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1.3. Ocena stanu technicznego i stanu zachowania
1.4. Badania istniejących tynków wykonane przez
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2. DANE EWIDENCYJNE
2.1. Inwestycja: remont, renowacja i kolorystyka elewacji budynku
frontowego, dwóch oficyn oraz budynków gospodarczych i muru
ogrodzenia podwórza.
2.2. Obiekt: zabudowa posesji przy ul. Bolesława Chrobrego 44:
budynek frontowy, dwie oficyny, budynki gospodarcze.
2.3. Inwestor : Miejski Zakład Budynków Komunalnych
ul. Dekana 10

64 – 100 Leszno

2.4. Data opracowania – marzec – maj 2012 rok
2.5. Projektant inż. Grażyna Wejman
upr. projektowe 1520/92/Lo
upr. konserwatorskie nr 17/1998

3. LOKALIZACJA
Posesja przy ul. Bolesława Chrobrego nr 44 w Lesznie (działka nr
16/2) położona jest u zbiegu ulic B. Chrobrego i Krótkiej – centrum
miasta Leszna. Posesja zabudowana jest
budynkiem frontowym, zaplecze posesji

w części

zachodniej

zabudowane dwoma

oficynami i budynkami gospodarczymi. Na zapleczu posesji znajduje
się małe podwórze z brama wjazdową od strony północnej.
Elewacja frontowa budynku frontowego przylega do ul. B. Chrobrego,
elewacja boczna - północna do ul. Krótkiej, elewacja boczna –
południowa przylega do budynku na sąsiedniej posesji, elewacja tylna
przylega do podwórza. Oficyna I

elewacją frontową - północną

przylega do ul. Krótkiej, ściną boczną – zachodnią przylega do
budynku frontowego i ścianą boczną – wschodnią do bramy
wjazdowej na podwórze. Oficyna II ścianą frontową – północną
przylega do podwórza, boczną wschodnią przylega do budynku
frontowego, boczną – zachodnią przylega /w części parteru/do
budynku gospodarczego, elewacja tylna przylega do podwórza na
sąsiedniej posesji.

4. DANE HISTORYCZNE

Leszno ul B. Chrobrego 44 – budynek frontowy
Obiekt na podstawie prawomocnej decyzji z dnia 17 września 1970 r.
wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 531/1244/A
Budynek wybudowany ok. połowy XIX w. W 1900 roku wnętrze
budynku zostało częściowo przebudowane.
Do 1905 roku posesja była obudowana z trzech stron ( dom mieszkalny,
wozownia , pralnia i warsztat). Prostokątne podwórze było szeroko otwarte
w kierunku północnym w kierunku ul. Krótkiej.
W 1905 roku budynek frontowy został rozbudowany w głąb podwórza
od strony północnej i południowej o dwie piętrowe oficyny.

Oficyna południowa /II/

Oficyna północna /I/

Do lat 90 – tych XX wieku na zapleczu, istniał ogród. Po 1995 roku na
terenie ogrodu wzniesione zostały budynki Wyższej Szkoły Humanistycznej.

5. OPIS BUDOWLANY
Budynek frontowy
Fasada

(elewacja

budynku

zachodnia

frontowego)

dwukondygnacyjna,

elewacja frontowa – zach.

–

podzielona

pasem międzykondygnacyjnym,
zwieńczona

profilowanym

gzymsem

koronującym,

symetryczna,

pięcioosiowa,

z

drzwiami wejściowymi na osi
parteru, z oknem wystawowym
w

północnej

osi.

Ściany

murowane z cegły ceramicznej,
tynkowane.
Otwory okienne i drzwiowe w prostych opaskach. Opaski okien piętra
przechodzą w płytki parapet, którego końcówki podparte są (niby konsolą) kwadratowa płytka z plakietką. W połaci dachowej zamontowane
współczesne okna połaciowe.
Elewacja
północna

szczytowa

oddzielona

pasem

międzykondygnacyjnym,
otworami

–
z

okiennymi

rozmieszczonymi

na

trzech

poziomach; kondygnacja piętra
zamknięta

trapezowo

i

zwieńczona niewielki naczółek

Elewacja szczytowa północna

Elewacja wschodnia – od strony
podwórza-

czteroosiowa,

dwukondygnacyjna z tym, ze na
piętrze

skrajna południowa oś

jest przesunięta, a w trzeciej osi

elewacja tylna – wsch.

parteru – drzwi do przedsionka, a
nad nimi dwa otwory okienne.
Oficyna północna I murowana z
cegły

ceramicznej,

tynkowana.

Elewacja

frontowa

dwukondygnacyjna,
czteroosiowa,

symetryczna,

podzielona

pasem

międykondygnacyjnym,
zwieńczona gzymsem działowym,
nad

którym

pełna

wypiętrzoną

ku

attyka

górze

z

widok północno - wschodni

częścią

środkową w obrysie tzw. ''serliany''.
W części wschodniej , przy słupku
bramy wjazdowej – pseudopilaster.
Elewacja szczytowa – wschodnia dwukondygnacyjna, jednoosiowa, z
blendami okiennymi. Południowa
elewacja

oficyny

/podwórzowa/

północnej

trzyosiowa

-

widok południowo-wschodni

z

drzwiami w skrajnej osi zachodniej.
Oficyna południowa II frontowa

–

elewacja

północna

–

dwukondygnacyjna, na poziomie
parteru 2 otwory okienne i trzy
otwory drzwiowe, na kondygnacji
piętra 3 otwory okienne. Elewacja
szczytowa

wschodnia ''ślepa'', w

widok północno - wschodni

poziomie parteru przesłonięta przez
budynek

gospodarczy.

tylna – ''ślepa''

Elewacja

– ściana bez

otworów, przyległa do podwórza
sąsiedniej

posesji,

porośnięta

bluszczem.
widok od strony
południowej

6. CEL OPRACOWANIA
Głównym celem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa
umożliwiająca wykonanie prac remontowych, renowacyjnych i
wykończeniowych z nadaniem kolorystyki elewacjom kamienicy (budynku
frontowego) oraz dwóch oficyn i budynków gospodarczych stanowiących
zabudowę zaplecza.
Projekt spełnia uwarunkowania historyczno – konserwatorskie pod
względem przygotowania podłoży i ostatecznego wykończenia
poszczególnych elementów.
Celem opracowania jest też wydanie wskazówek technologicznych
zabezpieczenia przeciwwilgociowego przedmiotowych
elementów budynku oraz wykonania rewitalizacji elewacji.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje oględziny, badania in situ oraz
laboratoryjne i opracowanie wskazówek.
Celem opracowania jest też uzyskanie akceptacji służb konserwatorskich co
do zaproponowanych w projekcie rozwiązań materiałowych i
kolorystycznych, a także uzyskanie zgody na roboty budowlane w oparciu o
uzgodnioną dokumentację - projekt budowlany
7.

ZAKRES OPRACOWANIA

7.1. Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
* inwentaryzacja architektoniczna elewacji
* serwis fotograficzny
* plan sytuacyjny z opisem
* wskazówki technologiczne związane z realizacją projektu rewitalizacji
* projekt techniczny remontu renowacji elewacji wraz z kolorystyką
(budynku frontowego, oficyn i bud. gospodarczych)
7.2. Zakres ilościowy opracowania
Projekt został sporządzony w pięciu jednakowych egzemplarzach
nr 1 – dla Inwestora
nr 2 – dla Urzędu Miasta

w Lesznie Wydział Architektury Planowania

Przestrzennego i Budownictwa
nr 3 – dla Inwestora jako egzemplarz roboczy dla Wykonawcy
nr 4 – dla Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w Lesznie
nr 5 – dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu
***UWAGA:
Przed przystąpieniem do robót elewacyjnych należy zgłosić zamiar
przewidzianych prac w Urzędzie Miasta w Lesznie aby uzyskać stosowne
zezwolenia.

8.INFORMACJE I UWAGI DODATKOWE
1. Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami
wykonawczymi - pod nadzorem osób uprawnionych
2. Prace renowacyjne elewacji budynku frontowego i oficyny północnej I
przewidziano do wykonania w technologii firmy CERASIT - nie znaczy to
jednak, że do tego typu prac nie można użyć materiałów i technologii innych
firm o analogicznych lub lepszych właściwościach.
Prace remontowe i wykończeniowe oficyny południowej II

i budynków

gospodarczych oraz słupów bramy wjazdowej na podwórze można wykonać
w technologii ATLAS.
3. Projekt podlega uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków, a na podjęcie
prac należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie – na prowadzenie prac na
terenie obszaru miasta wpisanego do rejestru zabytków.
4. Za zakres i poprawność rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej
oraz zgodność z obowiązującymi normami i przepisami odpowiedzialność
ponosi projektant. Z uwagi na specyfikę i charakter inwestycji prace muszą
być prowadzone pod nadzorem konserwatorskim
Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i konserwatorskiej, a także zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie normami i przepisami wykonawczymi

- pod nadzorem osób

uprawnionych.

opracował:
inż. Grażyna Wejman
upr. proj.- bud. nr 1520/Lo/92
upr. konserwatorskie nr 17/98

9. STAN ISTNIEJĄCY ELEWACJI
Przy przeprowadzeniu wizji lokalnej zaobserwowano ślady zawilgocenia
oraz

widoczne

próby

naprawiania

odspojonych

i

zniszczonych

fragmentarycznie tynków.
Chodnik wzdłuż budynku oraz podwórze wykończone są kostką betonową.
Cokół od strony ul. Chrobrego otynkowany i pomalowany farbą, od strony
ul. Krótkiej cokół jest ceglany, odkryty. Na całych elewacjach od strony
frotowej oraz ul. Krótkiej zaobserwowano liczne ślady zawilgocenia oraz
złuszczających się farb. Jedynie elewacja części sklepowej wskazuje na
niedawno wykonane malowanie.
Po wejściu w bramy budynku wyraźnie wyczuwalna jest wilgoć. W korytarzu
na ścianach widoczne równie ślady degradacji tynków spowodowane
podciąganiem kapilarnym.
Po oględzinach budynku przeprowadzono badanie wilgotności przy użyciu
miernika elektronicznego Protimeter. Urządzenie to wykonuje pomiar na
nominalnej głębokości 19 mm. Wilgotność ścian zewnętrznych waha się na
poziomie średnim i wysokim.
Ze ściany od strony ul. Krótkiej pobrano próbki do zbadania zasolenia.
Badanie wykonano przy użyciu zestawu chemicznego dostarczonego przez
firmę Tikal Polska Sp. z o.o. wyniki załączone w osobnym raporcie z badań.
W próbce ujawniły się siarczany na poziomie niskim oraz azotany i chlorki
na poziomie średnim.
Na podstawie przeprowadzonych badań i oględzin stwierdza się, że
zawilgocenie ścian ma głównie 2 przyczyny. Z badań zasolenia pobranych
próbek, wyszły siarczany azotany, które pochodzą z wód gruntowych.
Występuje tu zatem zjawisko podciągania kapilarnego.

Przyczyną

zawilgocenia ścian fundamentowych mogą też być wody opadowe zalegające
na podwórku, które odpływając napotykają na ściany, na których się
zatrzymują. Ściany od zewnątrz są zawilgocone i porośnięte glonami. Ślady
zawilgocenia na elewacji
połączeniach rur spustowych

mogą też pochodzić z nieszczelności na
oraz uszkodzeń kanalizacji sanitarnej. Aby

zapobiec dalszemu zawilgacaniu ścian fundamentowych należy wykonać
izolację poziomą oraz pionową aż do posadowienia fundamentów, a także
tynki renowacyjne. Oczyszczone z tynków i farb mury należy zabezpieczyć

hydrofobizatorem.
Hydrofobizator do zabezpieczania mineralnych i dyspersyjnych powierzchni
nasiąkliwych Ceresit CT 9 jest dostarczany jako produkt gotowy do użycia.
Bezpośrednio przed aplikacją wstrząsnąć kilkakrotnie zawartością
opakowania. Impregnat nanosić na podłoże miękkim pędzlem lub szczotką
(na większych powierzchniach zaleca się natryskiwanie), aż do nasycenia
podłoża w taki sposób, aby impregnat. Aby uzyskać odpowiednią głębokość
penetracji, preparat nakładać przynajmniej dwa razy. Następną warstwę
nanosić przed wyschnięciem poprzedniej. Zabieg hydrofobizacji należy
powtarzać co 10-12 lat.
Orientacyjne zużycie CT 9 — około 0,8 1/m2.
Wnioski:
• W ścianach fundamentowych występuje problem zawilgocenia wynikający z
braku izolacji przeciwwilgociowych
• Zalecany zakres prac hydroizolacyjnych: wykonanie izolacji poziomej przepony oraz izolacji pionowej
• Zalecany zakres prac renowacyjnych: wymiana całościowa tynków na
elewacjach od strony ul. Chrobrego oraz ul. Krótkiej cokołowych od
podwórka na tynki renowacyjne.
9.1. Budynek frontowy

Całość elewacji

pokryta

tynkiem i malowana

z

ubytkami o

zróżnicowanej głębokości, zawilgocenia i zabrudzona. W przyziemiu
niski cokół.

Na poziomie ścian parteru zauważalne odspojenia tynków,

pozostałości po zawilgoceniu.
Elewacja parteru, w szczególności nad poziomem chodnika z widocznym
największymi ubytkami i zniszczeniami co wynika najprawdopodobniej z
faktu ciągłego narażenia tej części ściany niekorzystne oddziaływania

czynników zewnętrznych. Zawilgocenie ścian zewnętrznych spowodowane
może być też przez kapilarne podciąganie wilgoci, brakiem bądź złym
stanem rynien i rur
obiektu

spustowych w różnych okresach funkcjonowania

oraz przez używanie podczas przeprowadzonych remontów

niewłaściwie dobranych materiałów, które spowodowały uszczelnienie
ścian, a co za tym idzie podciąganie coraz wyżej wilgoci i szkodliwych
soli;

odparzanie tynków; ścięcie materiału poprzez zastosowanie

mocniejszych zapraw na słabsze podłoże
Na wyższych kondygnacjach tynki uszkodzone w różnym stopniu.
Widoczne ubytki w gzymsach, parapetach oraz obramieniach okien i drzwi
Elementy sztukaterii zachowane w dość dobrym stanie - bez zatarcia
profili.

elementów.

Zniszczenia tynków i elementów sztukaterii

występujące na elewacji

spowodowane są w znacznym stopniu

stosowaniem na przestrzeni lat niewłaściwych materiałów do remontów i
bieżących napraw murów zewnętrznych - w tym zarówno tynków jak i
farb. Obecny stan techniczny ścian zewnętrznych nie zapewnia właściwej
ochrony budynku przed wpływami atmosferycznymi.
Pokrycie dachu, rynny i rury spustowe wymienione w dobrym stanie
Opierzenia parapetów i gzymsów - zniszczone, do wymiany.
Stolarka okienna

częściowo wymieniona na nową - bez

pierwotnego wystroju.

Okna z poziomu pietra na elewacji frontowej

okna z poziomu parteru elewacji frontowej
przywrócić należy wystrój okien
oraz ujednolicić wystrój i kolor żaluzji

zachowania

Stolarka

drzwi

prowadzących

na

zewnętrznych

korytarz

mieszkalnej. Drzwi z

części

nadświetlem,

profilowanym ślemieniem, o dwóch
asymertycznych

skrzydłach,

z

opierzeniem z desek, z ćwiekami, z
okuciami

+

ślusarski

zamek

z

oryginalną klamką. Drzwi wraz z
ośleżnicą z widocznymi uszkodzeniami
i ubytkami . Drzwi do remontu

i

renowacji.
Stolarka witryny sklepowej i drzwi do sklepu - nowa, w

dobrym stanie.

Elewacja tylna remontowana najprawdopodobniej systemem gospodarczym.
Elewacja bez detali architektonicznych. Stolarka okienna częściowo
wymieniona na nową, bez zachowania pierwotnego wystroju i podziałów.
Drzwi wejściowe na korytarz drewniane, ramowe z nadświetlem. Drzwi wraz
z ościeżnicą – do remontu i renowacji.

Do budynku frontowego, od strony podwórza przylegają dwie oficyny.

9.2. Oficyna I północna
Całość elewacji frontowej i bocznej
pokryta

tynkiem i malowana

z

ubytkami o zróżnicowanej głębokości,
zawilgocenia i

zabrudzona.

przyziemiu niski cokół.

W

Na poziomie

ścian parteru i piętra oraz na attyce duże
odspojenia tynków, na poziomie parteru
ślady zawilgocenia. Elewacja parteru, w
szczególności nad poziomem chodnika
z widocznym największymi ubytkami i
zniszczeniami

co

najprawdopodobniej

z

wynika
faktu

braku

remontów od szeregu lat jak i z
działania czynników zewnętrznych. .
Elewacja tylna

z współczesnym tynkiem. Wymaga drobnych napraw,

oczyszczenia i malowania. Stolarka okienna w części wymieniona na nową i
tylko w części z zachowaniem podziałów i wystroju.
Obecny stan techniczny ścian zewnętrznych nie zapewnia właściwej ochrony
budynku przed wpływami atmosferycznymi.
9.3 Oficyna II - południowa

Całość elewacji frontowej, bocznej i tylnej z współczesnym tynkiem z
ubytkami głównie w części cokołowej. Elewacje zabrudzone. Elewacja tylna

porośnięta winobluszczem. Stolarka okienna wymieniona na nowa bez
zachowania podziałów jak i wystroju. Drzwi wejściowe drewniane, płycinowe
z przeszkleniem. Drzwi do renowacji. Drzwi do piwnicy deskowe na
zawiasach pasowych – do remontu lub wymiany. Drzwi ww wschodniej części
elewacji – do wymiany na nowe.
Obecny stan techniczny ścian zewnętrznych nie zapewnia właściwej ochrony
budynku przed wpływami atmosferycznymi.
9.4. Budynki gospodarcze

budynek gospodarczy
przy wschodniej granicy posesji
Elewacje

budynków

budynek gospodarczy
przy południowej granicy
posesji
zabrudzone, z widocznymi

gospodarczych

zawilgoceniami przy gruncie i pod rynnami. Okno z pomieszczenia
gospodarczego do wymiany.

Drzwi

pomieszczeń gospodarczych – do

remontu lub ew. do wymiany. Pokrycia dachów z papy na deskowaniu oraz
rynny i rury spustowe - do remontu lub do wymiany. Zawilgocenie ścian
zewnętrznych spowodowane prawdopodobnie przez kapilarne podciąganie
wilgoci, brakiem bądź złym stanem rynien, rur spustowych i opierzeń - w
różnych okresach funkcjonowania obiektu .
Obecny stan techniczny ścian zewnętrznych i dachu nie zapewnia właściwej
ochrony budynków przed wpływami atmosferycznymi.
Mur ogrodzenia

podwórza poddać

renowacji i pomalować – jak opisano
powyżej dla oficyny I. Drewnianą
bramę

poddać

pomalować
/ciemny

remontowi

i

w kolorze brązowym

orzech/

-

matowy,

ew.

wymienić na nową.
opracował

inż. Grażyna Wejman

10. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

I PRACE WYKOŃCZENIOWE

REMONTU I RENOWACJI ELEWACJI
10.1. Budynek frontowy
oraz
10.2. Oficyna I - północna
1. W pierwszej kolejności należy dokonać przeglądu pokrycia dachu, rynien i
rur spustowych oraz obróbek blacharskich, aby zabezpieczyć właściwe
odprowadzenie wód opadowych i wyeliminowanie możliwości zalewania
elewacji przez wody opadowe, otwory okienne i drzwiowe przesłonić folią
2. Z elewacji usunąć wszystkie przewody i kable ew. zaplanować ukrycie ich
w bruzdach pod tynkiem. Usunąć też tablicę reklamową.
Uwaga;
Po wykonaniu renowacji elewacji – na umieszczenie i wystrój reklamy
użytkownik sklepu musi wystąpić o pozwolenie do Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków – Delegatura w Lesznie.
3. Ściany fundamentowe
Rozebrać

opaski wokół budynków i odsłonić ściany fundamentowe

do

poziomu posadowienia
uwaga;
Wykopy należy wykonywać odcinkami po ok. 3,00 m, aby uniknąć
wypychania gruntu spod fundamentu.
Powierzchnie ścian oczyścić z resztek gruntu i odkazić za pomocą preparatu
Ceresit CT 99. Skorodowane elementy należy wymienić na nowe

lub

uzupełnić zaprawą Ceresit CX5. Spoiny oczyścić na głębokość ok. 2,00 cm i
wyrównać tynkiem renowacyjnym podkładowym Ceresit CR 61.
Na całej odsłoniętej powierzchni ściany powłokowej izolacji z modułem
krystalizującym Ceresit CR 90.
Ułożoną powłokę uszczelniającą zabezpieczyć za pomocą folii kubełkowej,
zamocowanej w poziomie

terenu listwą mocującą umożliwiającą

odprowadzanie pary wodnej z przestrzeni między powłoką a folią.
Wykop zasypać i wykonać nawierzchnię wokół budynków.
4. Elewacje
a] Cokoły od strony ulicy – w pierwszej kolejności wykonać hydrofobizację
preparatem

Ceresit CT 9, następnie wykonanie przepony poziomej na

ścianach za pomocą preparatu Ceresit CO 81; Wiercenie należy wykonać w
dwóch rzędach /nad

i pod posadzka parteru/pod kątem, tak oby otwór

przeciął przynajmniej jedną spoinę między cegłami. Rozstaw otworów w
poziomie owinien wynosić około 15 cm.
Zamknięcie otworów iniekcyjnych zaprawą Ceresit CR 65.
Na ścianach z przepona wykonać również izolację pionową od wewnątrz z
powłoki uszczelniającej Ceresit CR 66.
Powłokę

zabezpieczyć

przed

uszkodzeniami

mechanicznymi

oraz

kondensacja pary wodnej na jej powierzchni przez wykonanie tynków
napowietrzonych w następującym układzie;
1. Obrzutka z zaprawy z wapienno - cementowej na bazie białego cementu z
dodatkiem emulsji kontaktowej Ceresit CC81 , grubości 0,5 cm;
2. Tynk

wapienno – cementowy na bazie białego cementu z dodatkiem

napowietrzającym Ceresit C0 84 gr. 2,00 – 3,00 cm;
3. Szpachlówka renowacyjna Ceresit CR 64, GR 0,20 – 0,30 cm
4. Pomalowanie powierzchni ścian paroprzepuszczalna farba silikatową
Ceresit

CT 54 / w kolorze z godnie z kolorystyka wybraną dla

przedmiotowej elewacji/
b]. Na cokołach

od strony podwórza wykonać tynki renowacyjne

przewidziane dla średniego zasolenia o następującym układzie warstw;
1. Obrzutka z tynku renowacyjnego podkładowego Ceresit CR 61

z

dodatkiem emulsji kontaktowej Ceresit CC 81 – grubości 0,5 cm.
2. Tynk renowacyjny specjalistyczny Ceresit CR 62 grubości 3,00 cm
3. Ujednolicić powierzchnie tynków z pomocą szpachlówki renowacyjnej
Ceresit CR 64.
4. Pomalowanie powierzchni ścian paroprzepuszczalna farba silikatową
Ceresit

CT 54 / w kolorze z godnie z kolorystyka wybraną dla

przedmiotowej elewacji/
Lica ścian;
- Wykonać roboty odkażające, np. przy użyciu preparatu Ceresit CT 99 .
/środek dostarczany w formie koncentratu

należy rozcieńczyć wodą w

stosunku 1;2 – 1 część CT 99 na 2 części wody/. Tak przygotowanym
roztworem

pokryć za pomocą pędzla

miejsca porażone grzybem. Po

nałożeniu preparatu należy odczekać min. 10 godzin przed kontynuacją robót.
Po tym czasie preparatu nie zmywa się, nie usuwa.

- Powierzchnie malowane ścian wymagają całkowitego usunięcia starych warstw
farby, oczyszczenia i zlikwidowania ewentualnych wykwitów.

−
−

Należy skuć tynk 80 cm powyżej widocznego poziomu zawilgocenia zasolenia,
oraz usunąć tynki trwale zawilgocone i zmurszałe.
−

* W przypadku stwierdzenia występowania rys w murach należy:

−

-rysy konstrukcyjne poszerzyć i pogłębić do ok. 1,00 cm w kształcie litery
“U”, usunąć pył i nasączyć Środkiem gruntującym. Rysy wypełnić
elastyczną szpachlówką i nałożyć warstwę materiału krzemianowo –
dyspersyjnego
−

- metoda “żyłowania” - rysy ustabilizowane, nieruchome o rozwartości
0,50 – 1,00 mm; poszerzyć, zagruntować wodnym roztworem szkła
wodnego potasowego w proporcji 2 : 1 i wypełnić konfekcjonowaną,
mineralną szpachlówka naprawczą.

−

- rysy o rozwartości 0,30 – 0,50 mm; szpachlować mineralną szpachlówką
naprawczą z zatopieniem paska siatki z włókna szklanego o szerokości
min. 30 cm. W przypadku większej ilości takich spękań siatkę zatopić na
całej powierzchni.
-

powierzchnie o rysach mniejszych niż 0,30 mm rozwartości

szpachlować całopowierzchniowo warstwą min. 3,00 mm.
−

Po skuciu tynków mur dokładnie oczyścić, usunąć luźną zaprawę w spoinach
między cegłami, oczyścić na gł. ok. 2,00 cm, a następnie uzupełnić tynkiem
renowacyjnym, podkładowym Ceresit CR 61 /dopełnienie muru do stanu ''na
pełną spoinę''/

−

Cegły skorodowane należy wymienić na nowe lub uzupełnić zaprawą
Ceresit CR 43

−

Sprawdzić nośność podłoża. Usunąć mechanicznie wodą pod ciśnieniem luźne
elementy podłoża.

−

Na oczyszczonym i naprawionym podłożu - wykonać obrzutkę /szpryc/o
grubości ok. 5,00 mm pokrywający ażurowo 50 % powierzchni ściany z
tynku renowacyjnego podkładowego Ceresit CR 61 z dodatkiem emulsji
kontaktowej Ceresit CC 81.
uwaga;
Materiał do wykonania obrzutki – to 1 część emulsji kontaktowej Ceresit

CC 81 + 2 części wody. Uzyskaną w ten sposób cieczą zarabia się tynk
renowacyjny podkładowy Ceresit CR 61 do konsystencji umożliwiającej
wykonanie obrzutki.
−

Wykonanie tynków renowacyjnych;
część I – prace wstępne
Powierzchnię ścian pokrytych tynkiem podkładowym należy doprowadzić
do stanu matowo – wilgotnego.
Zawartość 20 kg opakowania tynku Ceresit CR 62 wsypać do czystego
naczynia zawierającego odmierzone 6,80l czystej i chłodnej wody,
wymieszać ręcznie

/wolnoobrotowa wiertarka z mieszadłem/ lub w

wolnospadowej betoniarce, aż do uzyskania jednolitej masy bez granulek.
Jak zachodzi taka potrzeba , w celu uzyskania właściwej konsystencji można
dodać niewielką ilość wody. Mieszać nie dłużej niż ok. 5 minut. CR 62
można mieszać io podawać agregatem tynkarskim. Gotową zaprawę należy
użyć w ciągu 15 minut.
Tynk nakładać warstwami 1,00 cm i ściągać łatą. Łączna grubość
nakładanego tynku 3,00 cm. Po wstępnym związaniu tynk należy nieco
zatrzeć /nie należy tego robić ani zbyt długo ani zbyt intensywnie/.
Po zatarciu powierzchnię tynku przeciągnąć ostrą miotłą i pozostawić do
stwardnienia. Przez kilka dni tynk chronić przed zbyt szybkim
przeschnięciem np. przez zwilżanie rozpylona wodą.
część II - prace wykończeniowe
Po upływie 7 dni od zakończenia prac związanych z nakładaniem tynków
renowacyjnych, można przystąpić do wyrównania ich powierzchni z pomoca
szpachlówki do tynków Ceresit CR 64 .
Otynkowaną powierzchnie ścian należy doprowadzić do stanu

matowo –

wilgotnego.
Zawartość 25 kg szpachlówki CR 64 należy wsypać do czystego naczynia z
odmierzoną ilością chłodnej i czystej wody /6,25 – 6,75 l/ i wymieszać
/wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem/ aż do uzyskania jednolitej masy.
Na przygotowanie podłoże szpachlówkę należy nakładać warstwą o grubości
ok. 2,0 – 3,00 mm i wygładzać metalową pacą. Po stężeniu materiału można go
zacierać pacą filcową lub styropianową.
Na tak wykonanym tynku renowacyjnym i pokrytym szpachlówką, można
nakładać tylko i wyłącznie materiały wykończeniowe, które są przepuszczalne

dla pary wodnej – w niniejszym projekcie przewidziano malowanie tynków
farbami silikatowymi Ceresit CT 54.
uwaga;
Do malowania można przystąpić po minimum 3 dniach.
część III – malowanie
Zawartość pojemnika z farbą należy dokładnie wymieszać za pomocą wiertarki
z mieszadłem przez okres około 2 minut.
Zazwyczaj wystarcza malowanie dwukrotne. Na podłożach nasiąkliwych do
nakładania pierwszej warstwy można wymieszać farbę z 10 -15 %
wody.

czystej

Druga i ew. trzecia warstwę nakładać bez rozcieńczania, Pomiędzy

nakładaniem kolejnych warstw trzeba zachować co najmniej 12 godzinne
przerwy technologiczne. Pierwszą warstwę należy nakładać pędzlem.
Kolejne warstwy /pod warunkiem gładkiej powierzchni/ można nakładać
wałkiem.
uwaga;
−

Należy zwrócić szczególna uwagę na równomierne nakładanie farby.

KOLORYSTYKA ELEWACJI
kolory dobrane wg wzornika kolorów CERESIT
1. kolor wiodący

1. MONTANA 6

2. gzymsy ,detale
architektoniczne,
i wnęki okien

2. CEYLON 1

3. cokół

3. SIBERIA 6

* Schody zewnętrzne - wyremontować (w razie stwierdzenia takiej potrzeby
przemurować)

a

następnie

obłożyć

płytami

gresowymi

w

kolorze

nawiązującym do koloru cokołu, stopnie z ryflowaniem antypoślizgowym.
* Witryna sklepowa i drzwi do sklepu – brązowe – istniejące.
Parapet okna wystawowego wykonać nowy – z malowanej blachy – brązowy.
*Stolarka okienna - biała do wymiany na stolarkę drewnianą z odtworzeniem

podziałów i wystroju okien historycznych.
Kraty w oknach oczyścić

szczotką i papierem ściernym, a następnie

pomalować farbą antykorozyjną “HAMMERITE” lub “HECTOR” w kolorze
nawiązującym do koloru elewacji. Kraty mocowane w parapetach należy
podciąć w celu umożliwienia założenia parapetów z blachy cynkowo –
tytanowej.
* Stolarka drzwi zewnętrznych
Drzwi frontowe wraz
nadświetla

starannie

elementami
oczyścić

nawarstwień farby -

z

oczyszczenie

drobnoziarnistym papierem ściernym
+

środki do usuwania farb olejnych.

Ubytki i pęknięcia zaszpachlować kitem
stolarskim. Uzupełnić ew. odtworzyć
brakujące elementy – analogiczne do
detali zachowanych.
Na oczyszczone podłoże nałożyć 2 x
farbę

akrylową

półmat

w

kolorze

brązowym (orzech ciemny).
Elementy

metalowe /ślusarkę i ćwieki / oczyścić z nawarstwień farby

szczotką i papierem ściernym, a następnie pomalować farbą antykorozyjną
“HAMMERITE” lub “HECTOR” w kolorze czarnym /matowym/.
Drzwi od strony podwórza – płycinowe, jednoskrzydłowe, brązowe należy
poddać renowacji lub wymienić na nowe o analogicznym wystroju.
* Drzwiczki skrzynek (gaz i prąd) wymienić na nowe - wykonane jako kute ,
malowane farbami do metalu w kolorze elewacji.
* Opierzenia blacharskie na elewacjach – należy wykonać kapitalny remont
parapetów i opierzeń gzymsów. W przypadku stwierdzenia zużycia opierzeń założyć nowe opierzenia z blachy płaskiej cynkowo – tytanowej gr. ca 0,70
mm – z wypuszczeniem okapników poza lico ściany na ca 3,00 cm. Szczeliny
pomiędzy opierzeniami a ścianami wypełnić dekarską masą silikonową.
# Rynny i rury spustowe - z blachy cynkowo – tytanowej w dobrym stanie

10.3. Oficyna II – południowa
Z elewacji usunąć wszystkie przewody i kable ew. zaplanować ukrycie ich w
bruzdach pod tynkiem.
Cokół od strony podwórza oraz od strony sąsiedniej posesji wykonać wg
technologi i z materiałów jak opisano wyżej dla cokołów od strony podwórza
budynku frontowego i oficyny północnej.
Lico ściany frontowej i bocznej
Usunąć tynki odspojone, zmurszałe lub zwietrzałe – nie gwarantujące
wymaganej wytrzymałości dla wypraw tynkarskich. Po skuciu odspojonych
tynków mur dokładnie oczyścić.

Usunąć

ciśnieniem luźne elementy podłoża.

Sprawdzić nośność podłoża. Należy

uzupełnić ew. braki zaprawy w spoinach
miejscowych.

Stosować

zaprawy

mechanicznie lub wodą pod

o

i dokonać koniecznych napraw
charakterze

i

parametrach

wytrzymałościowych możliwie najbardziej zbliżonych do oryginalnych
zapraw w podłożu. Dokonać niezbędnych napraw rys i innych drobnych
ubytków stosując konfekcjonowaną mineralną szpachlówkę naprawczą.
Całość ścian zmyć wodą. W miejscach usuniętego tynku - wykonać nowe
tynki stosując zaprawy o składzie i parametrach zbliżonych
występujących w budynku -

można zastosować

do zapraw

ATLAS ZAPRAWA

TYNKARSKA.
Rysy i pęknięcia należy wypełnić tynkiem szpachlowym “EKSTRA”.
** W przypadku stwierdzenia występowania rys w murach należy:
-rysy konstrukcyjne poszerzyć i pogłębić do ok. 1,00 cm w kształcie litery
“U”, usunąć pył i nasączyć Środkiem gruntującym. Rysy wypełnić
elastyczną szpachlówką i nałożyć warstwę materiału krzemianowo –
dyspersyjnego
- metoda “żyłowania” - rysy ustabilizowane, nieruchome o rozwartości
0,50 – 1,00 mm; poszerzyć,

zagruntować

wodnym roztworem szkła

wodnego potasowego w proporcji 2 : 1 i wypełnić konfekcjonowaną,
mineralną szpachlówka naprawczą.
- rysy o rozwartości 0,30 – 0,50 mm; szpachlować mineralną szpachlówką
naprawczą z zatopieniem paska siatki z włókna szklanego o szerokości
min. 30 cm. W przypadku większej ilości takich spękań siatkę zatopić na
całej powierzchni.

- powierzchnie o rysach mniejszych niż 0,30 mm rozwartości szpachlować
całopowierzchniowo warstwą min. 3,00 mm.
Świeży tynk sezonować.
podłoża. Wszystkie

Każdorazowo sprawdzać należy nośność

tynki – jako grunt pod malowanie elewacji

ujednolicić pod względem fakturowym. Podłoże powinno być mocne i
oczyszczone z kurzu i brudu. W razie potrzeby
oczyścić szczotką. Przed nałożeniem mineralnej
ATLAS REKORD

powierzchnie ścian
zaprawy szpachlowej

podłoże powinno być wilgotne (nie mokre) W

przypadku gdy wskazane będzie zredukowanie chłonności podłoża zaleca
się stosować emulsje gruntującą ATLAS UNI-GRUNT.
malowanie elewacji farbami mineralnymi
***

firmy

ATLAS – gotowa do użycia farba elewacyjna - z

wypełniaczami mineralnymi i pigmentami
Kolory dobrane zgodnie z wzornikiem kolorów
ATLAS nova paleta barw
1. kolor wiodący

1. nr 0032

2. wnęki okien i drzwi

2. nr 0042

3. cokół

3. nr 0050

Opierzenia blacharskie na elewacjach – należy wykonać kapitalny remont
parapetów i opierzeń gzymsów. W przypadku stwierdzenia zużycia
opierzeń -założyć nowe opierzenia z blachy płaskiej cynkowo – tytanowej
gr. ca 0,70 mm – z wypuszczeniem okapników poza lico ściany na ca 3,00
cm. Szczeliny pomiędzy opierzeniami a ścianami wypełnić dekarską masą
silikonową.
Stolarka drzwiowa – drzwi zewnętrzne starannie oczyścić z nawarstwień
farby - opalenie i oczyszczenie drobnoziarnistym papierem ściernym.
Ubytki i pęknięcia zaszpachlować

kitem stolarskim. Uzupełnić ew.

brakujące elementy. Na oczyszczone podłoże nałożyć 2 x farbę akrylową
półmat w kolorze jasny brąz. Drzwi deskowe i drzwi w części wschodniej
elewacji – wymienić na nowe.

Stolarka okienna – biała

- do wymiany no nową typu euro

z

przywróceniem historycznego wystroju i podziałów.
10.3 Budynki gospodarcze
W pierwszej

dokonać przeglądu stanu zachowania pokrycia dachów oraz

deskowania i drewnianej konstrukcji dachu. W razie takiej potrzeby zużyte
elementy wymienić na nowe (drewno sosnowe kl. II (K=27) o wilgotności do
20 %).
Wszystkie przewidziane do zachowania jak i nowe elementy drewniane
zabezpieczyć zaimpregnować FOBOSEM M-2 wg załączonej instrukcji.
Wykonać nowe pokrycie dachu z blachy trapezowej (ew. 2 x papa)
Lico ścian
Usunąć tynki odspojone, zmurszałe lub zwietrzałe – nie gwarantujące
wymaganej wytrzymałości dla wypraw tynkarskich. Po skuciu odspojonych
tynków mur dokładnie oczyścić. Powierzchnie ścian wymagają całkowitego
usunięcia starych warstw farby, oczyszczenia i zlikwidowania ewentualnych
wykwitów. Usunąć mechanicznie lub wodą pod ciśnieniem luźne elementy
podłoża. W przypadku stwierdzenia pleśni przy zaciekach i partiach
przyziemnych należy zdezynfekować te miejsca preparatem ELIOX – 2 x. Przy
większych nierównościach należy nałożyć przynajmniej 1 cm tynku
wyrównawczego. Sprawdzić nośność podłoża. Należy uzupełnić braki zaprawy
w spoinach
Stosować

między cegłami i dokonać koniecznych napraw miejscowych.
zaprawy

o

charakterze

wapiennym

o

parametrach

wytrzymałościowych możliwie najbardziej zbliżonych do oryginalnych zapraw
w podłożu. Dokonać niezbędnych napraw rys i innych drobnych ubytków
stosując konfekcjonowaną mineralną szpachlówkę naprawczą. Całość ścian
zmyć wodą. W miejscach usuniętego tynku - wykonać nowe tynki stosując
zaprawy o składzie i parametrach zbliżonych do zapraw występujących w
budynku (dopuszcza się zastosowanie zaprawy z drobnego piasku, ciasta
wapiennego i białego cementu portlanckiego), można zastosować

ATLAS

ZAPRAWA TYNKARSKA.
Opierzenia blacharskie na elewacjach – należy wykonać kapitalny remont
parapetów i opierzeń gzymsów. W przypadku stwierdzenia zużycia opierzeń
-założyć nowe opierzenia z blachy płaskiej cynkowo – tytanowej gr. ca 0,70
mm – z wypuszczeniem okapników poza lico ściany na ca 3,00 cm.

Szczeliny

pomiędzy opierzeniami a ścianami wypełnić dekarską masą

silikonową.iem szpachlowym “EKSTRA”.
będzie

W przypadku gdy wskazane

zredukowanie chłonności podłoża zaleca się stosować emulsje

gruntującą ATLAS UNI-GRUNT.
Powierzchnię murów przygotować zgodnie ze sztuką budowlaną.
malowanie elewacji farbami mineralnymi
***

firmy

ATLAS – gotowa do użycia farba elewacyjna - z

wypełniaczami mineralnymi i pigmentami
* Kolory dobrane zgodnie z wzornikiem kolorów ATLAS
1.Kolor wiodący

nr 0033

2. Cokół

nr 0050

Stolarka drzwiowa - zewnętrzna
drzwi – możliwe do zachowania, oczyścić i pomalować

farba do drewna

/brązowe/, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności wymienić na nowe –
deskowe – typowe dla budynków gospodarczych, mocowane na zawiasach
pasowych.
Stolarka okienna - zniszczona – do wymiany na nową. Ościeżnica z PCV z
zachowaniem podziałów – kolor brązowy.
Rynny i rury spustowe – nadające się do dalszego użytkowania należy oczyścić
z brudu oraz innych nawarstwień. Uszkodzone

rynny i rury spustowe –

zdemontować i wymienić na nowe z blachy cynkowo – tytanowej ew. z PCV
(brązowe)
Obróbki blacharskie - zniszczone należy zdemontować. Nowe wykonać z
blachy cynkowo – tytanowej gr. ca 0,70 mm – z wypuszczeniem okapników
poza lico ściany na ca 3,00 cm. Szczeliny pomiędzy opierzeniami a ścianami
wypełnić dekarską masą silikonową.

opracował
inż. Grażyna Wejman
upr. proj.- bud. nr 1520/Lo/92
upr. konserwatorskie nr 17/98

11. KOŃCOWE INFORMACJE I UWAGI
1. Wszystkie prace wykonać zgodnie projektem, instrukcjami zawartymi w
kartach technicznych - w odniesieniu do zastosowanych materiałów (karty
dostępne w przedstawiciela CERASIT – na życzenie wykonawcy)
2. Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz
zasadami konserwatorskimi dotyczącymi renowacji obiektów zabytkowych
3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zaproponowanych
rozwiązań renowacyjnych w dokumentacji projektowej należy kontaktować
się z projektantem niniejszego opracowania lub przedstawicielem danej firmy,
której dotyczy opis.
4. Prace należy wykonać w sposób prawidłowy z przestrzeganiem reżimów
technologicznych oraz zachowaniem właściwej kolejności robót
5.Prace prowadzić pod nadzorem uprawnionej osoby z zachowaniem
przepisów BHP i stosownych środków ochrony osobistej

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(rewaloryzacja elewacji+kolorystyka)
OPIS:
1. ZAKRES ROBÓT, KOLEJNOŚĆ REALIZACJI
* ROBOTY BUDOWLANE
organizacja placu budowy

–

- ustawienie rusztowań
- zabezpieczenie okien i drzwi folią polietylenową
- usunięcie partii tynku zmurszałego, odspojonego lub zwietrzałego
- oczyszczenie całości podłoża mechanicznie lub wodą pod
ciśnieniem i przez szczotkowanie
- uzupełnienie ew. braków w spoinach
- zagruntowanie podłoża
- ew. uzupełnienie i odtworzenie profili gzymsów i detali arch.
- uzupełnienie ubytków tynku zaprawą wyrównawczą
- nałożenie nowych tynków i malowanie elewacji
- wymiana opierzeń
- uporządkowanie placu budowy
2. WYKAZ OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH
Na terenie działki znajduje się: od frontu budynek mieszkalno – handlowy,
od strony podwórza

dwie oficyny i budynki gospodarcze oraz wjazd na

podwórze .
Wejście do budynków – od strony frontowej i od podwórka
3.

ELEMENTY

ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

MOGĄCE

STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWEA I ZDROWIA LUDZI
Budynek frontowy przylega bezpośrednio

do ul. B. Chrobrego i do ul.

Krótkiej. Zlokalizowany jest w centrum miasta.
Nie stwierdza się innych elementów mogących stworzyć zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4.

WSKAZANIE

ZAGROŻEŃ

WYSTĘOPUJĄCYCH

PODCZAS

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYUCH, SKALA, RODZAJ, MIEJSCE
I CZAS WYSTĘPOWANIA
Przewiduje się możliwość wystąpienia zagrożeń podczas prowadzenia
prowadzenia robót:
- roboty, przy wykonywaniu których istnieje ryzyko upadku z wysokości
ponad 5,00 m
- rozładunek i montaż rusztowań
- transport materiałów budowlanych na duże wysokości
- możliwość wystąpienia uczulenia na przewidziane do zastosowania środki
do dezynfekcji i oczyszczania podłoża
5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED
PRZYSTĄPIENIEM

DO

REALIZACJI

PRAC

SZCZEGÓLNIE

NIEBEZPIECZNYCH
* przed przystąpieniem robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik
Budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu podczas
którego - pracownicy powinni być:
- poinformowani o możliwych zagrożeniach
- skontrolowani pod względem stosowania środków ochrony
osobistej
- zaznajomieni z projektem realizacji robót
Stały nadzór

nad pracami szczególnie niebezpiecznymi powinien pełnić

Kierownik Budowy.
Instruktaż należy każdorazowo zapisywać w Zeszycie Instruktażu BHP z
podaniem:
- wykazu osób biorących udział
- osoby pełniącej nadzór nad realizacją
- zakresu instruktażu
Podstawowymi aktami prawnymi na które powoływać się będzie osoba
prowadząca instruktaż będą:
-

rozporządzenie

Ministra

Budownictwa

i

Przemysłu

Materiałów

Budowlanych z dnia 28.03.1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.
U. z dnia 10.04.1972r)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i Higieny Pracy z dnia 26.09.1997r. (Dz. U. Nr
129, poz. 844)
- obowiązujące Polskie Normy i przepisy
- pracownikom należy zapewnić

pomieszczenia socjale, dostęp do WC,

wody i środków ochrony
- bezpośredni dostęp do telefonu z wykazem numerów alarmowych lub
czynny telefon komórkowy
- nie należy zastawiać dróg komunikacyjnych
- należy utrzymywać porządek na placu budowy
- należy stosować do realizacji wyroby budowlane, które posiadają
atest i dopuszczone są do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie
- należy wyznaczyć drogi komunikacyjne i stosownie je
zabezpieczyć
- teren budowy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych
- w widocznym miejscu należy umieścić tablicę informacyjną, na której
wypisano dane o obiekcie i podstawowe numery telefonów alarmowych
6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJĄCYM

NIEBEZPIECZEŃSTWOM

W

STREFACH

SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA
- Do wykonania prac szczególnie niebezpiecznych będą uprawnieni
pracownicy bez przeciwwskazań lekarskich do zatrudnienia przy tych
pracach, pełnoletni
- dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa przy tych
pracach
- posiadający dodatkowe uprawnienia wymagane przy niektórych

rodzajach

prac szczególnie niebezpiecznych
Roboty, przy których wykonaniu istnieje ryzyko upadku z wysokości
ponad 5, 00 m należy wydzielić strefę niebezpieczną – ok. 6,00 m, oznaczoną
tablicami “UWAGA ! STREFA NIEBEZPIECZNA” i wydzieloną białoczerwoną taśmą BHP.
Prace na wysokościach, prowadzone z rusztowań inwentaryzowanych
z barierą BHP (zaopatrzonych w atest i instrukcje producenta).
Podczas prac na wysokościach pracownicy zaopatrzeni będą w pasy

ochronne z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji.
Na rusztowaniu wywieszona zostanie tabliczka informująca o
dopuszczalnej wielkości obciążenia pomostów.
Wchodzenie i schodzenie z rusztowań odbywać się będzie w pionach
komunikacyjnych
roboty wykonywane przy pomocy dźwigu:
- przy wszystkich pracach z użyciem dźwigu budowlanego Kierownik
Budowy wyznaczy pracownika do obsługi haka
- przy przemieszczaniu ładunków ponad stanowisko pracy operatorzy są
zobowiązani podawać sygnały ostrzegawcze, a pracownicy powinni w tym
czasie przerwać pracę i usunąć się poza zasięg przemieszczanego ładunku
- ładunki mogą być przemieszczane ponad miejscami pracy na wysokości nie
mniejszej niż 2,50 m
- ładunki przemieszczane wymagają odpowiednich pojemników i zawiesi,
stosowanie zwykłych sposobów zawieszenia na haku maszyn jest
niedopuszczalne
Ponadto przed przyjęciem do pracy wszyscy pracownicy

muszą przejść

stanowiskowe szkolenie BHP oraz wykonać badania lekarskie, w zakresie
odpowiednim do rodzaju wykonywanej pracy.
Również podczas zatrudnienia pracownicy są zobowiązani do brania udziału
(raz w roku) w szkoleniach BHP i wykonywania badań lekarskich –
wstępnych,

okresowych

i

kontrolnych

wg

zakresu

określonego

rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kodeksu Pracy.
. Możliwe do przewidzenia zagrożenia realizacji robót
- zagrożenia dla pracowników:
* kurz i pyły występujące w czasie prac demontażowych
* praca na wysokości
* stosowanie środków chemicznych
* niekorzystne warunki atmosferyczne
- zagrożenia dla użytkowników i petentów obiektu
* ograniczenie przejść i okresowe zamknięcie dojść
* hałas
* kusz
opracował:

inż. Grażyna Wejman
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autor opracowania

Grażyna Wejman
Moraczewo 17
64 – 130 Rydzyna

OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016 z
późniejszymi zmianami)
OŚWIADCZAM
że projekt budowlany : remont, renowacja i kolorystyka
elewacji budynku frontowego, dwóch oficyn
i budynków gospodarczych w podwórzu
Leszno ul. B. Chrobrego 44
(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)
inwestor : Miejski Zakład Budynków Komunalnych
Leszno ul. J. Dekana 10
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi zasadami wiedzy
technicznej

projektant
inż. Grażyna Wejman
upr. proj.- bud. nr 1520/Lo/92
upr. konserwatorskie nr 17/98

