienia: czasokres realizacji robót 
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4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót 

budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia. 

- wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych: ogrodzenie drewniane wysokości 2m z 

przęseł z desek na słupkach metalowych, barierki drewniane malowane w kolorze biało-

czerwonym, taśma BHP umieszczona na stojakach metalowych osadzonych w gruncie 

- oznakowanie terenu wykonywania robót tablicami ostrzegawczymi w kolorze żółtym z 

napisami koloru czarnego - tablice umieszczone na każdym boku wyznaczonej strefy 

niebezpiecznej wokół remontowanego budynku biurowego. 

 

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych opracuje 

instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi z nią pracowników w zakresie 

wykonywanych przez nich robót. Zobowiązuje się do współdziałania ze sobą uczestników 

procesu budowlanego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i 

realizacji budowy oraz stosowania środków ochrony indywidualnej. Pracodawca jest 

obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje 

bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: stosowanych procesów technologicznych oraz 

wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników,obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,postępowania z materiałami 

szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,udzielania pierwszej pomocy. Ww. instrukcje, 

powinny odpowiednio określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej 

zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia 

dla życia lub zdrowia pracowników. Zmiany w procesie technologicznym, zmiany 

konstrukcyjne urządzeń technicznych oraz zmiany w sposobie użytkowania pomieszczeń 

powinny być poprzedzone oceną pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie 

ustalonym przez pracodawcę. Stanowiska pracy, na których występuje ryzyko pożaru, 

wybuchu, upadku lub wyrzucenia przedmiotów albo wydzielenia się substancji szkodliwych 

dla zdrowia lub niebezpiecznych, zaopatrzyć w urządzenia ochronne zapewniające ochronę 

pracowników przed skutkami tego ryzyka 

-szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
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 -zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia  

-zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 
w tym celu osoby 

 -zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 
obuwia roboczego. 

7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, 
wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 

Na terenie budowy nie przewiduje się przechowywania ani przemieszczania materiałów, 
wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych. 

8. 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. 

Uczestników procesu budowlanego zobowiązuje się do stosowania niezbędnych 

środków ochrony indywidualnej. Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed 

upadkiem z wysokości, stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, o 

których mowa w § 15 ust. 2, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. Przejścia, przejazdy i 

stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Pomosty 

robocze, wykonane z desek lub bali dostosować do zaprojektowanego obciążenia, i 

zabezpieczyć przed zmianą położenia. Roboty tynkarskie na wysokości powyżej 1 m 

wykonywać z pomostów rusztowań. Pomost rusztowania do robót murarskich powinien 

znajdować się poniżej wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego górnej 

krawędzi. Wykonywanie robót tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. Teren 

budowy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, w 

system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu 

wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości 

substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych 

osób. W/w. sprzęt do gaszenia pożaru, regularnie sprawdzać, ew. uzupełniać, zgodnie z 

wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic 

przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych 
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9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz 

dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych. 

Dokumentacja techniczno - ruchowa maszyn i urządzeń, oraz instrukcje obsługi maszyn i 

urządzeń używanych do wykonywania robót budowlanych znajdują się u kierownika robót 

bezpośrednio na terenie zaplecza budowy. 

 

Dokumentacja szkoleń bhp, badań lekarskich, uprawnień pracowników: 

 

Dokumentacja szkoleń BHP, badań lekarskich oraz uprawnień pracowników znajduje się u 

kierownika budowy bezpośrednio na terenie zaplecza budowy. 

10. Środki Ochrony Osobistej Zabezpieczające Przed Skutkami Zagrożeń 

 

 l. odzież ochronna - ubrania, kurtki, bluzy, kamizelki, spodnie, peleryny, 

2. środki ochrony głowy - hełmy ochronne, czapki, 

3. środki ochrony kończyn górnych - rękawice ochronne, 

4. środki ochrony kończyn dolnych - buty, trzewiki, 

5. środki ochrony twarzy i oczu - okulary, gogle, 

6. środki ochrony przed upadkiem z wysokości 

 

11. Obowiązujące przepisy i normy prawne 

W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i 
ochrony środowiska: 

Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 26.06.1974 (Dz.U.74.21.94); 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27.04.2000 r. w sprawie BHP przy pracach 
spawalniczych (Dz.U.00.40.470); 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 8.03.1972 
w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano 

 -montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.72.13.93); 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.00.26.313); 
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.97.129.844); 

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 (Dz.U.01.62.627) 

Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą w trakcie realizacji inwestycji winien zapewnić 
stosowanie materiałów i urządzeń technicznych spełniających wymagania: 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05.08.1998 w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
(Dz.U.98.107.679); 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.07.1998 w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych 
zasad sztuki budowlanej(Dz.U.98.99.637); 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie 
systemu oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
(Dz.U.98.113.728); 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie trybu certyfikacji wyrobów 
(Dz.U.00.17.219); 

Prace wykonywać w sposób spełniający wymagania obowiązujących norm, zgodnie z: 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 03.04.2001 w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa 
(Dz.U.01.38.456); 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 31.08.2001 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U.01.101.1104)/ 

Nad prowadzeniem prac ustanowiony zostanie kierownik budowy 

Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 

Uniemożliwić dostęp osób postronnych 

 
         Opracował: 
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14. Charakterystyka energetyczna budynku. 

 
Zgodnie z punktem 7.1 Ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie 

ustawy – Prawo Budowlane Świadectwa Charakterystyki Energetycznej 
Budynku nie trzeba opracowywać dla budynków podlegających ochronie na 
podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

  

 

 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 
 Prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej  

stosowne uprawnienia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

15 Dokumentacja fotograficzna.    

15.1 Elewacja Północna          

 

15.2  Elewacja Południowa   
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15..3  Elewacja Zachodnia          

 

14.4  Elewacja Wschodnia 
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16. Dokumentacja Rysunkowa 

 

Rys 1.Plan sytuacyjny       skala 1:500 

Rys 2. Inwentaryzacja Elewacja zachodnia   skala 1:100 

Rys 3. Inwentaryzacja Elewacja wschodnia   skala 1:100 

Rys 4. Inwentaryzacja Elewacja południowa  skala 1:100 

Rys 5. Inwentaryzacja Elewacja północna   skala 1:100 

Rys 6. Projekt  Elewacja zachodnia    skala 1:100 

Rys 7. Projekt Elewacja wschodnia    skala 1:100 

Rys 8. Projekt Elewacja południowa    skala 1:100 

Rys 9. Projekt Elewacja północna    skala 1:100 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


