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ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ : 

 

A. Opis projektu wykonawczego projektowanego budynku przy Sienkiewicza 4A   

1. Przedmiot Inwestycji i zakres opracowania 

2. Przeznaczenie i program użytkowy 

3. Zestawienie parametrów budynku 

4. Forma architektoniczna  

5. Opis budynku istniejącego 

6. Opis projektowanej przebudowy i nadbudowy 

7. Elewacja budynku – stan projektowany 

8. Kolorystyka elewacji 

9. Roboty dotyczące przebudowy i nadbudowy 

10. Roboty dotyczące hydroizolacji i renowacji elewacji 

10.1 Hydroizolacja 

10.2 Renowacja elewacji 

11. uwagi dotyczące materiałów i realizacji 

12. Informacje dot. charakterystyki energetycznej budynku 

13. Ochrona przeciwpożarowa – wymagania 

14. Wybrane elementy wykończenia i wyposażenia budynku 

 zestawienie wyposażenia łazienek 

 wybrane oprawy oświetleniowe 

 

 

 

RYSUNKI – PROJEKTU WYKONAWCZEGO:       

(rysunki nr 1 w części PZT) 

 

2W  rzut piwnic        1:50 

2aW rzut piwnic – zmiany budowlane      1:50 

2bW rzut piwnic – aranżacja       1:75 

2cW rzut piwnic – sufity z oświetleniem     1:75 

3W rzut parteru         1:50 

3aW rzut parteru – zmiany budowlane     1:50 

3bW rzut parteru – aranżacja       1:75 

3cW rzut parteru – sufity z oświetleniem     1:75 

4W rzut I piętra        1:50 

4aW rzut I piętra – zmiany budowlane     1:50 

4bW rzut I piętra – aranżacja       1:75 

4cW rzut I piętra – sufity z oświetleniem     1:75 

5W rzut poddasza        1:50 

5aW rzut poddasza  zmiany budowlane     1:50 

5bW rzut poddasza – aranżacja       1:75 

5cW rzut poddasza – sufity z oświetleniem     1:75 
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6W rzut dachu        1:100  

7W przegrody  - warstwy 

7aW układ posadzek        1:150 

8W przekrój A - A         1:50 

9W przekrój B - B         1:50 

10W przekrój C – C         1:50 

11W przekrój D - D          1:50 

12W przekrój E - E          1:50 

13W przekrój E1 – E1        1:50 

14W przekroje A1 – A1  i  A2 – A2      1:50 

15W elewacja północna       1:100 

15aW elewacja północna z pochylnią, balustrady           1:100;1:50 

16W elewacja zachodnia       1:100 

17W elewacja południowa       1:100 

18W elewacja wschodnia       1:100 

19W elewacje w relacji z otoczeniem       1:100 

(rys. 19.a ogrodzenie od strony ul. Sienkiewicza 1:100;1:40 

oraz rys. 20 elewacje – kolorystyka – zawarte w projekcie budowlanym) 

21W wykaz okien zewnętrznych      1:100 

21aW rzuty – lokalizacja kontaktronów okien     1:150 

22W wykaz drzwi drewnianych      1:100 

22aW rzuty – samozamykacze w drzwiach     1:150 

23W wykaz ślusarki         1:100 

24W pochylnia zewnętrzna       1:100;1:50 

25W przekrój pochylni i układ balustrad     1:50;1:20 

26W balustrada klatki schodowej      1:150 

27W balustrada klatki schodowej c.d.      1:150 
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A. OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO PROJEKTOWANEGO CZ. ARCHITEKTONICZNA 

 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem Inwestycji jest budynek wolnostojący, dotychczas pełniący funkcję mieszkaniową, 

który zostanie przebudowany i nadbudowany, nastąpi zmiana sposobu użytkowania budynku na 

usługową – biuro - usługi administracji publicznej.  

Budynek pochodzi z początku XX w., około 1905 r. Pierwotnie użytkowany był jako skład apteczny 

z mieszkaniem właścicieli. W okresie powojennym podzielony został na kilka lokali mieszkalnych.  

Jest to budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych (parter, piętro), podpiwniczony, z 

nieużytkowym poddaszem.  

Budynek projektowany zostanie przebudowany i dostosowany do nowej funkcji usługowej – biuro, 

zyska dodatkową kondygnację użytkową poprzez podwyższenie dachu, piwnice zostaną 

pogłębione – projektowane jest podbicie ścian piwnic.  

 

Projekt zawiera części architektoniczną, konstrukcyjną i instalacji sanitarnych i elektrycznych. W 

części sanitarnej zaprojektowane zostaną instalacje grzewcze, wod-kan, wentylacji mechanicznej, 

klimatyzacja. 

Ekspertyza stanu technicznego budynku znajduje się w części konstrukcyjnej projektu budynku. 

 

 

2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY 

PROGRAM FUNKCJONALNY: 

Cały budynek zostanie dostosowany do potrzeb funkcji biurowej – zgodnie z programem 

użytkowym Inwestora. Wejście główne do budynku – od strony ul. Sienkiewicza, nowa klatka 

schodowa wraz z windą zostanie wybudowana w centralnej części budynku. 

Projektowany nowy dach - mansardowy (nadbudowa) umożliwi adaptację poddasza na cele 

użytkowe.  

Na parterze, I piętrze i poddaszu zaprojektowano pomieszczenia biurowe z pomieszczeniami 

pomocniczymi -  pokoje socjalne z aneksami kuchennymi i toalety dla pracowników. Na parterze 

zaprojektowano pomieszczenie kasy z niewielką poczekalnią, wc interesantów dostosowane dla 

osób niepełnosprawnych, pomieszczenie porządkowe. Pomieszczenie werandy na parterze 

przeznaczone zostanie na pokój rozmów, na poddaszu zaprojektowano małą salkę konferencyjną. 

W piwnicy znajdą się pomieszczenia techniczne i gospodarcze, oraz łazienka dla pracowników 

porządkowych. 

 

ZATRUDNIENIE: 

W budynku znajduje się 29 stałych miejsc pracy biurowej, w tym  

na parterze:  9 stałych miejsc pracy, 

na piętrze:    12 stałych miejsc pracy. 

na poddaszu:  8 stałych miejsc pracy 
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ZAPLECZE SOCJALNE 

Na parterze, piętrze i poddaszu zaprojektowano kuchenki dla pracowników. 

Wc na parterze dla personelu wspólny dla kobiet i mężczyzn (9 stałych miejsc pracy). 

Wc na I piętrze dla personelu oddzielne dla kobiet i mężczyzn. 

Wc na poddaszu dla personelu wspólny dla kobiet i mężczyzn (8 stałych miejsc pracy). 

W piwnicy łazienka z natryskiem dla pracowników porządkowych. 

Pomieszczenie porządkowe na parterze. 

 

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI: 

Wejście główne – bez barier architektonicznych, zaprojektowano pochylnię przy wejściu głównym. 

Budynek dostosowany będzie do użytkowania przez osoby ze szczególnymi potrzebami – 

zaprojektowano windę o parametrach spełniających wymagania dla w/w osób, a na parterze 

zaprojektowano łazienkę dla interesantów dostosowaną dla osób ze szczególnymi potrzebami.  

W hallu wejściowym oraz przed wejściem do budynku przewidziano tablice tyflograficzne, w kasie 

pętlę indukcyjną wspomagającą osoby niedosłyszące. 

Spełnione zostaną dodatkowe udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami, mające na celu 

łatwość poruszania się po budynku oraz ułatwiające sprawną ewakuację m. in.  

 zastosowana zostanie informacja wizualna oraz tablice z informacją zapisaną w alfabecie 

Braille’a oraz typografię przedstawiającą układ w budynku w zasięgu rąk osoby niewidomej – 

opracowane zostaną wg projektu wnętrz i wyposażenia,  

 drzwi ogniowe i przeciwdymowe oraz do pomieszczeń pracy i do toalet wyposażone zostaną 

w samozamykacze wspomagające ich otwieranie,  

 umieszczone zostaną kontrastowe oznaczenia drzwi do pomieszczeń (wg proj. wnętrz),  

 zastosowane zostaną pętle indukcyjne w stanowiskach obsługi mieszkańców.  

 Elementy wystroju zaprojektowane zostaną w sposób ułatwiający poruszanie się osób po 

budynku (zastosowanie kontrastowych kolorów, elementów wytłumiających pogłos, 

antypoślizgowe posadzki, i in.). 

 

 

 

3. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW BUDYNKU 

Wysokość budynku w stanie istniejącym     10,53 m 

wysokość projektowana po nadbudowie    11,98 m  

Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej 8,00 m do okapu głównej bryły, oraz 9,35 i 8,95 do 

górnych krawędzi zwieńczeń ryzalitów  - jak w stanie istniejącym b.z.  

szerokość elewacji frontowej budynku: 22,74 m  - jak w stanie istniejącym b.z. 

max głębokość budynku:   12,53 m - jak w stanie istniejącym b.z 

Liczba kondygnacji nadziemnych: 3  

Liczba kondygnacji podziemnych: 1 
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pow. 
użytkowa 

pow. 
nieuż. 

razem 
p. p.całkowita 

wys kond. 
brutto kubatura 

kub. z 
tarasami 

piwnice 82,74 82,32 165,06 282,80 2,70 777,70 777,70 
parter 199,12   199,12 277,75 3,47 963,79 963,79 
I piętro 189,18   189,18 255,89 3,37 862,35 881,45 
poddasze 161,45   161,45 243,58   768,72  768,72 

  632,49    714,81 1060,02   3372,56  3391,66 
 

Wykaz pomieszczeń umieszczono na rysunkach nr 2, 3, 4, 5 

 

 

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA  

Główna bryła budynku do poziomu gzymsów pod dachem pozostaje b.z. w stosunku do stanu 

istniejącego, zachowuje się również istniejące ogrodzenie murowane z ażurowymi elementami 

stalowymi pochodzące z okresu powstania budynku.  

Elewacja budynku istniejącego oraz ogrodzenie zostaną poddane renowacji. Forma i kształt 

elewacji oraz podstawowy układ otworów okiennych i drzwiowych zostaną zachowane jak w 

stanie istniejącym. Wejście główne przewidziano w miejscu historycznego wejścia głównego od 

strony ulicy, zaprojektowano nowe schodki zewnętrzne wraz z podestem w nowym układzie, 

wzdłuż budynku zaprojektowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych 

Projektowana nadbudowa dotyczy przebudowanego dachu – wielospadowy dach istniejący 

zostanie zdemontowany, nowy projektowany w układzie dachu łamanego na rzucie prostokąta nie 

zaburzy układu gzymsów i tympanonów ceglanych wieńczących ściany budynku. Prostokątne 

lukarny które zaprojektowano w połaci o nachyleniu 820 rozmieszczono na osiach okien elewacji, 

ewentualnie w regularnych odstępach w sposób harmonizujący z układem elewacji. Dach wraz z 

lukarnami oraz ślusarką okienną lukarn zaprojektowano w kolorze grafitowo-szarym (kolor blachy 

tytanowo-cynowej pokrycia dachowego), co stanowić będzie neutralne tło dla istniejącej elewacji 

ceglanej budynku, jednocześnie ją eksponując. 

Koncepcja przebudowy i nadbudowy budynku konsultowana była z MWKZ i wstępnie 

zaakceptowana na początkowym etapie projektu. Uzyskano pozytywną opinię Konserwatora – 

w załączeniu. 

W projekcie budynek został „oczyszczony” ze zbędnych wtórnych elementów jak betonowe 

schody zewnętrzne od strony zachodniej, schody zewnętrzne prowadzące do piwnicy pod 

werandą, przewody elektryczne prowadzone po elewacji itp.  

 

 

5. OPIS BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO 

Budynek będący przedmiotem opracowania, to wolnostojący budynek o dwóch kondygnacjach 

nadziemnych z nieużytkowym strychem, podpiwniczony. Elewacja budynku ceglana z gzymsami, 

tympanonami i in., wybrane płaszczyzny tynkowane – wg rysunków. 
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Główna bryła zbudowana na planie prostokąta z dwoma ryzalitami w fasadzie frontowej i jednym 

ryzalitem klatki schodowej od strony południowej oraz dobudowaną parterową werandą na planie 

prostokąta ze ściętymi narożnikami od strony ogrodu. Ściany zewnętrzne zwieńczone są 

wysuniętymi ceglanymi gzymsami, gdzie zastosowane są cegły i kształtki ceglane, na elewacji 

występują proste gzymsy pośrednie na poziomie stropu między parterem i piętrem oraz na 

poziomie pod parapetami okien.  

Budynek przekryty jest wielospadowym dachem krytym papą. 

Na parterze i na I piętrze znajdują się lokale mieszkalne (obecnie niezamieszkałe) dostępne z 

wejść na parterze i przez werandę, na I piętrze dostępne poprzez klatkę schodową. Obecnie 

wszystkie wejścia i okna parteru są zabezpieczone przed intruzami, zabite płytami wiórowymi 

Teren wokół budynku o zbliżonej wysokości – od 0,75 do 0,88 m poniżej poziomu posadzek 

parteru (poziom terenu określono orientacyjnie, poziom posadzek parteru może różnić się w 

poszczególnych pomieszczeniach o kilka centymetrów).  

Obecnie do budynku prowadzi kilka wejść:  

 dwa wejścia od strony ulicy, w tym jedno na środku długości elewacji ze schodkami 

zewnętrznymi (wejście główne do pierwotnego budynku wyróżnione architektonicznie) - 

schodki z podestem do przebudowy, oraz drugie gospodarcze z poziomu terenu w pobliżu 

narożnika od strony zachodniej – pozostaje. 

 wejście od strony zachodniej do klatki schodowej, schody zewnętrzne dobudowane 

prawdopodobnie w okresie powojennym – schody do wyburzenia w ramach przebudowy 

budynku 

 dwa wejścia od strony ogrodu (od południa) – jedno w ryzalicie klatki schodowej w pobliżu 

narożnika zachodniego na podest klatki, skąd dostępne są schody do piwnicy i do 

jednego z mieszkań na parterze (istniejąca klatka schodowa w projekcie do likwidacji, a 

otwór drzwiowy zostanie zamurowany, pozostaną drzwi – atrapa od strony elewacji), 

drugie wejście po zewnętrznych schodkach na werandę - pozostaje. 

 wejście po schodkach zewnętrznych wzdłuż elewacji południowej do piwnicy pod werandą 

– do likwidacji 

 

Dane materiałowe budynku istniejącego: 

 Ściany nośne budynku zewnętrzne i wewnętrzne wraz z fundamentami - murowane z 

cegły pełnej. Fundamenty stanowią przedłużenie ścian piwnic. Budynek nie posiada ław 

fundamentowych.  

 Elewacja wraz z gzymsami i in. detalami – ceglana, fragmenty tynkowane.  

 Ściany tynkowane od strony wnętrza tynkiem cementowo – wapiennym. 

 Stropy budynku nad parterem i I piętrem – drewniane.  

 Strop nad piwnicami – odcinkowe łukowe. 

 Stropy werandy nad piwnicą i nad parterem oraz strop nad parterem przedsionka wejścia 

głównego – strop Kleina. 
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 Schody klatki schodowej do poziomu I piętra – ze stopni prefabrykowanych, z piętra na 

poddasze schody drewniane. 

 Konstrukcja dachu drewniana. Budynek zadaszony jest wielospadowym dachem krytym 

papą na pełnym deskowaniu.  

 Kominy wentylacyjne i dymowe murowane z cegły pełnej. 

 Ściany działowe – murowane z cegły dziurawki, tynkowane. 

 Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, okna ościeżnicowe. 

 Posadzki – deski na legarach, podesty klatki schodowej – płytki ceramiczne, w piwnicy 

ubity grunt o zróżnicowanych poziomach. 

 Ogrodzenie od strony ul. Sienkiewicza – podmurówka i słupy murowane z cegły pełnej, 

wypełnienie przęseł stalowe. Ogrodzenie w charakterze budynku, w złym stanie 

technicznym, podlegać będzie remontowi i renowacji jak elewacja ceglana budynku. 

 

STAN TECHNICZNY  

Zgodnie z ekspertyzą techniczną zawarta w części konstrukcyjnej opracowania obecny 

stan techniczny budynku nie pozwala na wykonanie zwykłego remontu, możliwe jest 

pozostawienie tylko głównych elementów nośnych budynku (szczegóły wg w/w 

ekspertyzy). 

Elewacja ceglana wymaga wielu napraw, uzupełnienia ubytków, napraw pęknięć, zabezpieczeń 

przed dalszą degradacją.  

Wnętrze budynku jest w stanie obecnym zdewastowane i w złym stanie technicznym. 

We wnętrzu piwnic nie widać pęknięć ani znacznych ubytków. Pomimo braku izolacji podłogi 

(ubita ziemia) w piwnicach i braku izolacji pionowej (być może występują jej resztki) nie występują 

tu zagrzybienia, ani zawilgocenia ścian i stropów. Zawilgocenia ścian od zewnątrz nad gruntem 

widoczne są od strony północnej budynku oraz na stropie przedsionka wejścia głównego i 

prawdopodobnie powstały w wyniku niewłaściwie odprowadzanej wody opadowej na teren, braku 

opaski przy budynku, braku spadku od budynku, złej izolacji tarasu nad przedsionkiem. Ściany 

zewnętrzne oddalone są od chodnika ulicy Sienkiewicza o 4-5 metrów, nie są więc narażone na 

oddziaływanie soli  z ulicy. 

 

 

6. OPIS PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY I NADBUDOWY 

Przebudowa dotyczy głównie wnętrza budynku.  

Pozostawione zostaną ściany zewnętrzne (od fundamentów do gzymsu pod dachem wraz z 

ceglanymi tympanonami nad ryzalitami) i wewnętrzne nośne budynku oraz częściowo strop 

ceramiczny nad piwnicami – strop nad piwnicą wyburzony zostanie w miejscu projektowanej 

nowej klatki schodowej w centralnej części budynku, oraz w rejonie istniejącej klatki schodowej 

przeznaczonej do demontażu.  

Ściany fundamentowe zostaną podbite ławami żelbetowymi, a pomieszczenia piwnic 

pogłębione – szczegóły wg projektu konstrukcyjnego. 
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Większość istniejących ścian działowych na parterze i piętrze zostanie zdemontowana – wg 

rysunków zmiany budowlane. 

Istniejące kominy na poddaszu do wyburzenia z pozostawieniem fragmentu ściany kominowej 

przylegającej do projektowanej klatki schodowej. 

Ściany piwnic zostaną odkopane, poddane procesowi suszenia, wykonane zostaną izolacje 

pionowe i poziome fundamentów.  

Drewniane stropy nad parterem i I piętrem oraz więźba dachowa zostaną zdemontowane i 

wykonane nowe wg projektu. Zaprojektowano nowe stropy nad parterem i I piętrem – 

gęstożebrowe w systemie Rectolight, stropy nad piwnicą – Rectobeton. 

Dach zostanie podniesiony – nowy dach w konstrukcji drewnianej, główna bryła budynku 

przekryta zostanie dachem łamanym na rzucie prostokąta o spadkach 21o i 82o. Przekrycie 

fragmentów nad ryzalitami i od strony ściany szczytowej zachodniej – spadki pozostają jak w 

stanie istniejącym, zgodnie ze spadkami ceglanych tympanonów. 

Istniejące prefabrykowane betonowe schody od piwnic do I p. i drewniane między piętrem i 

strychem zostaną zdemontowane wraz ze ścianką pod biegiem schodów oraz podestami 

wylewanymi. W miejscu klatki schodowej wykonane zostaną stropy między kondygnacjami. 

Zaprojektowano nową klatkę schodową w centralnej części budynku od strony południowej. 

Klatka schodowa – żelbetowa, trójbiegowa, w otworze między biegami szyb windowy samonośny. 

Zamurowania w ścianach nośnych na parterze i I piętrze – z cegły pełnej. 

Nowe ściany murowane z bloczków wapienno-piaskowych na poddaszu wydzielające klatkę 

schodową oraz oddzielające wentylatornię od sąsiedniego pomieszczenia biurowego, ścianki te 

zbudowane będą na ścianach nośnych budynku niższych kondygnacji. 

Projektowane ściany działowe  

- na parterze i I piętrze – gr. 12 cm z gazobetonu,  

- na poddaszu ścianki w technologii szkieletowej g-k  

Na stropie nad werandą zaprojektowano taras dostępny z pomieszczenia na I piętrze, okno nad 

werandą zostanie powiększone poprzez wyburzenie ścianki pod parapetem, bez ingerencji w 

nadproże okna, powstanie otwór wyjścia na taras. 

Zostaną wykonane nowe warstwy izolacyjne tarasów nad werandą i nad przedsionkiem wejścia 

głównego. 

Konieczne jest przebudowanie schodów wejściowych, powiększono podest wejścia głównego - 

istniejące schodki usytuowanie na wprost wejścia posiadają bardzo wąski podest szer. ~44cm 

licząc od lica drzwi wejściowych. Ze względu na małą odległość od istniejącego ogrodzenia i ilość 

schodków koniecznych do wykonania, niemożliwe było zachowanie układu schodów na wprost od 

wejścia, dlatego też zaprojektowano schody wzdłuż budynku w dwóch częściach, niższa część 

schodów skierowana jest narożnie w bok i na wprost budynku. Ściany przedsionka wejściowego 

prawdopodobnie do rozbiórki i odtworzenia ze względu na zły stan techniczny. 

Wzdłuż elewacji północnej przy wejściu głównym do budynku zaprojektowano pochylnię w lekkiej 

konstrukcji stalowej, tak aby jak najmniej ingerować w otoczenie budynku.  

Wszystkie instalacje wewnętrzne elektryczne i sanitarne zaprojektowano jako nowe w budynku.  
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W piwnicy budynku projektowany jest węzeł podłączeniowy i cieplny  (ciepło dostarczone będzie z 

sieci miejskiej) oraz pomieszczenie techniczne elektryczne i teletechniczne. 

Na poddaszu zlokalizowano wentylatornię. 

W budynku będą następujące nowe instalacje wewnętrzne: 

 instalacje elektryczne w tym silnoprądowe i słaboprądowe 

 wod-kan,  

 c.o., c.w.,  

 wentylacja mechaniczna 

 klimatyzacja 

wszystkie instalacje wg projektów branżowych, które stanowią integralną część 

niniejszego opracowania. 

 

 

7. ELEWACJA BUDYNKU – STAN PROJEKTOWANY 

Elewacja podlegać będzie naprawom, i zabiegom renowacyjnym, wymieniona zostanie stolarka 

okienna i drzwiowa, wymienione zostaną balustrady. Budynek wpisany jest do G.E.Z., remont 

elewacji przeprowadzony będzie z najwyższą pieczołowitością, dbałością o detale i elementy 

świadczące o historii budynku. Ze względu na bardzo zły stan techniczny stolarki okiennej i 

drzwiowej zostanie wykonana nowa drewniana, o podziałach jak w stanie istniejącym. 

Cała elewacja zostanie oczyszczona, usunięte zostaną luźne, częściowo wykruszone, a także 

wtórne fugi cementowe, wykonane zostaną nowe właściwe. W wielu miejscach powierzchnia 

cegieł jest zlasowana – wykonane zostaną uzupełnienia. Widoczne są ubytki cegieł, należy je 

uzupełnić, tu gdzie konieczne przemurować.  

Elementy tynkowane – w większości do odtworzenia, wykonać z tynku renowacyjnego lub 

cementowo-wapiennego o wysokiej paroprzepuszczalności. 

Dach mansardowy kryty panelami na rąbek stojący z blachy tytanowo – cynowej. Prostokątne o 

neutralnej formie lukarny zaprojektowano w kolorze grafitowo-szarym (obudowa z blachy jak 

pokrycie dachowe) rozmieszczono na osiach okien elewacji, lub w regularnych odstępach w 

sposób harmonizujący z układem elewacji. Okna lukarn – ślusarka aluminiowa w kolorze 

zbliżonym do koloru dachu, Szklane neutralne balustrady zewnętrzne ze względu na wysokość 

parapetu wewnętrznego ~63 cm nad posadzką. 

Orynnowanie, parapety podokienne, obróbki blacharskie – nowe projektowane, należy wykonać z 

blachy w kolorze jak pokrycie dachowe (blacha tytanowo-cynowa). 

Generalny układ elewacji murowanej pozostanie jak w stanie istniejącym, zaprojektowano kilka 

zmian mających na celu doprowadzenie do układu pierwotnego, lub wynikające z warunków 

użytkowania w celu adaptacji budynku: 

  w elewacji północnej – odtworzenie 2 zamurowanych otworów okiennych  

 ganek (prawdopodobnie do przebudowy- zły stan techniczny) - tynkowana powierzchnia 

(prawdopodobnie wtórnie) zostanie oczyszczona z tynku, pozostanie elewacja ceglana, 

jedynie wgłębienie wokół drzwi wejściowych zostanie wykończone w tynku – układ cegieł 
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nad otworem drzwiowym we wgłębieniu eksponuje podstawę cegły w układzie poziomym, 

a nie wozówkę w układzie pionowym jak na widocznych nadprożach w budynku,  

 przebudowa schodów zewnętrznych oraz montaż pochylni dla osób ze szczególnymi 

potrzebami (wg opisu w p. 6 opisu), ściany podestu i pod schodami – murowane z cegły 

pełnej jak na elewacji (z odzysku, lub nowej jak najbardziej zbliżonej do istniejącej), 

stopnie projektuje się z elementów prefabrykowanych betonowych wibroprasowanych w 

kolorze grafitowym, nawierzchnia podestu oraz pochylni wykonana zostanie z płyt 

kamiennych płomieniowanych w kolorze szarym 

 w elewacji zachodniej – wyburzenie schodów zewnętrznych i zabudowa częściowa 

istniejącego otworu drzwiowego i przebudowa na okno (O5), projektowane okno 114/200 

ma wysokość okna znajdującego się obok na tej samej elewacji i o szerokości jak 

większość okien występujących na parterze, zamurowania części otworu drzwiowego  

zaprojektowano jako tynkowane na elewacji, jednocześnie wykonany zostanie niewielki 

gzyms ceglany na poziomie pod parapetami okien wraz z ceglanymi wspornikami 

(kontynuacja istniejącego obok byłego otworu drzwiowego) jak pod istniejącymi oknami, 

odtworzone zostaną okienka piwniczne zasłonięte istniejącymi przeznaczonymi do 

wyburzenia schodami betonowymi (okienka widoczne od strony piwnicy) 

 otwory okienne i drzwiowe istniejącej klatki schodowej po rozbiórce schodów i wykonaniu 

stropów międzykondygnacyjnych nie będą pasowały do układu wewnętrznego 

pomieszczeń, projektowane jest zamurowanie od strony wnętrza drzwi i okna nad nimi 

oraz małego okienka na parterze na elewacji zachodniej i obsadzenie stolarki - atrap 

drzwi i okien o podziałach jak w stanie istniejącym, szklonych szkłem matowym,  

 od strony południowej na I piętrze istniejące okno nad werandą zostanie przebudowane 

na drzwi balkonowe (wyjście na taras) poprzez wyburzenie ścianki pod parapetem 

 na elewacji południowej płaszczyzny pod oknami I piętra między gzymsem pod 

parapetami okien  piętra a gzymsem międzypiętrowym zaprojektowano jako tynkowane – 

tak jak na elewacjach północnej i zachodniej  

 schody zewnętrzne do werandy zostaną rozebrane i odtworzone w istniejącym układzie z 

bloków betonowych prefabrykowanych jak schody przed wejściem głównym, murek przy 

schodach jest bardzo zniszczony, proponuje się wyburzenie i ponowne wymurowanie go z 

cegły, nie tynkować, okienko piwniczne przy schodach zamurować 

 schody do piwnicy pod werandą do wyburzenia, otwór wejściowy do zamurowania cegłą 

jak elewacja 

 balustrady na tarasach, przy schodach zewnętrznych oraz pochylni - zaprojektowano 

balustradę z elementów stalowych malowanych proszkowo, forma balustrady nawiązuje 

do historycznych z okresu powstania budynku.  

o wymiana balustrady na tarasiku nad wejściem głównym i na projektowanym 

tarasie nad werandą, oraz balustrady przy podeście i schodach zewnętrznych 

wys. balustrady >1,1 m  
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o balustrada obustronna wzdłuż pochylni z poręczami na wys. 0,75 i 0,9 m o formie 

zgranej z wyższymi balustradami 

 w elewacji południowej powiększono okno (wyburzenie ścianki pod parapetem bez 

zmiany nadproża) na Ip nad werandą i przebudowano je na drzwi balkonowe  

 pozostawienie na elewacji elementów (zakonserwowanych) obecnie nie pełniących funkcji 

użytkowych, a będących świadkami historycznymi dawnego wyglądu  takich jak: 

o ceramicznych izolatorów  

o latarenka adresowa – wewnątrz latarenki umieszczone zostanie źródło światła, 

latarenka pełnić będzie funkcje oświetlenia przy drzwiach wejściowych 

o przeniesienie zakonserwowanych elementów starej stolarki okiennej   

 

Stolarka okienna i drzwiowa 

Projektowana stolarka okienna i drzwiowa elewacji – drewniana o podziałach odtworzonych jak w 

stanie istniejącym, z zachowaniem - przynajmniej w części okien - zakonserwowanych 

oryginalnych elementów jak kanelowane słupki z kapitelami, zawiasów i zawrotnic tu gdzie jest to 

możliwe, przy czym w/w elementy nie muszą pełnić funkcji użytkowej, ale zostaną zachowane 

jako świadek historyczny. Zastosowane pakiety międzyszybowe należy wykonać w kolorze ramy 

okiennej.  

Drzwi wejściowe obecnie dwuskrzydłowe zaprojektowano jako jednoskrzydłowe, nawiązując do 

podziałów jak w istniejących drzwiach.  

Drzwi zewnętrzne zostaną wykonane tradycyjnymi metodami w formie ramowo - płycinowej, ich 

podziały będą nawiązywać do historycznej, dotyczy to również drzwi wewnętrznych na werandę 

czyli projektowanego pokoju rozmów. 

Drzwi tarasowe na I piętrze – na taras nad przedsionkiem wejściowym i nad werandą - 

zaprojektowano jako 2- skrzydłowe, lecz ze względu na zbyt nisko usytuowane belki podziału 

okien zaprojektowano drzwi balkonowe na całą wysokość otworu (wysokość przejścia wynosiłaby 

poniżej 1,9 m przy zastosowaniu podziału na dolną i górną część jak w stanie istniejącym). 

Proponuje się odtworzenie motywu dekoracyjnego na dolnych płycinach drzwi balkonowych na 

wzór istniejących na tarasie nad wejściem.  

 

8. KOLORYSTYKA ELEWACJI  

Dominujący element elewacji – kolor surowej cegły 

Dach, wszelkie elementy obróbek blacharskich jak parapety zewnętrzne okien, orynnowanie i in. 

w kolorze naturalnym blachy tytanowo – cynowej. Stolarka okien lukarn PCV kolor zbliżony do 

blachy pokrycia, wewn. biała, z balustradami systemowymi szklanymi mocowanymi do ościeżnic. 

Fragmenty tynkowane w kolorze naturalnego tynku o gładkiej fakturze, kolor wg NCS zbliżony do 

koloru S 1002-Y 

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana od strony zewnętrznej – kolor ciemno-brązowego drewna 

np. orzech, kolor okien i drzwi balkonowych od strony wewnętrznej - białe 

Balustrady i konstrukcja stalowa pochylni – kolor grafitowy wg RAL 7012 
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9. ROBOTY DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY I NADBUDOWY  

UWAGA: wszystkie roboty konstrukcyjne wykonać ściśle wg projektu konstrukcyjnego. 

Ewentualne odstępstwa należy konsultować z projektantami 

Opis warstw wszystkich przegród wg zestawienia na rys. nr 7 

 

Roboty wewnątrz budynku, nadbudowa: 

 podbicie ścian fundamentowych, wykonywać odcinkami wg. cz. konstrukcyjnej 

 rozbiórka dachu, stropów drewnianych, klatki schodowej i in. wykonać demontaże wg 

rysunków i opisu  

 wyburzenie zbędnych ścianek działowych, schodów, kominów 

 wyburzenie fragmentów stropów łukowych odcinkowych – w obszarze projektowanego węzła 

cieplnego oraz projektowanej klatki schodowej 

 wykonanie nowych stropów klasy odporności ogniowej REI 60 Rectolight nad parterem i 

piętrem oraz REI 120 Rectobeton – nad piwnicą w rejonie zdemontowanej klatki schodowej i 

nad projektowanym węzłem cieplnym 

 wykonanie nowej żelbetowej klatki schodowej pozostawieniem miejsca między biegami 

schodów do montażu windy 

 wykonanie nowej więźby dachowej 

 zamurowania w istniejących ścianach nośnych  

 wykonanie nowych nadproży w istniejących ścianach wg projektu 

 w piwnicy wybrać zalegającą ziemię pomieszaną z gruzem max. do poziomu spodu podbić 

ścian fundamentowych,  

 w miejscu planowanej windy wykonać płytę betonową (poziom wierzchu -4,00 m) w celu 

posadowienia kręgów betonowych na podnośnik hydrauliczny windy, należy wykonać ściśle 

we współpracy i wg zaleceń producenta windy 

 warstwy posadzki na gruncie w piwnicy: 

o podsypka z piasku ubitego i zagęszczonego warstwami 

o hydroizolacja z HDPE trwale łącząca się ze świeżą mieszanką betonową pod podkładem z betonu B12 i pod 

podbiciami - ławami fundamentowymi z wywinięciem na pionowe powierzchnie podbić szczelnie łączyć z 

izolacją pionową ścian zewnętrznych fundamentowych 

o 12 cm beton B12 gr.  

o warstwa z betonu B20  gr. 5 cm zbrojoną siatką z prętów Ø8 o oczkach 10x10, zagruntowana 

o 2x hydroizolacja powłokowa podposadzkowa i na wys. ~20 cm na ściany 

o posadzka z gresu 

 demontaż istniejących warstw podłogowych na parterze na istniejących stropach 

ceramicznych łukowych, na stropach ceramicznych nad piwnicami podłoże wyrównać 

keramzytem (związać frakcje mleczkiem cementowym) tak aby poziom zrównał się z 

wierzchem stropów Rectobeton, pozostałe warstwy jak na stropie Rectobeton 

 warstwy posadzkowe podłogi na parterze na stropach Rectobeton: 

o folia hydroizolacyjna 

o 5 cm styropian twardy EPS 100 podłoga 

o folia PE wywinięta 
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o 5 cm gładź z betonu B20 zbrojona siatką z prętów Ø6 o oczkach 10x10, zagruntowana 

o posadzka wg rzutu gres (w łazienkach izolacja podpłytowa) lub panele LVT 

 na parterze w hallu wejściowym i przedsionku – posadzka na gruncie (w piwnicy ta część jest 

niedostępna, prawdopodobnie zasypana ziemią i gruzem), należy wybrać grunt gr. ~0,6 m i 

wykonać warstwy: 

o ~30 cm podsypka z piasku zagęszczonego warstwami po 10 cm 

o podkład z betonu B12 zatarty na gładki 

o folia hydroizolacyjna 

o 15 cm styropian EPS 1000 podłoga 

o folia wywinięta 

o 5 cm gładź betonowa B20 zbrojona j.w. 

o posadzka z gresu 

 warstwy posadzkowe na piętrze i poddaszu na stropach Rectolight: 

o folia PE warstwa poslizgowa 

o 33/30 styropian akustyczny 

o folia hydroizolacyjna 

o 4 cm styropian twardy EPS podłoga 

o folia wywinięta 

o 5 cm gładź z betonu B20 zbrojona siatką z prętów Ø6 o oczkach 10x10, zagruntowana 

o posadzka wg rzutu gres (w łazienkach izolacja podpłytowa) lub panele LVT 

 Posadzki: 

o Podłogi z paneli LVT – na podłożu betonowym, układać podłogi na systemowy klej – 

ściśle wg zaleceń producenta 

o Na podkładzie betonowym hydroizolacja podpłytowa (folia w płynie) w pomieszczeniach 

narażonych na wilgoć (łazienki, aneksy kuchenne, pom. gospodarcze itp) - płytki 

ceramiczne – gres, płytki antypoślizgowe co najmniej R10. Płytki kleić na klej do płytek 

ceramicznych wysokoplastyczny i z zastosowaniem fugi elastycznej. 

 na parterze i  I piętrze nowe ścianki działowe z gazobetonu gr. 12 cm 

 na poddaszu ściany wydzielające klatkę schodową oraz między wentylatornią i pokojem 

biurowym – z bloczków wapienno – piaskowych gr 18 cm, ścianki posadowione na ścianach 

nośnych niższych kondygnacji 

  na poddaszu ścianki działowe w lekkiej technologii g-k 

 tynki na ścianach istniejących – skuć luźne i odpadające,  

 montaż płyt multipor gr. 5 cm od wewnętrznej strony ścian zewnętrznych budynku, od strony 

wnętrza z wtopioną siatką w klej wg systemu 

 montaż płyt multipor 10 cm na spodzie stropu pod tarasami I piętra (weranda i przedsionek 

wejściowy) 

 na ścianach murowanych we wnętrzu wykonać nowe tynki cementowo – wapienne, lub 

renowacyjne, paroprzepuszczalne 

 spód stropu Rectolight zabudować płytami g-k na stelażu stalowym montowanym do 

nadbetonu stropu 

 sufity podwieszone w korytarzach – zabudowa przestrzeni instalacyjnych 

 sufity podwieszone na poddaszu na poziomie 3 m nad posadzką 
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 Malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi wg kolorystyki 

 Wykonać okładziny ścienne glazury w łazienkach, biurowych do sufitów podwieszonych 

pomieszczeń, na poddaszu do wysokości co najmniej 2,05 oraz w aneksach kuchennym w 

ciągach kuchennych pas 60 cm. 

 Wykonanie projektowanych instalacji – instalacja c.o., wod-kan. (poziomy prowadzone w 

podłogowej warstwie styropianu), nowa instalacja elektryczna, instalacja wentylacji 

mechanicznej i klimatyzacji. Wszystkie instalacje należy wykonać zgodnie z projektami 

branżowymi branży sanitarnej i elektrycznej.  

Instalacje wod-kan i elektryczne powinny być prowadzone w bruzdach pod tynkiem, piony 

kanalizacyjne obudowane. 

 Po montażu instalacji wychodzących ponad dach należy uszczelnić przeloty i wykonać 

odpowiednie obróbki blacharskie oraz uzupełnić i uszczelnić pokrycie dachowe 

 wszystkie okna i drzwi zewnętrzne do demontażu, należy wykonać to ostrożnie, aby elementy 

przeznaczone do zachowania, zakonserwowania i użycia w nowej stolarce nie zostały 

zniszczone (m.in. kanelowane słupki z głowicami), zachować m.in. drzwi balkonowe w celu 

odtworzenia motywu dekoracyjnego na dolnej płycinie drzwi.  

 Montaż nowych okien wg wykazu, konieczne sprawdzenie wymiarów okien przez 

zamówieniem ze względu na bardzo zróżnicowane otwory okienne w budynku.  

 Obsadzić nowe drzwi wewnętrzne do pomieszczeń wg wykazu –  

o drzwi drewniane pełne i przeszklone – wygląd wg projektu wnętrz,  

o w przypadku drzwi EI 30 lub EIS 30 wygląd zewnętrzny drzwi powinien być identyczny 

jak drzwi standardowych. 

o drzwi do łazienek należy wyposażyć w kratki nawiewne w dolnej części drzwi lub powinny 

mieć podcięcie na wentylację – wg wykazu. 

o drzwi stalowe EI60 do pomieszczeń technicznych w piwnicy 

 Obsadzić drzwi i przeszklenia wewnętrzne w ślusarce –– wg wykazu.  

o Należy zwrócić szczególną uwagę na wymagania ppoż odnośnie ślusarki wydzielającej 

klatkę schodową i hall – drzwi muszą w tych przypadkach spełniać wymaganie EIS 30, a 

stałe przegrody EI 60.  

o wszystkie rodzaje zastosowanej ślusarki (EI 60, bez wymagań itd.) muszą pochodzić od 

tego samego producenta, tak aby zapewnić identyczny wygląd tych profili.  

o profile ślusarki malowane w kolorze np. RAL 7012, lub 7005 – wg projektu wnętrz 

 Balustrada klatki schodowej – z zastosowaniem istniejących tralek żeliwnych (5 szt. 

istniejących do zastosowania) i kopii tych tralek; poręcze dębowe, obustronne wzdłuż biegów 

schodów, poręcz przyścienna mocowana do ściany, poręcze przy szybie windowym 

mocowane przy pomocy tralek do biegów schodów – nie mocować do obudowy szybu 

windowego – wg rysunków. 

 Montaż szybu windowego samonośnego, przeszklonego wraz z urządzeniami windy 

hydraulicznej, projektowana winda posiadać będzie kabinę o wymiarach 1,4 x 1,1 m, 
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dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami, elementy stalowe konstrukcji szybu 

mocowane do żelbetowych biegów i podestów konstrukcji klatki schodowej 

 

Roboty związane z nadbudową: 

 demontaż istniejącej więźby dachowej wraz z wszelkimi warstwami pokrycia dachowego  

 rozbiórka zbędnych kominów 

 wykonanie nowej więźby dachowej, ściśle wg projektu konstrukcyjnego 

 wykonanie nowych projektowanych warstw poszycia dachu  

o blacha na rąbek stojący z blachy tytanowo – cynowej na łatach i kontr łatach 

o trójwarstwowa membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna 

o plyty OSB-3 wodoodporne 

o pustka wentylacyjna między krokwiami ~2 cm 

o 15 cm wełna miner. między krokwiami 

o 10 cm wełna mineralna poniżej krokwii między konstrukcja stalową obudowy połaci 

o folia paroizolacyjna 

o 2xpłyty g-k gr. 1,25 cm, obudowa systemowa EI30 

 obudowa konstrukcji drewnianej dachu i połaci dachowej od strony wnętrza w technologii g-k 

o odporności ogniowej EI30 

 obsadzenie okien połaciowych wraz z kołnierzami, nad klatką schodową okna połaciowe 

oddymiające, jedno z nich z funkcją wyłazu na dach 

 obsadzenie okien w lukarnach – ślusarka aluminiowa w kolorze zbliżonym do koloru blachy 

dachu RAL 7005 

 montaż balustrad szklanych od strony zewnętrznej, w dolnej i górnej części szyby balustrady 

profile stalowe mocujące wmalowane w kolorze RAL 7005 

 montaż wyrzutni i czerpni systemu wentylacji mechanicznej i oddymiania – wg części 

instalacyjnej,  

 montaż płotków przeciwśniegowych, stopni i ław kominiarskich systemowych 

 wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo - cynowej 

 montaż instalacji odgromowej – wg projektu branżowego 

 

 

10. ROBOTY DOTYCZĄCE HYDROIZOLACJI I RENOWACJI ELEWACJI 

Odsłonić ściany fundamentowe do strefy posadowienia budynku, następnie wykonać zabiegi 

hydroizolacyjne i termoizolacyjne na ścianach fundamentowych, i zasypać wykopy. Usunąć wszystkie 

wprowadzone zmiany, skuć luźne tynki, wykuć mechanicznie nieestetyczne naprawy elewacji ceglanej 

i ogrodzenia, wydłutować wtórne spoiny na głębokość, co najmniej 2 cm. Wykonać przemurowania 

dobraną cegłą, injekcje w głębokich rysach muru i miejscach w które odbywa się penetracja wody 

opadowej. Powierzchnie wątku ceglanego oczyścić chemicznie pastą fluorkową lub/i na sucho metodą 

strumieniowania ścierniwem urządzeniem (na sucho oczyścić beton i metalowe kraty ogrodzenia). 

Całą elewację umyć strumieniem gorącej wody z detergentem i pozostawić do wyschnięcia. Ubytki w 

cegle wypełnić barwioną w masie, zaprawą mineralną dobraną kolorystycznie i fakturalnie 
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Zrekonstruować spoinowanie budynku a po związaniu zapraw elewacje zaimpregnować preparatem 

hydrofobowym. 

 

10.1. HYDROIZOLACJA  

 Fundament odsłonić odcinkami, oczyścić, zostawić do wyschnięcia i na bieżąco wykonywać 

jego naprawy i uszczelnienie mineralne. Na odsłoniętym fundamencie usunąć luźne warstwy 

wraz z ew. istniejącą izolacją bitumiczną. 

 Wykonać hydroizolację z HDPE trwale łączącą się ze świeżą mieszanką betonową pod 

projektowanymi ławami fundamentowymi – podbiciami ścian piwnic oraz pod warstwą wylewki 

z betonu B12, zostawiając pod ławami zakłady do połączenia z kolejnymi odcinkami 

hydroizolacji. Hydroizolacja musi być szczelnie połączona z izolacją pionową zewnętrznych 

ścian fundamentowych  

 Na wyznaczonym poziomie np. w pierwszej linii spoin w cokole budynku nad poziomem 

terenu, powyżej docelowego poziomu nawierzchni, wykonać hydroizolację poziomą 

wprowadzając preparat w postaci kremu, w jeden rząd wywierconych w fudze, pod kątem 

prostym, otworów. Otwory zasklepić zaprawą wodoszczelną. 

 Ubytki fundamentu naprawić/przemurować. Podłoże musi być pozbawione wystających 

elementów (zadziorów) oraz ostrych krawędzi. Uszczelnienie mineralne ze szlamu wykonać 

na fundamencie, na szlamie wykonać wyrównanie fundamentu zaprawą wodoszczelną i 

nałożyć elastyczną warstwę hydroizolacji hybrydowej. 

 

Hydroizolacja pionowa 

 Po odsłonięciu i oczyszczeniu fundamentów, na odsłoniętym murze wykonać zabiegi 

zamykające dostęp wodzie gruntowej do murów. Hydroizolacja pionowa składa się z 

następujących zabiegów; 

o naniesienia specjalnej powłoki gruntującej, 

o nałożenia powłoki hydroizolacyjnej ze szlamu uszczelniającego (modyfikowanej 

mikrozaprawy cementowej), odpornego na sole siarczanowe, 

o wyrównania fundamentów zaprawą uszczelniającą, 

o nałożenia warstwy materiału nowej generacji, który łączy właściwości bitumicznej 

powłoki grubowarstwowej modyfikowanej tworzywami sztucznymi oraz mineralnego, 

mostkującego rysy szlamu uszczelniającego, wiążącego w trakcie 18 h, 

 przed zasypaniem wykopów wykonać termoizolację fundamentu, osłonić fundament folią 

drenażową chroniącą warstwy wykonanej hydroizolacji. Zastosować 3 warstwową matę 

systemową. Matę przymocować do elewacji na wysokości poziomu ziemi listwą, 

uniemożliwiając wpływanie za nią wody. Nawierzchnię ukształtować ze spadkiem od obiektu 

na zewnątrz. 
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10.2. RENOWACJA ELEWACJI 

 
10.2.1. Naprawa rys na elewacjach 

Aby skotwić mury, w miejscach pęknięć, po wycięciu i odpyleniu spoin (po ok. 50 cm z obu stron rysy) 

i na głębokość ok. 6 cm, wprowadzić warstwę zaprawy mocującej a następnie kotwy śrubowe, 

dwubiegowe z nierdzewnej stali austenitycznej i przykryć warstwą w/w zaprawy (ew. w większą 

szczelinę można wcisnąć sznur z pianki polietylenowej o zamkniętych komórkach o dobranej średnicy. 

Wypełnienie szerszych rys w murze wykonać czysto mineralną zaprawą zalewową). 

 

10.2.2. Oczyszczenie  powierzchni  

 Oczyszczenie ciemnych nawarstwień 

Oczyszczenie cegły z czarnych z zabrudzeń wykonać gorącą wodą pod ciśnieniem stosując pastę 

opartą na fluorku amonowym lub ścierniwem pod ciśnieniem metodą Rotec. Przed wyborem metody 

czyszczenia (chemiczna lub mechaniczna), doborem preparatu chemicznego lub ziarna ścierniwa i 

ciśnienia, należy wykonać powierzchnię próbną na wybranej powierzchni do akceptacji!  

 Spłukanie elewacji 

Całą elewację spłukać wodą z detergentem pod ciśnieniem, usuwając pył. 

 Zwalczenie zarodników glonów  

Wykonać chemiczną dezynfekcję powierzchni płynnym preparatem o efektywnym działaniu bakterio-, 

grzybo- i glonobójczym. 

 Oczyszczenie mechaniczne  

Alternatywnie lub równolegle, cały zabieg oczyszczenia/doczyszczania elewacji ceglanej, betonu i 

żeliwnych krat ogrodzeniowych z farb i zabrudzeń wykonać metodą mechanicznego strumieniowania 

ścierniwem, na sucho, urządzeniem o stycznym kącie uderzenia ścierniwa o podłoże, np. Rotec z 

zastosowaniem dobranego ścierniwa. W metodzie tej nie używa się środków chemicznych i wody, 

które mogłyby mieć wpływ na uruchomienie roztworów solnych.  

 

10.2.3. Renowacja elewacji ceglanej i tynków 

 Przemurowania i uzupełnienie tynków 

Wykuć reperacje zaprawami, fragmenty przemurowań wykonane źle dobranym materiałem 

ceramicznym. Przemurowania wykonać odpowiednio dobraną (wymiar, kolor, kształt) cegła, układając 

ją zgodnie z porządkiem wątku na zaprawie trasowej. Ta sama zaprawa jest zaprawą tynkarską do 

uzupełnienia tynków. 

 Uzupełnienie lica cegły barwionymi zaprawami mineralnymi 

Drobne uzupełnienia formy cegły i rysy do głębokości 2-3 cm wypełnić barwionymi zaprawami 

mineralnymi barwionymi o dobranym do uzupełnianego materiału uziarnieniu i twardości.  

3.3. Spoinowanie wątku ceglanego 

Po ręcznym usunięciu osypujących się starych spoin na głębokość 2 cm, ich rekonstrukcję 

przeprowadzić zaprawą spoinową dopasowaną technicznie i kolorystycznie do zachowanej. 

 Hydrofobizacja cegły na elewacji i ogrodzeniu 
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Po związaniu zapraw naprawczych i spoin, należy dokładnie i głęboko zabezpieczyć elewację ceglaną 

w procesie hydrofobizacji strukturalnej, aby stworzyć barierę dla wody opadowej powodującej szkody 

mrozowe i biologiczne.  

 Opracowanie powierzchni tynków 

Na tynki istniejące oraz naprawione, nałożyć warstwę wyrównawczą, stosując zaprawę mineralną. 

 Impregnacja tynków 

Po związaniu tynków całą elewację zagruntować preparatem wzmacniająco-hydrofobizującym a 

następnie pomalować farbą biochronną. 

 Malowanie tynków 

Kolor ustalić na powierzchniach próbnych 

 
10.3. Roboty dotyczące renowacji ogrodzenia od strony ul. Sienkiewicza: 

Ściany fundamentowe ogrodzenia, odsłonić, oczyścić i zabezpieczyć – jak ściany fundamentowe 

budynku.  

Ścianki ceglane powyżej poziomu terenu i słupki ogrodzenia – poddać renowacji wg zasad jak ściany 

elewacji budynku. 

Naprawić betonowe elementy ogrodzenia, wypiaskować i uzupełnić brakujące elementy żeliwnego 

ogrodzenia. Metal zabezpieczyć i pomalować w wybranym kolorze. 

Uwaga: w przypadku stwierdzenia bardzo złego stanu fundamentów i niemożności ich naprawy 

możliwe jest przemurowanie ogrodzenia na fragmentach lub w całości. 

 
10.4. Podsumowanie  

Opisane zabiegi i materiały (np. kolorystyka zapraw), mogą zostać zmodyfikowane po wykonaniu prób 

na powierzchniach doświadczalnych i pierwszych prac renowacyjnych, aby optymalnie dostosować 

technologię do bliżej rozpoznanych problemów.  

 

 

11. UWAGI DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I REALIZACJI 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty, aprobaty 

techniczne, świadectwa dopuszczeń do stosowania, być używane zgodnie z normami i z dobrze 

pojętą „sztuką budowlaną”.. Opisane materiały budowlane mogą być zastąpione innymi pod 

warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych od parametrów opisanych materiałów. 

Prace budowlane 

- wszystkie prace budowlane muszą być prowadzone pod nadzorem osób posiadających 

odpowiednie uprawnienia 

- podczas montażu elementów systemowych wykończenia, wyposażenia i in. należy zastosować 

się do wskazówek zawartych w instrukcji montażu w celu uzyskania optymalnego efektu. 

Roboty będą wykonywane zgodnie z : 

- przepisami i normami obowiązującymi w Polsce, 

- zaleceniami producentów materiałów budowlanych, 
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- przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, a w szczególności bezpieczeństwa użytkowników i 

pieszych . 

Teren budowy musi być ogrodzony 

W razie jakichkolwiek wątpliwości występujących podczas realizacji, w szczególności powstałych 

podczas wykonywania demontaży, nowych przebić, rozmieszczenia belek konstrukcyjnych, odkrytych 

istniejących warstw itd. – a więc elementów niemożliwych do szczegółowego sprawdzenia przed 

realizacją przebudowy - każdorazowo należy konsultować się z projektantami w celu wyjaśnienia 

wątpliwości i zastosowania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych. 

 

 

12. INFORMACJE DOTYCZĄCE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 

Charakterystyka energetyczna adaptowanego budynku zawarta jest w części instalacji 

sanitarnych projektu. 

 

 

13. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -WYMAGANIA 

Nie wszystkie wymagania przepisów są spełnione, były one przedmiotem ekspertyzy z 

zakresu ochrony przeciwpożarowej, na podstawie której uzyskano stosowne 

Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego P. S. P. (w załączeniu) 

 

1) Budynek usługowy biurowy niski (N), wolnostojący 

powierzchnia zabudowy 282,80 m2 

powierzchnia użytkowa 632,49 m2  

3 kondygnacje nadziemne - parter, I piętro, poddasze 

podpiwniczony 

wysokość max. do kalenicy 11,97 m  

 

2) charakterystyka zagrożenia pożarowego 

wymagana klasa odporności pożarowej budynku C 

 

3) kategoria zagrożenia ludzi – ZL III 

parter – 9 stałych stanowisk pracy,  

piętro – 12 stałych stanowisk pracy,  

poddasze – 8 stałych stanowisk pracy 

piwnice – zaplecze gospodarcze i techniczne – bez stałych miejsc pracy 

 

4) przewidywana gęstość obciążenia pożarowego  - dla obiektów zaliczonych do ZL nie określa 

się gęstości obciążenia pożarowego, w pomieszczeniach zakwalifikowanych jako PM przyjęto 

gęstość obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2.  
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5) nie występuje zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych  

 

6) Wymagana odporność ogniowa elementów:  

dla niskiego budynku ZL III wymagana jest klasa „C” odporności ogniowej budynku, jego 

elementy powinny spełniać wymagania w zakresie odporności ogniowej zgodnie z poniższą 

tabelą: 

 

Element 
Część 

nadziemna 

Główna konstrukcja nośna R 60 

Konstrukcja dachu R 15 

stropy REI 60 

Ściany zewnętrzne EI 30 

Ściany wewnętrzne  EI 15 

Przekrycie dachu RE 15 

 

Istniejąca konstrukcja główna budynku spełnia powyższe wymagania, stropy nie spełniające 

wymagań zostaną wymienione 

Poddasze budynku zostanie oddzielone od palnej konstrukcji dachu (konstr drewniana) i 

palnego przekrycia (papa) przegrodami EI30 

wymagana odporność ogniowa stropu pomiędzy strefami PM i ZL powinna wynosić REI 120 

wymagana odporność ogniowa pomiędzy stropami ZL powinna wynosić  REI 60 

 

7) w budynku wyznaczono 2 strefy pożarowe: 

SP 1 – PM<500MJ/m2 obejmującą piwnice,  (pow. wewn 282,80 m2) 

SP 2 – ZL III – obejmująca parter, piętro i poddasze (pow. wewn. 777,22 m2) 

dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej 8000 m2, powierzchnie stref nie przekraczają 

dopuszczalnych wielkości  

 

8) Budynek wolnostojący, najbliżej usytuowany budynek sąsiedni w odległości około 14m.  

 

9) W budynku projektuje się 1 wyjście ewakuacyjne na zewnątrz budynku, 1 klatka schodowa. 

Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku ~1,0 m (wymagane 1,2m). 

Maksymalna długość przejścia w pomieszczeniu  – projektowana do ok. 14 m (dopuszczalna 

max. 40 m) 

Szerokość drzwi z lokalu (pomieszczenia) użytkowego – co najmniej 0,90 m, wysokość 2,0 m  

Szerokość drzwi z lokalu (pomieszczenia) użytkowego do 3 osób – 0,8 m, wys. jw. 

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych (korytarzy) 1,4 m, dla nie więcej niż 20 osób – 

1,20 m 

Wysokość korytarzy – powyżej 2,20 m  
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Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku wynosi 1,0 m, a także 

szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej wynosi ~1,0 m  - powinna być nie 

mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej (wymagane min. 1,20 m)  

Długość dojścia ewakuacyjnego.  

Długość dojścia ewakuacyjnego liczy się od wyjścia z pomieszczenia do wyjścia na zewnątrz 

budynku lub do innej strefy pożarowej, z której jest możliwość wyjścia na zewnątrz. 

Projektowana długość dojścia przy jednym kierunku dojścia nie przekracza 30 m, w tym nie 

więcej niż 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej. 

Pionowe drogi ewakuacyjne. 

Szerokość biegów –  ~1,10 m w świetle między poręczami (wymagane 1,20 m w świetle), 

szerokości spoczników międzypiętrowych wynosi w granicach 1,41 – 1,44 m, (wymagana 

1,50m) 

Zaprojektowano schody 3-biegowe z wpisaną między nie windą osobową 

. 

10) sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych – przeciwpożarowy 

wyłącznik prądu zlokalizowany w przedsionku wejścia głównego 

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pożarowego winny mieć klasę odporności 

ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. W budynku wszystkie przepusty instalacyjne 

zostaną zabezpieczone pożarowo. 

 

11) w budynku występuje instalacja wod-kan, elektroenergetyczna, wentylacji mechanicznej, 

klimatyzacyjna 

Instalacje ochrony przeciwpożarowej: 

 Hydranty wewnętrzne – w budynku w ramach rozwiązań zastępczych przewiduje się 

wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych Ø25 z wężem półsztywnym.  

 Instalacja Sygnalizacji Pożaru – w budynku nie jest wymagana 

 Instalacja DSO (dźwiękowego systemu ostrzegawczego) nie jest wymagana. 

 Instalacja wentylacji pożarowej – zaprojektowano na ewakuacyjnej klatce schodowej 

wentylację oddymiającą grawitacyjną, która będzie uruchamiana samoczynnie z czujek dymu. 

Napowietrzanie oknami na poziomach półpięter między parterem i piętrem oraz między 

piętrem i poddaszem 

 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne - w budynku w ramach rozwiązań zastępczych 

przewidziano oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe na wszystkich drogach ewakuacyjnych. 

 Obiekt będzie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.  

 Obiekt będzie wyposażony w instalację odgromową – spełniającą wymagania 

przedmiotowych Polskich Norm.  

 

12) Budynek należy oznakować pożarniczymi i ewakuacyjnymi znakami bezpieczeństwa oraz 

wyposażyć w gaśnice co najmniej 2 kg (3 dm3) środka gaśniczego na każde 100 m2 

powierzchni użytkowej. 
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13) Teren 

Dojście od drogi pożarowej – zapewniono (wymagane dojście o długości do 30 m i szer. 

min. 1,5 m) 

Dojazd pożarowy – zapewniono, drogę pożarową stanowi ul. Sienkiewicza, dojazd jest 

możliwy do obu dłuższych elewacji. 

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne – wymagana wydajność z dwóch hydrantów 

zewnętrznych wynosi co najmniej 20 dm3/s; hydranty zainstalowane na miejskiej sieci 

zewnętrznej (1 hydrant zewnętrzny ø80 w odl. do 75 m od budynku – oznaczono na PZT, 

pozostałe w odległości do 150 m od budynku) 

 

 

 

      mgr inż. arch. Teresa Rokicka,   
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14. WYBRANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA BUDYNKU ADAPTOWANEGO 
PRZY SIENKIEWICZA 4  

 
Posadzki – panele LVT np. Expona Commercial, lub równoważne     
 - panele winylowe odwzorowujące drewno, kamień, beton, łupki i trawertyn 
- grubość: 3 mm 
- warstwa użytkowa: 0,7 mm 
- ciężar całkowity: nie mniej niż 5,1 kg / m2 
- panele powinny posiadać właściwości antypoślizgowe: R9 wg DIN 51130 
- klasyfikacja zastosowań EN 649: 23/34/43 
- panele muszą posiadać fabryczne pokrycie poliuretanem 
- trudnopalność: EN 13501-1 Klasa Bfl-s1 
- posiadają reakcję na ogień wg EN ISO 9239-1: ≥8kw/m2 
- posiadają właściwości antystatyczne EN 1815: 2kV  
- panele muszą być odporne na samonastawne kółka od foteli 
- rozmiar paneli: 152x914 mm lub 152x1219 mm lub 203x1219 mm lub 184x1219 mm lub 102x914 
mm (uwaga - każdy kolor posiada inny rozmiar) 
 

Cokoły - listwy MDF, malowane, wys. 10 cm. 
 
 
System okien PCV np. Schuco Living  82 lub równoważny do zastosowania wyłącznie w lukarnach 
nadbudowy, pozostałe okna i drzwi zewnętrzne drewniane 
Cechy techniczne systemu 
Izolacyjność termiczna na podstawie DIN EN 12412-2 wynosi: 

współczynnik Uf od 0,96 (MD 3 uszczelki) 
współczynnik Uf od 1,00 (AS 2 uszczelki) 
współczynnik Uw = 0,81 W/m 2K dla Ug =0,6 W/m2K 
 

 Kategorie szczelności dla okien: 
Odporność na obciążenie wiatrem: do klasy C5/B5 wg. DIN EN 12210 
Szczelność na wodę opadową: do klasy 9A  E 1350 wg. PN EN 12208 
Przepuszczalność powietrza: klasa 4 wg. DIN EN 12207 
Izolacyjność akustyczna: do 47dB wg DIN EN ISO 140-3 (w zależności od budowy  

przeszklenia)  
Odporność na włamanie RC1 / RC2 
Projektowane jest zastosowanie systemowych balustrady przy lukarnach ze szkła z 

profilami aluminiowymi (Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0270 wyd.1) 
 

 
 
 

PRZYKŁADOWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA  

 W łazienkach – wyposażenie stałe i sprzęt wg załączonego wykazu,  

w łazienkach na 1. piętrze umywalki wpuszczone w blaty z konglomeratu – pod wymiar 

Lustra wklejone w glazurę, w łazience dla osób niepełnosprawnych lustro wieszane z 

regulowanym kątem nachylenia. 

 Oprawy oświetleniowe – przykładowe wg załączonego wykazu 

 
 
 

      mgr inż. arch. Teresa Rokicka,   

 


