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I. Charakterystyka obiektu

(na podstawie ogl�du in situ oraz białej karty znajduj�cej si� u MKZ)

Kamienica wybudowana 1905 roku. 

Budynek murowany z cegły, czterokondygnacyjny, podpiwniczony. Wi��ba drewniana 

kryta pierwotnie dachówk� ceramiczn�. Obecnie cz��� dachu pokryta jest now�

blachodachówk�.

Kamienica w cz��ci głównej na planie wydłu�onego prostok�ta, na kra�cach którego, 

od strony podwórza, usytuowane s� prostopadle dwa skrzydła  (oficyny).

Elewacja frontowa od ul. Kraszewskiego symetryczna,10 osiowa, z dekoracyjnym 

szczytem. Drzwi wej�ciowe, usytuowane prawie centralnie, obramione sztukatorsko 

dekorowanym portalem. Po prawej i lewej stronie, w układzie symetrycznym, wykusze 

– biegn�ce przez trzy kondygnacje. Obok, na skrajnych osiach, balkony opatrzone 

dekoracyjnymi balustradami: murowanymi (I i III pi�tro) oraz kutymi, metalowymi (II 

pi�tro).Fasad� zdobi bogaty wystrój sztukatorski. Pierwotne tynki  o fakturze gładkiej 

i cyklinowanej. Wtórnie pokryte tynkiem nakrapianym. 

Kondygnacja parterowa mieszcz�ca witryny sklepowe jest zmieniona, brak tu tynków 

pierwotnych, elewacj� parteru pokrywaj� w wi�kszo�ci okładziny ze współczesnych 

płytek.

Elewacje od podwórza z tynkami gładkimi, bez opracowania sztukatorskiego. 

Stolarka okienna w cało�ci nowa, wymieniona na plastikow�. Stolarka drzwiowa  - 

drzwi frontowe, podwórzowe, wewn�trzne –pierwotna, drewniana. W dokumentacji 

MKZ  (1995) drzwi frontowe posiadaj� inne skrzydła.

Kamienica była w przeszło�ci odnawiana. W latach 70tych XX wieku wymieniono 

w wi�kszo�ci instalacj� elektryczn�, wodoci�gow� i kanalizacyjn�. Prawdopodobnie 

w tym  okresie przeprowadzono równie� remont elewacji frontowej.

I. Stan zachowania

Elewacja jest bardzo zanieczyszczona, wyprawy s� bardzo zabrudzone, zakurzone, 

przybrały kolor szaroczarny. Budynek usytuowany przy ulicy i nara�ony jest 

bezpo�rednio na oddziaływanie intensywnego ruchu samochodowego  i tramwajowego. 

Procesowi brudzenia, osadzania pyłów i zanieczyszcze� sprzyja sama powierzchnia 



elewacji - pokryta tynkiem nakrapianym i cyklinowanym tj. o „chropowatej” 

powierzchni. 
Lokalnie na elewacji wyst�puj� ja�niejsze plamy b�d�ce efektem obmywania 

wystaj�cych partii przez wody opadowe oraz zaciekania na skutek uszkodzonych 

obróbek blacharskich.
Czytelne s� uszkodzenia i ubytki wypraw. Wyst�puj� one głównie w partiach  

balkonowych. Du�y ubytek zlokalizowany jest w górnej prawej partii elewacji, 

obejmuje gzyms wie�cz�cy oraz fragment elewacji poni�ej. Ubytek tynku poni�ej 

gzymsu nieestetycznie uzupełniono – zatarto szar� zapraw�. Zniszczenie to jest efektem

długotrwałego zaciekania wody na tynk poprzez  uszkodzone opierzenie gzymsu 

wie�cz�cego.
Powa�nym uszkodzeniom uległ lewy górny balkon, tu zaprawa odpadła na znacznej 

powierzchni całkowicie, nast�piło osłabienie i wykruszanie cegieł buduj�cych 

balustrad� balkonu.
Ponadto na elewacji wyst�puj� pojedyncze braki dekoracji sztukatorskiej.  Lokalnie 

wyst�puj� p�kni�cia i odparzenia tynków.

Na sztukateriach i detalach elewacji widoczne s� liczne zanieczyszczenia odchodami 

ptasimi.
Ponadto na sztukateriach szcz�tkowe pozostało�ci białej farby o wtórnych charakterze.

Obróbki blacharskie gzymsów, parapetów s� w bardzo złym stanie, blachy 

s� zdeformowane, powyginane, niekompletne. Najpowa�niejsze uszkodzenia na 

elewacji powstały na skutek braku wła�ciwej profilaktyki obiektu przejawiaj�cej si�  

w tym przypadku długotrwałym utrzymywaniem zdegradowanych opierze�. 

Kraty balkonowe z  pozostało�ciami warstw malarskich i nawarstwieniami korozji. 

Metalowe wyko�czenie lewego balkonu z deformacjami, przy prawym analogicznym 

balkonie takiego metalowego wyko�czenia brak.

Parter kamienicy – przeznaczony na lokale sklepowe, w cało�ci zmieniony – obło�ony 

ró�nymi płytkami i tynkowany wtórnie na gładko, a� do wysoko�ci pi�tra. 

Z pierwotnego wystroju elewacji parteru kamienicy,  zachował si� tylko portal.  

Wykonany w zaprawie portal ma liczne ubytki dekoracji sztukatorskiej i wi�ksze 

uszkodzenia  wypraw w dolnej partii. Wielokrotnie przemalowywany. Obecnie warstwy

malarskie łuszcz� si� intensywnie. Próg wej�ciowy wtórnie obło�ony płytkami 

ceramicznymi. 

II. Program post�powania konserwatorskiego



Zało�enia konserwatorskie

Celem prac jest  konserwacja techniczna i estetyczna elewacji frontowej  kamienicy.
Zakłada si� oczyszczenie elewacji, usuni�cie wtórnego tynku nakrapianego,  

konserwacj� dekoracji sztukatorskiej -wzmocnienie, uzupełnienie, rekonstrukcje 

brakuj�cych elementów.
Obiekt wymaga wymiany obróbek blacharskich na nowe oraz renowacji balustrad 

balkonowych.
Elewacja kondygnacji parterowej – mieszcz�ca lokale usługowe jest zmieniona 

w cało�ci obło�ona płytkami i wytynkowana– na obecnym etapie nie b�dzie poddawana

pracom remontowym. Docelowo wymaga scalenia poprzez wykonanie okładziny 

jednorodnej na całej długo�ci elewacji.
Natomiast pracom konserwatorskim b�dzie poddany portal.

A. Prace wst�pne i ogólne

1. Po postawieniu rusztowania dokładny przegl�d elewacji maj�cy na celu, 

szczegółow� ocen� stanu zachowania poszczególnych elementów sztukatorskich oraz 

rozpoznanie tynków fakturowanych – ocen� zakresu przekształcenia elewacji poprzez 

poło�enie wtórnego tynku nakrapianego. 

2. Wykonanie bada� odkrywkowych w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki elewacji w

obr�bie tynków oraz sztukaterii.

3. Ocena p�kni�� i zniszcze� w obr�bie balustrad balkonów. 

4. Uporz�dkowanie i usuni�cie zb�dnych kabli, przewodów, haków metalowych 

znajduj�cych si� na elewacji.

5. Wymiana opierze� gzymsów, parapetów, gzymsów balkonowych na nowe, 

wykonane z blachy tytanowo – cynkowej. 

B. Tynki gładkie, boniowane, z faktur�



1. Wst�pne oczyszczenie elewacji rozproszonym strumieniem wody pod ci�nieniem.   

W razie konieczno�ci poprzedzone zabezpieczeniem osłabionych wypraw (wg 

wytycznych na podstawie wcze�niejszej oceny, patrz pkt. A.1 programu).

2. Usuni�cie tynków wtórnych (warstwy wierzchniej  - tynku nakrapianego) oraz 

tynków uszkodzonych, o niskiej wytrzymało�ci mechanicznej, odspojonych, nie 

spełniaj�cych wymaga� konserwatorskich, a tak�e dora�nie wykonanych, niefachowych

napraw. 

3. Doczyszczenie pozostawionych tynków z zabrudze� i nawarstwie� przy u�yciu 

wytwornicy pary, rozproszonym, kontrolowanym strumieniem wody pod ci�nieniem, 

mechanicznie (poprzez �cieranie) lub przy pomocy innych metod, wytypowanych na 

podstawie prób.

4. Dezynfekcja gzymsów, wystaj�ce partie elewacji – miejsca brudzonych przez 

odchody ptasie i pora�onych przez mikroorganizmy poprzez oprysk lub p�dzlowanie 

preparatem dezynfekuj�cym biobójczym oraz glono- i grzybobójczym.

5. Poszerzenie klinowe sp�ka� tynku. W przypadku sp�ka� konstrukcyjnych (balkony) 

-  post�powanie wg wytycznych spec. konstruktora. 

6. Uzupełnienie ubytków tynków zaprawami mineralnymi, dostosowanymi do 

oryginalnych (do doprecyzowania na etapie  prac wg pkt A.1)np. wapienno – 

trasowymi, wapiennymi lub ewentualnie wapienno -cementowymi.  Mo�liwo��

zastosowania gotowych specjalistycznych produktów do renowacji fasad np. f. Baumit, 

KEIM, Caparol, Atlas.  Powierzchnia uzupełnianych partii musi wiernie odtwarza�

faktur� oryginaln� tj. w miejscach uzupełnie� tynków cyklinowanych nale�y 

odpowiednim narz�dziem nada� zaprawie tak� sam� jak pierwotna faktur�.

Przed poło�eniem zapraw wyrównanie chłonno�ci tynków poprzez zagruntowanie 

podło�a. 

7. Ewentualna egalizacja  powierzchni tynków szpachl� mineraln� barwion� w masie,  

kompatybiln� z tynkami. W razie potrzeby zagruntowanie tynków pod szpachl�.



8. Gruntowanie i malowanie tynków farb� krzemianow� (w przypadku egalizacji 

cało�ci tynków szpachl�) lub silikonow�.

Kolorystyka zgodna z pierwotnym wymalowaniem według wyników bada� (pkt A. 2 

programu), do zatwierdzenia przez MKZ. 

C. Dekoracja sztukatorska, portal

1. Oczyszczenie sztukaterii, gzymsów, portalu z powłok farb i wtórnych zatar�  

zaprawami.  Metoda oczyszczania wytypowana na podstawie prób z u�yciem 

wytwornicy pary wodnej, mechanicznie przy pomocy skalpeli, dłutek delikatnych 

materiałów �ciernych  itp.
2. Przy stwierdzeniu niskiej wytrzymało�ci wypraw (na podstawie prac pkt. A.1 

programu), wzmocnienie preparatem na bazie estrów kwasu krzemowego, 

o wła�ciwo�ciach hydrofilnych (preparat krzemoorganiczny KSE firmy Remmers lub 

równowa�ny innych firm). Aplikacja poprzez gł�bokie nasycenie preparatem, 

a nast�pnie sezonowanie przez okres 3 tygodni w warunkach o podwy�szonej 

wilgotno�ci.
3. Podklejenie odspojonych fragmentów, p�kni�� i rozwarstwie� dyspersj� �ywicy 

akrylowej.
5. Uzupełnienie ubytków oraz odtworzenie brakuj�cych form i profili gzymsów 

zapraw� dobran� do parametrów wypraw oryginalnych(na podstawie pkt. A.1.  

programu). Mo�liwo�� wykorzystania gotowych zapraw do renowacji sztukaterii np. 

firm Baumit, Remmers, Atlas Złoty Wiek. Brakuj�ce detale mo�na odtworzy�

wykonuj�c odlewy z zaprawy wg form �ci�gni�tych z elementów zachowanych na 

elewacji. W przypadku dłu�szego odcinka gzymsu – metod� ci�gnienia,  przy u�yciu 

przygotowanego odpowiedniego wykroju.
6. Opcjonalnie egalizacja powierzchni sztukaterii, do ustalenia na etapie prac - po 

wykonaniu rekonstrukcji i uzupełnie�.
7 . Gruntowanie i malowanie sztukaterii, opasek, gzymsów farb� krzemianow�

(w przypadku egalizacji) lub silikonow� renomowanych firm np. Caparol, KEIM, 

Baumit. Analogicznie jak pkt B.8 programu - kolorystyka zgodna z oryginalnym 

wymalowaniem według wyników bada�, do zatwierdzeni przez MKZ.

D. Balustrady balkonowe metalowe

1. Oczyszczenie balustrad  z warstw farb i produktów korozji.



2. Reperacja uszkodze� i rekonstrukcja brakuj�cych metalowych detali w technice 

kowalskiej.

3. Zabezpieczenie metalu farb� antykorozyjn�. Proponowany kolor - czer� młotkowa, 

chyba �e badania odkrywkowe dostarcz� innych danych.

E. Inne prace

1. Wymiana progu wej�ciowego przy portalu na, wykonany z trwałego materiału np., 

granitu.

2. Renowacja stolarki drzwiowej, poprzedzona inwentaryzacj� oraz wykonaniem 

odkrywek pierwotnej kolorystyki.

 Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej z przeprowadzonych prac wg 

obowi�zuj�cego schematu.



OPIS INWESTYCJI

1. Dane ewidencyjne

Budowa – Modernizacja kamienicy przy ul. Kraszewskiego 11 w Poznaniu.

Inwestor – Wspólnota mieszkaniowa ul. Kraszewskiego 11 w Poznaniu 

reprezentowana przez Nieruchomo�ci Wielkopolskie Sp. z o.o. Sp.k z siedzib�

w Poznaniu przy ul. Garbary 53, reprezentowan� przez komplementariusza 

Nieruchomo�ci Wielkopolskie Sp. z o.o.

Adres - #$%&$������"��������""��"��������������������

2. Podstawa opracowania

� Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr 1/04/2016 z dnia 15.04.2016r. 

zawartej pomi�dzy Wspólnot� Mieszkaniow� a firm� P.W.N. PROJEKTOWANIE 

WYKONAWSTWO NADZORY Marcin Chmielewski, 64-630 Ryczywół 

ul. Czarnkowska 10.
� Program prac konserwatorskich autorstwa p. mgr Sabiny Figurniak.
� Obowi�zuj�ce normy i przepisy.
� Wytyczne inwestora.

3. Przedmiot inwestycji

Celem niniejszego opracowania jest sporz�dzenie dokumentacji projektowej 

dotycz�cej modernizacji kamienicy przy ulicy Kraszewskiego 11 w Poznaniu. 

Inwestycja obejmuje napraw� elewacji frontowej, ocieplenie i remont elewacji 

tylnych i bocznej, wymian� stolarki okiennej i drzwiowej, odnow� i odbudow� detali 

sztukatorskich na fasadzie oraz wykonanie izolacji fundamentów. 

4. Istniej�cy stan zagospodarowania

Na działce nr 79 w mie�cie Pozna� mie�ci si� budynek kamienicy, miejsce 

składowania odpadów komunalnych oraz tereny zielone na tyłach budynków. Działka 

posiada przył�cze wody, kanalizacji oraz przył�cze energii i gazu. Działka jest 

ogrodzona od strony podwórza opłotowaniem.



5. Projektowane zagospodarowanie działki

Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie. Projektowane prace budowlane nie 

maj� wpływu na istniej�ce zagospodarowanie terenu. 

6. Obszar oddziaływania

Informacja o obszarze oddziaływania obiektu zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy

z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane Dz. U. z 2013r poz. 1409 ze zm) w kontek�cie

art. 5 ust 1 w/w ustawy. 

Projekt  dotyczy  budynku  kamienicy  przy  ul.  Kraszewskiego  11  w  Poznaniu.

Budynek  nie  zmieni  swej  funkcji  i  nie  spowoduje  zwi�kszenia  zanieczyszczenia

powietrza,  zwi�kszenia poziomu hałasu a tak�e nie b�dzie powodowa�  ograniczenia

w sposobie  u�ytkowania  lub  zagospodarowania  s�siednich  działek.  Modernizacja

budynku nie spowoduje zacienienia ani przesłaniania s�siednich działek. 

Nr

ewidencyjny

działki

Podstawa formalno-prawna wł�czenia do

obszaru obj�tego oddziaływaniem
Uwagi

79

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 

z pó�n. zmianami)

-Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. 2002 nr 75 poz. 690 ze. zm.).

Nie dotyczy

79

-Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny

odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz.

U. 2002 nr 75 poz. 690 ze. zm.).

PRZESŁANIANIE

Nie dotyczy

ZACIENIANIE

Nie dotyczy



OBSZAR  ODDZIAŁYWANIA  OBIEKTU  B DZIE  DOTYCZYŁ  TYLKO

I WYŁ'CZNIE  TERENU  DZIAŁKI,  NA  KTÓREJ  ZNAJDUJE  SI 

PROJEKTOWANA MODERNIZACJA BUDYNKU.

Opracował

…………..…..



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANEGO

1. Dane techniczne

�  Powierzchnia zabudowy 536,70 m2

� Szeroko�� budynku 27,90 (13,70) m
� Długo�� budynku 28,80 m
� Wysoko�� budynku 21,30 m

2. Charakterystyka budynku i rys historyczny

Kamienica przy ulicy Kraszewskiego 11 w Poznaniu została wybudowana w 

1905 roku. w rzucie prostok�ta ma wysoko�� 21,30 m, szeroko�� w najszerszym 

miejscu 27,90 m, w najw��szym 13,70 m oraz długo�� 28,80 m. 

Budynek posiada liczne zdobienia sztukatorskie na fasadzie, ozdobne drzwi 

wej�ciowe oraz okna dachowe na elewacji frontowej.

Rys. 1 Lokalizacja kamienicy przy ul. Kraszewskiego 11 w Poznaniu, �ródło

www.googlemaps.pl



Rys. 2 Kamienica przy ul. Kraszewskiego 11 w Poznaniu, �ródło www.geoportal.pl

3. Ocena stanu istniej�cego

Na podstawie wizji lokalnej mo�na stwierdzi�, �e budynek jest w �rednim stanie 

technicznym. Znaczna cz��� okien została wymieniona w czasie remontu wewn�trznej 

cz��ci kamienicy na okna z PVC. Nieliczne zniszczenia wykazuj� detale sztukatorskie, 

gzymsy i tynki zewn�trzne. Opady atmosferyczne i słaba izolacja fundamentów 

spowodowały zawilgocenie �cian zewn�trznych.

(ciany fundamentowe – �ciany wykonane zostały z cegły pełnej na zaprawie 

cementowo-wapiennej i otynkowane zapraw� cementow�. Widoczne zawilgocenie 

murów �cian zewn�trznych zarówno od wewn�trz, jak i zewn�trz. Szacuje si�, �e 

gł�boko�� fundamentów znajduje si� na gł�boko�ci ok. 250 cm poni�ej gruntu.

Na fasadzie znajduj� si� pierwotne elementy sztukaterii m.in. gzymsy, bonie, 

naczółki, płyciny podokienne, ozdobne balustrady balkonowe. 

Stolarka okienna i drzwiowa – na fasadzie kamienicy wszystkie okna zostały 

wymienione na okna wykonane z PVC na wzór okien pierwotnych,  jedynie okno na 

poddaszu wymaga odtworzenia na wzór okna pierwotnego. Na pozostałych �cianach 

w wi�kszo�ci okna równie zostały wymienione na okna wykonane z PVC na wzór okien

pierwotnych.  



Rys. 3 Elewacja frontowa kamienicy, �ródło własne

Rys. 4 Elewacja frontowa – prawa strona fasady, �ródło własne



Rys. 5 Elewacja tylna i boczna kamienicy, �ródło własne

Rys. 6 Elewacja tylna – zachodnia oraz boczna, �ródło własne



Rys. 7 Fragment elewacji tylnej z widocznymi p�kni�ciami na elewacji oraz stolark�

okienn�, �ródło własne

Rys. 8 Fragment elewacji południowej (wewn�trznej) z widocznymi uszkodzeniami przy

drzwiach wej�ciowych technicznych, �ródło własne



Rys. 9 Fragment elewacji południowej (wewn�trznej) oraz miejsce składowania

odpadów komunalnych, �ródło własne

Rys. 10 Fragment elewacji zachodniej, �ródło własne



Rys. 11 Fragment elewacji północnej (wewn�trznej) z wymienionymi oknami PVC przed

wykonaniem remontu elewacji kamienicy, �ródło własne 

Rys. 12 Fragment elewacji północnej (wewn�trznej) z wymienionymi oknami PVC przed

wykonaniem remontu elewacji kamienicy, �ródło własne



Rys. 13 Drzwi wej�ciowe na fasadzie kamienicy wraz ze sztukateri� na opasce

drzwiowej oraz naczółek nad drzwiami, szczegół - pozycja nr 1, �ródło własne



Rys. 14 Zdobienia sztukatorskie nad oknami na 1 pi�trze, nale�y usun�� wtórny tynk

nakrapiany, szczegół – pozycja nr 2, �ródło własne

Rys. 15 Zdobienia sztukatorskie nad oknami na 2 pi�trze, nale�y usun�� wtórny tynk

nakrapiany, szczegół – pozycja nr 3, �ródło własne



Rys. Okno na poddaszu wraz ze zdobieniami sztukatorskimi, nale�y usun�� wtórny tynk

nakrapiany, szczegół – pozycja nr 4, �ródło własne

Rys. 16 Fragment elewacji frontowej wraz ze zdobieniami sztukatorskimi, nale�y usun��

wtórny tynk nakrapiany, �ródło własne



Rys. 17 Fragment elewacji frontowej z widocznymi naczółkami, nale�y usun�� wtórny

tynk nakrapiany, szczegół – pozycja nr 6, oraz nr 7, �ródło własne

Rys. 18 Fragment elewacji frontowej wraz ze zdobieniami sztukatorskimi, szczegół –

pozycja nr 9, �ródło własne



Rys. 19 Balkon na 1 pi�trze z widocznymi sztukateriami na betonowej balustradzie,

szczegół – pozycja nr 11,  �ródło własne

Rys. 20 Balkon na 2 pi�trze wraz z zdobion� balustrad�, szczegół – pozycja nr 12,

�ródło własne



Rys. 21 Balkon na 3 pi�trze z widocznymi sztukateriami na betonowej balustradzie,

szczegół – pozycja nr 13, �ródło własne



ZAŁO�ENIA PROJEKTOWE

1. Konstrukcja �ciany 

Zgodnie z przeprowadzon� wizj� lokaln� konstrukcj� �cian wykonano jako 

�ciany w technologii murowanej. W razie konieczno�ci nale�y wykona�

napraw� pojedynczych elementów murowanych.

W trakcie prowadzonych prac szacuje si� skucie ok. 10 % powierzchni 

tynków. Po wykonaniu tych prac nale�y powiadomi� Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego w celu weryfikacji ewentualnych p�kni��. 

W miejscach p�kni�� muru dla wzmocnienia nale�y wstawi� w partiach fug pr�ty 

spiralne ze stali nierdzewnej Ø8 w co trzecim rz�dzie fugi. Długo�� nale�y dostosowa�

do długo�ci p�kni��. Długo�� minimalna to 60 cm. Do spoinowania nale�y u�y� zapraw

mineralnych o parametrach fizyko-mechanicznych zbli�onych do zaprawy oryginalnej 

np. Keim Restauro Fuge, FugenMortel Remmers, Optolith TKF lub równowa�nej. 

Nast�pnie powierzchnie �ciany zagruntowa� �rodkiem Baumit Tifen Grunt, Keim 

Spezial Fixativ, Optolith TG LF, lub równowa�nym. Nało�y� na ni� warstw� scalaj�c�, 

np. lekki wapienno-trasowy tynk Optolith TWM TrassMortel, Keim Porosan 

Zementputz, Sanova TrassPutz Baumit lub równowa�n�.

2. Izolacja fundamentów

Nale�y odkopa� wszystkie �ciany fundamentowe do poziomu ławy fundamentowej, 

powierzchnie �cian ska�onych oczy�ci�. Nale�y sku� istniej�ce stare pozostało�ci 

tynkarskie oraz lu�ne fragmenty ceglane. Ubytki w cegle uzupełni� cegł� pełn�. 

Przeprowadzi� neutralizacj� soli budowlanej �rodkiem np. ESCO-FLUAT. Zu�ycie jest 

zale�ne od zasolenia i chłonno�ci muru. W 24 godziny po ostatnim zabiegu mur 

przetrze� szczotk� drucian�. Odsalanie nale�y przeprowadzi� min. 2-krotnie. 

W przypadku du�ych nierówno�ci muru wykona� półkryj�c� obrzutk� z zaprawy 

cementowej z dodatkiem �rodka ASOPLAST-MZ (wariant). Na styku odsadzki 

z murem wykona� faset� zapraw� np. ASOCRET-RN. Wykona� izolacj� pionow�

z mineralnej masy uszczelniaj�cej np. AQUAFIN-2K. Na odpowiednio przygotowane 

matowo-wilgotne podło�e nało�y� jedn� warstw� np. AQAFIN-2K (1,5kg/m2) mocno 

wcieraj�c w podło�e szczotk� dekarsk� lub p�dzlem o krótkim włosiu a nast�pnie 



nało�y� kolejn� warstw� np. AQAFIN-2K (2kg/m2). W celu ochrony izolacji przed 

uszkodzeniami mechanicznymi mog�cymi powsta� przy zasypywaniu nale�y 

zastosowa� dodatkowe zabezpieczenie izolacji poprzez uło�enie foli budowlanej oraz 

w cz��ci cokołowej wykonanie ocieplenia, poza �cian� frontow�. Po wykonaniu 

wszystkich prac ziemnych nale�y odtworzy� nawierzchni� wokół budynku z cz��ciow�

wymian� gruntu. Przyj�to wymian� w ilo�ci ok. 50% wykopanego gruntu. Izolacj�

wykona� np. według technologii SCHOMBURG.

Po zako�czeniu prac nale�y odtworzy� nawierzchni� utwardzone zgodnie 

z istniej�cym stanem powierzchniowym. 

3. Elewacja frontowa – powierzchnie płaskie

Przewiduje si� dwie mo�liwo�ci wykonania wyko�czenia �ciany elewacji frontowej. 

Wariant A obejmuje wykonanie elewacji z ostatni� warstwa malowaniem farb�

N����N)����N��NN)�*�+�+�NNN�NN+NN-��NN�N�NN�+�.�N��NN+NN-���/N���NN0��.NN�N��1

obu przypadkach zalecane jest wykonanie do wysoko�ci 3 m od powierzchni chodnika 

antygrafitii.

Na całej powierzchni elewacji nale�y usun�� wtórny tynk nakrapiany.

WARIANT A

a) Tynki zewn�trzne elewacji frontowej – przed przyst�pieniem do prac 

renowacyjnych nale�y sku� głuche fragmenty tynków. Słabo zwi�zane fragmenty 

powierzchni nale�y odku�, a cz��ci lu�ne usun�� za pomoc� szczotki drucianej. 

Nast�pnie nale�y przyst�pi� do zmycia elewacji wod� pod ci�nieniem. Podło�e powinno

by� mocne, oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów, resztek powłoki malarskich. 

b) Naprawa ubytków tynku – nale�y wykona� z tynku cementowo-wapiennego 

o poni�szych parametrach np. TCW ATLAS. Zu�ycie ok. 17 kg zaprawy na 1m2 przy 

grubo�ci warstwy 11 mm.

Parametry tynku:

-reakcja na ogie� – ��NNN�2���

%�N)N����N�N/N��+N0����!�1$��

%N+3�NN!NN���+�NN+�NNNNN�N��N��+N�!���NN0��&45&�

-współczynnik przewodzenia ciepła 0,83 14.��

%)N.+N�N)��N�+�N!��)�NN�N�NN+�N!����6&78����65$7��



-maksymalna �rednica kruszywa 0,5 ..��

-minimalna grubo�� tynku 5 ..�

-maksymalna grubo�� tynku 33 mm.

Tynki nale�y nanosi� dwuwarstwowo – jako obrzutk� i narzut wierzchni. Zapraw�

narzuca� r�cznie za pomoc� kielni, równomiern� warstw�, powierzchni� wyrówna� łat�

„H” i pozostawi� do wst�pnego zwi�zania. Moment przyst�pienia do zacierania okre�li�

do�wiadczalnie tak, aby nie nast�piło zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. 

Powierzchni� tynku chroni� przed zbyt szybkim wysychaniem, w razie potrzeby mo�na 

j� zwil�y� wod�. 

c) Wykonanie wyprawy wierzchniej – nale�y wykona� z szpachli renowacyjnej 

gruboziarnistej o poni�szych parametrach np. TSG ATLAS. Zu�ycie ok. 15kg/m2 przy 

grubo�ci 10mm. 

Parametry szpachli:

-reakcja na ogie� – ��NNN�2���

%�N)N����N�N/N��+N0����!�1���

-przyczepno�� po wymaganych cyklach sezonowania 9 0,3 N/mm2�

-przepuszczalno�� wody po wymaganych cyklach zamra�ania-rozmra�ania : 1ml/2 po 

48 -�

%N+3�NN!NN���+�NN+�NNNNN�N��N��+N�!���NN0��&45&�

-współczynnik przewodzenia ciepła 0,83 14.��

-minimalna grubo�� warstwy 1 ..�

-maksymalna grubo�� warstwy 10 mm.

d) Gruntowanie – Silikatowym preparatem gruntuj�cy do gruntowania podło�y pod 

farby silikatowe, do stosowania na zewn�trz. Zastosowa� preparat na bazie potasowego 

szkła wodnego, który ma za zadanie wzmocni� i wyrówna� chłonno�� podło�a oraz 

poprawi� przyczepno�� farby i zmniejszy� jej zu�ycie. Preparat po wyschni�ciu 

powinien by� bezbarwny. Np. AZW silikatowy preparat gruntuj�cy S-01 firmy Atlas. 

d) Malowanie renowacyjn� farb� silikatow�

Nale�y stosowa� produkty dostarczane jako gotowy produkt do u�ycia nie zaleca si�

mieszania farby samodzielnie. Nie nale�y rozcie�cza� gotowej mieszanki ani miesza�

z innymi materiałami. W przypadku pojawienia si� sp�ka� nale�y wykona� warstw�

zbroj�c� na bazie białego kleju bezpokładowego wzmocnionego włóknami Atlas 

StopterK-50 i siatki Atlas 165. 



Przed malowaniem nale�y zabezpieczy� wszystkie elementy znajduj�ce si�

w pobli�u, np. szyby, stolark�, obróbki blacharskie, poniewa� zabrudzenia z farby 

silikatowej s� po wyschni�ciu trudne do usuni�cia bez ryzyka uszkodzenia podło�a. 

Dane techniczne:

-g�sto�� wyrobu – ok. 1,5g/cm3�

%N)�+�N��+�N!NNN+���N��%��

-temperatura przygotowania farby, podło�a i otoczenia w trakcie prac od +5°C do 

+25°C.

Cało�� powierzchni nale�y malowa� dwukrotnie. W trakcie prac malarskich oraz 

w okresie wysychania farby malowan� powierzchni� nale�y chroni� przed 

bezpo�rednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. 

Produkt np. AZW S-02 ATLAS.

KOLORYSTYKA:

%�;+NN������������N����N!.N!��N�N.N�)!��N��/�N���N���N)�!.���N�N����

+�NN��NN��������N�����N�N�N������N.�<��.!�2=>2?�$@�

- Podstawowa płaszczyzna �ciany kolor zgodnie z wzornikiem firmy ATLAS 

0300

WARIANT B

Punkty a) i b) zgodnie z Wariantem A

c) Szpachla barwiona w masie

Szpachla produkowan� na bazie najwy�szej jako�ci spoiw hydraulicznych, 

wypełniaczy kwarcowych oraz dodatków uszlachetniaj�cych. Kruszywo o �rednicy do 

0,5 mm.

Parametry techniczne:

%��NNN��NN�N0���N����N��2��

-przyczepno�� 9 0,3 N/mm² - A�"*�

%N/N��+N0N���!�%��N)N����N�1��

-współczynnik przepuszczalno�ci pary wodnej (warto�� tabelaryczna), B15/35

CDE���@&"F$$FG�)N/��2��FH�

-współczynnik przewodzenia ciepła, (�rednia warto�� tabelaryczna dla P=50 %) 0,83 

W/mK (I10, ��!H�CDE���@&"F$$FG�)N/��2��FH�

-g�sto�� brutto w stanie suchym : 1 800 ��4.5�

-trwało��. Spadek wytrzymało�ci po 25 cyklach zamra�ania i odmra�ania :��&�J�



-trwało��. Ubytek masy po 25 cyklach zamra�ania i odmra�ania : 3 %.

Produkt np. CG-05 ATLAS.

KOLORYSTYKA:

%�;+	J�����������������J!.J!�����.��)!��J��/���������	)�!.���J������

+�	J��J	��������J�������J�J�������.�<��.!�2=>2?�KL;=M�1ND����@

- Podstawowa płaszczyzna �ciany kolor zgodnie z wzornikiem firmy ATLAS 

ZŁOTY WIEK 44.

d) Hydrofobizacja i zabezpieczenie

Preparat silikonowy do hydrofobizacji. Np. preparat hydrofobizuj�cy SH firmy ATLAS.

4. Elewacja frontowa – sztukaterie

a) Naprawa profili sztukatorskich - nale�y wykona� z zaprawy do ci�gnionych 

profili sztukatorskich o poni�szych parametrach np. AZW ZMP ATLAS.  

Parametry techniczne:

-ci��ar wła�ciwy – maksymalnie 0,8 kg/dm3�

-temperatura przygotowania zaprawy, podło�a i otoczenia w trakcie prac – od 5°C do 

6F&78�

%�!���!	��	�	�J)!����)�J��0�C��J���	H�����3���/�+��<����J�������!J-�

- krótki czas wi�zania – .����������J<��.�	��	�<��.�0���+��5����J��	J-�

-na bazie lekkich wypełniacze krzemionkowe (szklane granulki wypełnione 

powietrzem) – umo�liwia wykonanie elementów o du�ych gabarytach przy 

0����JJ�J�!.�J	J-�	�����J-����������0�.	J!�

%������+���	�

%�.��J���+���	�

b) Szpachlowanie profili sztukatorskich – nale�y wykona� z szpachli 

sztukatorskich o poni�szych parametrach np. SM-FINISZ ATLAS.

Parametry techniczne:

%)�.+��	)��	�+�J!��)�	��	�J	+�	!����)�JJ���	��)�	�J���+�	J!%����6&78����6F&78�

-do wykonywania wierzchniej warstwy profili ci�gnionych oraz wyrównywania 

powierzchni i uzupełniania niewielkich ubytków podło�a.

- do stosowania na podło�ach wykonanych z betonu, cegły oraz z tynków cementowych

i wapiennych.

- do stosowania wewn�trz i na zewn�trz budynków.

- zalecana grubo�� warstwy 3-10 mm.



- zawiera specjalne włókna polipropylenowe, które dodatkowo wzmacniaj� warstw�

i ograniczaj� mo�liwo�� wyst�pienia sp�ka�.

- hydrofobowa.

- produkowana w kolorze białym

c) elewacja frontowa – cz��� sklepowa

W czasie najbli�szego remontu zalecane jest wyko�czenie i przemalowanie całej 

cz��ci sklepowej zgodnie z podstawow� cz��ci� elewacji frontowej w celu 

ujednolicenia kolorystycznego. Po wykonaniu próby nale�y cał� kolorystyk�

skonsultowa� z MKZ w celu akceptacji. 

Niezale�nie od wybranego producenta materiałów zaleca si� korzystanie 

z systemowych rozwi�zanie i nie nale�y korzysta� z ró�nych producentów podczas 

wykonywania jednego fragmentu zadania. 

5. Elewacja – ocieplenie �cian 

Ocieplenie nale�y wykona� grubo�ci 15 cm wykonane z wełny mineralnej. 

(CIANY TYLNE ORAZ BOCZNE KAMIENICY

a) Wykonanie warstwy izolacji termicznej. Po ustawieniu rusztowania na �cianach 

i stwierdzeniu odpowiedniej przyczepno�ci tynku to struktury �ciany no�nej mo�na 

pozostawi� tynki i przyst�pi� do termomodernizacji. Nale�y wykona� oczyszczenie 

warstwy tynku i przeprowadzi� termomodernizacj�. Zalecane jest wełna mineralna 

o współczynnik przewodzenia ciepła 0,036 W/mK i grubo�ci 15cm. Uzyskamy w ten 

sposób współczynnik U:0,25 W/(m2K). Płyty wełny mineralnej nale�y mocowa� na 

klej oraz kołkami dobranymi do rodzaju podło�a. Zalecane jest systemowe rozwi�zanie 

+����NNN)N��1N�NN�.�NN�N�NN�N+��AO;E=O;8��P2Q�D����/��N���&N.���N!N)N.�N"�

ECOROCK FF firmy ROCKWOOL. 

b) Siatka zbroj�ca. Na przygotowan� warstw� ocieplenia nale�y wykona� warstw�

zbroj�c� za pomoc� siatki wykonanej z włókna szklanego zabezpieczonego przed 

agresywnymi alkaliami zawartymi w zaprawach klej�cych. Do wysoko�ci 2m od gruntu

zalecane jest wykonanie 2 warstw siatki. 

Dane techniczne siatki:

- gramatura [g/m2]: 150 (-3/+10%)

- wymiary oczek w �wietle [mm]: 4,5x5,0mm

- grubo�� siatki: 3mm



Np. siatka ATLAS 150 Warstwa siatki musi zosta� wtopiona w warstw� kleju np. 

ATLAS STOPTER K-50.

c) Tynk silikonowo-silikatowy. Tynk barwiony w masie. Tynk nale�y wykona�

w formie „baranka” o uziarnieniu 2,0mm

Dane techniczne tynku:

- warto�� przenikania pary wodnej, g/m2d: V1> 150

- reakcja na ogie� – klasa: A2-s1, d0

- absorpcja wody – kategoria: W2– �rednia

- przyczepno��: 9 0,35 MPa

Tynk np. Tynk silikonowo – J����	)�!�2=>2?������� zgodnie z wzornikiem 

firmy ATLAS 0300 – kolor zgodny z podstawowym kolorem �ciany frontowej. 

6. Stolarka okienna 

a) elewacja frontowa – wszystkie okna na fasadzie kamienicy zostały wymienione

w czasie remontu wewn�trz kamienicy na okna wykonane z PVC na wzór okien 

+�N��)N!N-�N�!0�)��N.���NN�NNN0��0�NN���N���NN�+���NNN���N.�NN�N!��
Szczegółowy opis stolarki okiennej:

O1 – okno balkonowe na fasadzie kamienicy, okno nowe ju� zamontowane, 

!��NNNN�NN�N3����NN�+�N��)NN���N��R8����N��+�NNNNNNN�NN����

+�N�N)N�NN�NG�NN)��#�
O2 – okno na fasadzie kamienicy, okno nowe ju� zamontowane, wykonane na 

N3����NN�+�N��)NN���N��R8����N��+�NNNNNNN�NN����+�N�N)N�NN�NG�NN)��#�
O3 – okno na fasadzie kamienicy, okno nowe ju� zamontowane, wykonane na 

N3����NN�+�N��)NN���N��R8����N��+�NNNNNNN�NN����+�N�N)N�NN�NG�NN)���S�
O4 – okno na poddaszu na fasadzie kamienicy, okno stare drewniane,  nale�y 

wykona� na wór okna pierwotnego jako nowe okno drewniane, według zał. A 25

– pozycja nr 4, okno nale�y wymieni� na okno „ciepłe” o współczynniku U dla 

okna nie wi�cej ni� 1,3 W/(m2�HG�NN)��F��
b) elewacje tylne

O5 – okno nowe ju� zamontowane, wykonane na wzór okna pierwotnego 

z �R8����N��+�NNNNNNN�NN����+�N�N)N�NN�NG�NN)��#�
O6 – okno stare drewniane, okno nale�y wymieni� na nowe okno drewniane, 

„ciepłe” o współczynniku U dla okna nie wi�cej ni� 1,3 W/(m2�HG�NN)���$�
O7 – okno stare drewniane, okno nale�y wymieni� na nowe okno drewniane, 

„ciepłe” o współczynniku U dla okna nie wi�cej ni� 1,3 W/(m2�HG�NN)��@�



O8 – okno nowe ju� zamontowane, wykonane na wzór okna pierwotnego 

z �R8�������+�Q�Q�	,Q�������+�Q�
)	����	G�
Q)��S�

O9 – okno stare drewniane, okno nale�y wymieni� na nowe okno drewniane, 

„ciepłe” o współczynniku U dla okna nie wi�cej ni� 1,3 W/(m2�HG�
Q)����

O10 – okno nowe ju� zamontowane, wykonane na wzór okna pierwotnego 

z �R8�������+�Q�Q�	,Q�������+�Q�
)	����	G�
Q)��F�

O11 –okno nowe ju� zamontowane, wykonane na wzór okna pierwotnego 

z �R8�������+�Q�Q�	,Q�������+�Q�
)	����	G�
Q)����

O12 –okno nowe ju� zamontowane, wykonane na wzór okna pierwotnego 

z �R8�������+�Q�Q�	,Q�������+�Q�
)	����	G�
Q)��5�

O13 – okno stare drewniane, okno nale�y wymieni� na nowe okno balkonowe, 

drewniane, „ciepłe” o współczynniku U dla okna nie wi�cej ni� 1,3 W/(m2K), 

������Q	���2%5����	Q�2%5SG�
Q)��5�

O14 – okno stare drewniane, okno nale�y wymieni� na nowe okno drewniane,  

„ciepłe” o współczynniku U dla okna nie wi�cej ni� 1,3 W/(m2�HG�
Q)����

O15 – okno nowe ju� zamontowane, wykonane na wzór okna pierwotnego 

z �R8�������+�Q�Q�	,Q�������+�Q�
)	����	G�
Q)��&�

O16 – okno stare drewniane, okno nale�y wymieni� na nowe okno drewniane, 

„ciepłe” o współczynniku U dla okna nie wi�cej ni� 1,3 W/(m2�HG�
Q)����

O17 - okno nowe ju� zamontowane, wykonane na wzór okna pierwotnego 

z �R8�������+�Q�Q�	,Q�������+�Q�
)	����	G�
Q)��@�

O18 – okno stare drewniane, okno nale�y wymieni� na nowe okno drewniane, 

„ciepłe” o współczynniku U dla okna nie wi�cej ni� 1,3 W/(m2�HG�
Q)��5�

O19 – okno stare drewniane, okno nale�y wymieni� na nowe okno drewniane, 

„ciepłe” o współczynniku U dla okna nie wi�cej ni� 1,3 W/(m2K), szt. 2.

Opis nowej drewnianej stolarki okiennej przeznaczonej do wykonania jako nowe:

- przed przyst�pieniem do wymiany nale�y sprawdzi� wymiary z natury,

- okna zostan� wykonane z litego drewna klejonego trzywarstwowo klejem 

wodoodpornym spełniaj�cym wymagania wytrzymało�ciowe okre�lone dla klasy 

trwało�ci D4 wg PN-EN 204. Okna nale�y wykona� z odwzorowaniem pierwotnej 

stolarki. Elementy klejone warstwowo maj� dobrany układ słojów w poszczególnych 

warstwach, pozbawione s� ł�cze� wzdłu�nych, co zapobiega ich paczeniu si�. Stolark�

�	���!�Q	/�Q+��,Q!���
Q,Q�������/����.��0
,	,-���,Q���	��	.�	�3�Q�
Q!/	.��

- okucia wzorowana na istniej�cych obwiedniowe, o wielopunktowym docisku skrzydeł

do ram okiennych gwarantuje wysok� szczelno�� stolarki,



-szyby zespolone w układzie dwóch tafli szkła niskoemisyjnego (ciepłochłonnego) 

mi�kkopowłokowego 4 mm oddzielonych ram� dystansow� 4 mm/16 mm/4 mm,

- w przestrzeni mi�dzyszybowej nale�y zastosowa� wypełnienie argonowe. Poł�czenie 

szyb z ram� dystansow� na całej długo�ci obrze�a uszczelnione materiałami klej�co-

uszczelniaj�cymi,

Materiały stosowane do produkcji stolarki okiennej musz� posiada� wymagane atesty, 

w tym Aprobat� Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) i certyfikat (DIN) ISO 9001.

7. Stolarka drzwiowa

D1 – ��N��<���)�NG���N��N�NG�+�NNN�NNN��N�����N��NN0��

D2, D3, D4, D5, D6 – drzwi tylne, wyj�ciowe, przeznaczone do wymiany, na wzór 

��N��+�N��)�!N-��N)��N��N��N!N)N.�N�N��.����!.G��������$$#�O2>�C0NN��NNN�!H�

Opis stolarki drzwiowej przeznaczonej do renowacji:

- nale�y starannie oczy�ci� drzwi z warstwy starej farby oraz innych �rodków np. 

metod� opalania lub wysokowydajnym preparatem rozpuszczaj�cym np. RD-Decap 

Eco, oczyszczenie powierzchni preparatem czyszcz�co-odtłuszczaj�cym, �wie�� wod�

lub benzyn�, lakow�, 

- sklei� pop�kane elementy zgodnie z tradycyjn� metod� stolarsk�, 

- uzupełni� materiałem drzewnym zbli�onym wygl�dem oraz wła�ciwo�ciami (kolorem,

gatunkiem drewna, usłojeniem) wszystkich ubytków oraz szczelin,

- uszczelni� styki ram ze szkłem,

- nało�y� warstw� wyka�czaj�c� (lakier, farba), 

- przeszlifowa� powierzchni� o�cie�nic,

- uzupełni� ubytki poprzez flekowanie z u�yciem odpowiedniego materiału drzewnego 

dobranego pod wzgl�dem gatunku drewna i usłojenia, 

- uzupełni� drobnych ubytków kitem do drewna, uzupełni� zadrapania i rysy stosuj�c 

kit woskowy odpowiednio barwiony,

- zamontowa� zgodnie z pierwotnym stanem. 

Opis stolarki drzwiowej przeznaczonej do wymiany na nowe:

Drzwi zewn�trzne budynku, znajduj�ce si� na tylnych elewacjach, nie przedstawiaj�

�adnej warto�ci konserwatorskiej. Główny układ drzwi zgodnie z aktualnym. 



Współczynniku U dla drzwi nie wi�cej ni� 1,7 W/(m2K). Kolor nale�y dobra� jak 

najbardziej zbli�ony do aktualnego.

8. Prace uzupełniaj�ce

a) Istniej�ce balustrady stalowe – balustrady stalowe znajduj�ce si� na II pi�trze przy 

wn�kach balkonowych, w dwóch sztukach, nale�y zdemontowa�, podda� piaskowaniu, 

pomalowa� i zamontowa� ponownie. K (zał. A-29  – pozycja nr 12),

b) Nowe balkony – Nawe balkony, projektowane w wn�ce wewn�trznej na dziedzi�cu 

kamienicy, na �cianie południowej, w trzech sztukach, nale�y wykona� montuj�c płyt�

�elbetow� o grubo�ci 15 cm. Poprzez wykucie wn�ki po obwodzie i wykonaniu w niej 

wie�ca 4Ø12 zbrojona krzy�owo siatk� góra/dół o oczkach 15x15 Ø12 wykonan� ze 

stali AIIIN oraz betonem min. B20. Balustrady nale�y wykona� z pr�tów stalowych, 

kwadratowych 12x12 mm skr�canych wokół własnej osi, montowane za pomoc� rur 

stalowych RK 20x40 mm do płyty �elbetowej. Por�cz balustrady nale�y wykona� z rury

okr�głej RØzew.48,3 gr. 2,6 mm. (zał. A-35 – rysunek architektoniczny oraz zał. A-36 –

rysunek konstrukcyjny).

4. Warunki ochrony przeciwpo�arowej

Projektowana prace nie zmieni� warunków ochrony przeciwpo�arowej.

5. Charakterystyka ekologiczna budynku

 Budynek nie emituje szkodliwych substancji. Przyj�te w projekcie rozwi�zania 

techniczne eliminuj� negatywny wpływ obiektu na �rodowisko przyrodnicze, zdrowie 

ludzi i inne obiekty.

6. Zastosowane materiały

Nale�y stosowa� materiały i wyroby budowlane dopuszczone do obrotu 

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92 poz. 881). 

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania s� wyroby wła�ciwie oznaczone 

znakiem CE lub znakiem budowlanym „B”, dla których wydano certyfikat na znak 

bezpiecze�stwa, wydano certyfikat zgodno�ci lub deklaracje zgodno�ci z Polsk� Norm�.



7. Uwagi ko�cowe

Cało�� wykona� zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-monta�owych” oraz obowi�zuj�cymi przepisami BHP pod nadzorem 

uprawnionego kierownika budowy oraz inspektora nadzoru budowlanego.

8. Informacja dotycz�ca bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 

a) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje: 

- prace rozbiórkowe, 

- prace izolacyjne w poziomie �cian fundamentowych, 

- prace ogólnobudowlane, 

- termomodernizacja �cian zewn�trznych 

- prace dekarskie - termomodernizacja 

b) Wykaz istniej�cych budynków budowlanych 

Przedmiotowa inwestycja swym zakresem obejmuje tylko budynek kamienicy. 

c) Na terenie działki mog� wyst�powa� elementy zagospodarowania działki lub terenu

mog�ce stwarza�  zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi pod postaci�  uzbrojenia

podziemnego, które mo�e nie by� zinwentaryzowane na mapach. 

d) Przy wykonywaniu robót trzeba zwróci� szczególn� uwag� na zagro�enia 

bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi wynikaj�ce z prowadzenia prac budowlanych

polegaj�cych na kopaniu wykopów przy istniej�cych budynkach oraz wszelkich pracach

rozbiórkowych. 

Pozostałe  zagro�enia  dla  bezpiecze�stwa  i  zdrowia  mog�  powstawa�  przy

wykonywaniu wykopów o �cianach pionowych bez rozparcia o gł�boko�ci wi�kszej ni�

1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu �cian o gł�boko�ci wi�kszej ni� 3,0 m,

przy pracach na wysoko�ci powy�ej 5,0 m, przy robotach z u�yciem d�wigów. Prace na

wysoko�ci  nale�y prowadzi�  zgodnie  z  Rozporz�dzeniem  Ministra  Pracy  i  Polityki

Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy. 

Wszelkie prace budowlane przy istniej�cych elementach budynku nale�y prowadzi� pod

nadzorem kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego i z zachowaniem

szczególnych �rodków bezpiecze�stwa. Prace prowadzone przy istniej�cych budynkach 

nale�y wykonywa� r�cznie i odcinkowo. Niedopuszczalne jest odsłanianie wi�kszych 

odcinków istniej�cych �cian, nale�y na bie��co monitorowa� stan �cian, przy których 



prowadzone s� prace. Szczególn� ostro�no�� nale�y zachowa� podczas prac 

prowadzonych na dachach istniej�cych budynków.

Podczas  prowadzenia  wykopów  nale�y  spodziewa�  si�  natrafienia  na  pozostało�ci

istniej�cych  elementów uzbrojenia  podziemnego.  Kolizje  nale�y usuwa�  na  bie��co

podczas  prowadzenia  prac  budowlanych  z  zachowaniem  szczególnych  �rodków

ostro�no�ci. 

e) Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Pracownicy przyst�puj�cy do robót powinni by� przeszkoleni w zakresie przestrzegania

przepisów BHP. Dokładnie nale�y wytłumaczy� technologi� i kolejno�ci 

wykonywanych robót oraz metody zabezpiecze�. Prace b�d� prowadzone na czynnym 

obiekcie, dlatego nale�y szczególnie dokładnie zaplanowa� etapy robót tak, aby 

zapewni� mo�liwo�� u�ytkowania pozostałej cz��ci obiektu.

f) Wskazanie �rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj�cym 

niebezpiecze�stwo wynikaj�ce z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagro�enia zdrowia lub w ich s�siedztwie, w tym zapewniaj�cych 

bezpieczn� i sprawn� komunikacj�, umo�liwiaj�c� szybk� ewentualn� ewakuacj� na 

wypadek po�aru, awarii i innych zagro�e�.

?)��   � �/  +�    ���� 0�������  ��  0���!����   � �) �  ��+�  �/����  ! -�

 �      � �� ���� �  � .��)� !.  � �  !   ����/� �)���!����   � � �� ��  � �

materiałów z rozbiórki.

Architekt                   Konstruktor

………………                                                                             ………………
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