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1.    PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

1.1      PODSTAWA OPRACOWANIA: 
 

1) umowa z Inwestorem, 
2) bieżące uzgodnienia z Inwestorem, 
3) inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa, 
4) opracowanie: „Badania konserwatorskie. Program prac konserwatorskich dla remontu Willi 

Steffensa położonej przy ul. Jaśkowa Dolina”, opracowane w maju 2016r przez mgr Monikę 
Jaszczak, 

5) mapa ewidencji gruntów w skali 1:1000, 
6) obowiązujące przepisy. 

 
1.2       ZAKRES OPRACOWANIA: 

 
Opracowanie obejmuje projekt budowlany remontu i konserwacji elewacji istniejącego budynku Willi 
Steffensa, znajdującej się na działce nr 450, obręb: 0041, jednostka ewidencyjna: 226101_1, powiat: 
m.Gdaosk, województwo: pomorskie. Opracowanie obejmuje program prac polegających na remoncie 
i konserwacji czterech elewacji budynku, w tym historycznego wystroju architektonicznego, 
zachowanej stolarki zewnętrznej oraz w zakresie elementów murowych, tarasów, schodów 
zewnętrznych, opierzenia i orynnowania. Opracowanie obejmuje remont elewacji od poziomu gzymsu 
koronującego do partii cokołowej; nie obejmuje remontu dachu. Projektowane prace zakładają jak 
najmniejszą ingerencją w oryginalną substancję zabytkową budynku. Zakres opracowania obejmuje 
opis rozwiązao respektujących i opierających się na programie prac konserwatorskich wykonanym 
przez Konserwatora Zabytków mgr Monikę Jaszczak „Badania konserwatorskie. Program prac 
konserwatorskich dla remontu Willi Steffensa położonej przy ul. Jaśkowa Dolina”,  oraz rysunki 
elewacji z wyszczególnieniem istotnych elementów z punktu widzenia tematu opracowania. 
 

2.     ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 
 

Nie dotyczy, bez zmian. 

 
3.        ARCHITEKTURA 
 
3.1      PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 
Przedmiotem inwestycji jest remont i konserwacja elewacji istniejącego budynku Willi Steffensa, 
znajdującej się na działce nr 450, obręb: 0041, jednostka ewidencyjna: 226101_1, powiat: m.Gdaosk, 
województwo: pomorskie. Niniejszy projekt nie obejmuje zmiany istniejących elementów 
konstrukcyjnych i bryły istniejącego budynku, wprowadzając niezbędne rozwiązania projektowe, 
mające na celu poprawienie obecnego stanu elewacji i nie dopuszczenie do dalszej degradacji 
zabytkowej substancji elewacji obiektu. Są to rozwiązania remontowo-naprawcze oraz remontowo-
konserwatorskie w zakresie dezynfekcji budynku, tynków zewnętrznych, wystroju architektonicznego i 
elementów kutych, zewnętrznej stolarki drzwiowej, schodów zewnętrznych, tarasów i balkonu oraz 
opierzeni blacharskich i orynnowania budynku. Opracowanie obejmuje remont elewacji od poziomu 
gzymsu koronującego do partii cokołowej; nie obejmuje remontu dachu. 

 
3.2       OCHRONA KONSERWATORSKA 
 

Willa Steffensa jest obiektem architektonicznym wpisanym do rejestru zabytków pod nr 970 (stary nr 
rej. 829), decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdaosku z dn. 30.05.1979 r. Skutkiem 
w/w decyzji podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie 
dóbr kultury i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami). Tym samym 
zgodnie z dyspozycją art. 36 ust. 1 i art. 7 pkt 1 cytowanej Ustawy, wszelkie prace planowane do 
realizacji we wspomnianym obiekcie wymagają pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków w 
Gdaosku. 



 
3.3       OCHRONA ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU. 
 

Projektowane prace nie mają wpływu na środowisko, przyrodę i krajobraz. 
 
3.4       WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
 

Nie dotyczy. Obszar inwestycji nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

 
3.5       INFORMACJA NA TEMAT OBSZARU ODZIAŁYWANIA INWESTYCJI, OCHRONY OSÓB  
            TRZECICH, ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDZIANYCH ZAGROŻEO DLA ŚRODOWISKA ORAZ  
            HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW. 

 
 Obszar odziaływania obiektu, o którym mowa w art. 20 ust.1 pkt. 1c, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - 

Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 1409), obejmuje działkę nr 450, obręb: 0041, jednostka 
ewidencyjna: 226101_1, powiat: m.Gdaosk, województwo: pomorskie – projektowana inwestycja 
remontu elewacji zamyka się w granicach działki, na której stoi, 

 Przedsięwzięcie nie narusza interesów osób trzecich. Przedsięwzięcie nie powoduje ograniczenie 
sposobu zagospodarowania działek sąsiednich i nie wpływa na wykonywanie prawa własności osób 
trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostępu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, 
energii elektrycznej, cieplnej, środków łączności. 

 Willa Steffensa jest obiektem architektonicznym wpisanym do rejestru zabytków pod nr 970 (stary nr 

rej. 829), decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdaosku z dn. 30.05.1979 r. Skutkiem 

w/w decyzji podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie 

dóbr kultury i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami). Tym samym 

zgodnie z dyspozycją art. 36 ust. 1 i art. 7 pkt 1 cytowanej Ustawy, wszelkie prace planowane do 

realizacji we wspomnianym obiekcie wymagają pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

3.6         ODROWADZENIE WODY OPADOWEJ 
 

Bez zmian. 

 
3.7         STAN ISTNIEJĄCY 

 
3.7.1    OPIS INWENTARYZACYJNY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU. 

  
Willa Steffena została wzniesiona pod koniec lat 70 XIX wieku. Jest to budynek wolnostojący, w 
zabudowie śródmiejskiej, założony na planie prostokąta z werandami (weranda od strony frontu 
założona na planie prostokąta, weranda od strony elewacji pół.- wsch. założona na planie prostokąta 
zamkniętego łukiem pełnym). Budynek jest dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, kryty 
dachem wielospadowym, krytym blachą na rąbek stojący. Budynek jest w konstrukcji murowej, na 
zaprawie wapiennej. Elewacje otynkowane zaprawą wapienną i cementowo-wapienną, z bogatym 
wystrojem architektonicznym. Wszystkie elewacje obiega cokół tynkowany zaprawą mineralną 
zacieraną na gładko. Budynek posiada zwartą bryłę, wzbogaconą o dwie werandy z tarasami oraz 
portyk wejścia głównego do budynku. Budynek posiada cztery elewacje: południowo- wschodnia, 
południowo- zachodnia, północno- zachodnia, północno- wschodnia.  
 
Wszystkie cztery elewacje obiegają: dwie linie gzymsu cokołowego oraz gzyms koronujący z ozdobnie 
opracowaną sztukaterią belkowania. Elementem poziomego ukształtowania trzech z czterech elewacji 
(oprócz północno-zachodniej) są profilowane gzymsy podokienne i nadokienne. 

 
Elewacja południowo- wschodnia jest elewacją frontową i posiada najbogatszy wystrój 
architektoniczny. Elewacja jest pięcioosiowa. Oś główną elewacji podkreśla ryzalit, weranda w parterze 
oraz okno balkonowe tarasu, znajdującego się na poziomie drugiej kondygnacji, nad werandą. Taras 
posiada murowaną balustradę tralkową (tralki występują od strony frontu i po bokach balustrady). 



Okna drugiej kondygnacji trzech środkowych osi ujęte są profilowanymi opaskami, pozostałe okna 
elewacji ujęte są obustronnie pilastrami. Do wystroju elewacji należą następujące elementy: naczółki 
okien na poziomie II kondygnacji o wykroju łuku odcinkowego, których pole ozdobnie wypełnia 
muszla; na poziomie I kondygnacji naczółki o wykroju trójkąta; sztukateria rustyki znajdująca się pod 
wykrojami okiennymi parteru; sztukateria z motywem liści akantu nad oknem parteru osi głównej; 
konsolki pod dwoma wykrojami okiennymi na poziomie II kondygnacji. 

 
Elewacja południowo- zachodnia posiada główne wejście do budynku w postaci portyku z dwoma 
kolumnami. Stopnie schodów- granitowe. Balustrady kute. Trzony kolumn są żłobowane (kanelury 
połączone stegami), głowice kolumn są porządku korynckim. Stolarka drzwiowa wejścia głównego- 
drewniana, dwuskrzydłowe z nadświetlem, o konstrukcji płycinowej. Płyciny osadzone na czopy w 
grubych ramach skrzydeł, listwy przypłycinowe profilowane. Detal drzwi- kostki zdobione rozetą, listwa 
przymykowa ozdobnie opracowana (cokół, baza i głowica) - głowica w awersie w formie konsolki, 
rzeźbiona snycersko i zwieoczona motywem palmety; głowica słupka w rewersie drzwi kostkowa; 
ślemię ozdobne zdobione zębnikiem. 
Na osi wejścia, na poziomie II kondygnacji znajduje się balkon z murowaną balustradą, posiadającą  
tralki od frontu. Okno balkonowe ujęte profilowanymi opaskami, zwieoczone naczółkiem o wykroju 
łuku odcinkowego, którego pole wypełnione jest ozdobnie motywem muszli. Pozostałe okna elewacji 
ujęte pilastrami. Z prawej strony widoczny bok werandy frontu, z oknem ujętym pilastrami z głowiami 
w porządku korynckim. 
 
Elewacja północno- wschodnia posiada drugie, boczne wejście do budynku, zadaszone daszkiem o 
konstrukcji metalowej- kutej, zadaszenie szklane dwuspadkowe. Stopnie schodów- betonowe. 
Balustrady- kute. Stolarka drzwiowa wejścia bocznego- okno drzwiowe drewniane, o konstrukcji 
płycinowej. Elewacja posiada dodatkowe wejście piwniczne, ze schodami schodzącymi poniżej 
poziomu terenu. Drzwi współczesne, płytowe. Zadaszenie schodów- konstrukcja metalowa (kuta), 
zadaszenie szklane, jednospadkowe. Znaczącym elementem elewacji jest weranda znajdująca się w 
parterze, zakooczona półkoliście, nad którą znajduje się taras. Taras posiada murowaną balustradę, 
pełną. Z lewej strony widoczny bok werandy frontu, z oknem ujętym pilastrami z głowicami w 
porządku korynckim. Okna drugiej kondygnacji posiadają profilowane opaski, okna werandy ujęte 
obustronnie pilastrami. 

 
Elewacja północno- zachodnia jest oszczędna z punktu widzenia wystroju architektonicznego. Posiada 
dwie linie gzymsów w partii cokołowej, oraz linie gzymsu koronującego. Wykroje okienne posiadają 
uproszczoną formę gzymsów parapetowych. 
 
Detal sztukatorski: 
Wykonany podczas remontu w latach 80. wykonano w zaprawie mineralnej z wypełniaczem z piasku: 
opaski okienne, pilastry oraz częściowo gzymsy wykonano w zaprawie tynkarskiej na spoiwie 
wapiennym. Częśd gzymsów oraz elementy sztukatorskie wykonano w zaprawie o spoiwie 
cementowym i cementowo-wapiennym. Elementy wykonano metodą odlewniczą (dekoracje 
rzeźbione) oraz metodą ciągnioną z wózka (gzymsy). Kolumny portyku wraz z podstawami wykonano z 
piaskowca. Tralki balustrad wykonano z ceramiki. 
 
Stolarka okienna elewacji- W 2015 roku przeprowadzono kompleksową wymianę stolarki okiennej 
budynku z pozostawieniem świadków oryginalnej stolarki na podstawie opracowania Projekt 
budowlano – wykonawczy wymiany stolarki okiennej w Willi Steffensa położonej przy ul. Jaśkowa 
Dolina 15 w Gdaosku autorstwa mgr Moniki Jaszczak i mgr Agnieszki Sokoll z czerwca 2014 r. W 
ramach realizacji projektu nową stolarkę okienną wykonano odtworzeniowo z powtórzeniem 
pierwotnych konstrukcji i detali. Występują następujące typy konstrukcji okien budynku: okna 
drewniane w systemie angielskim zespolone, okna drewniane krosnowe, okna drewniane skrzynkowe. 

 
3.7.2.   STAN TECHNICZNY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU. 

 



Konstrukcje murowe- nie zauważono głębszych spękao konstrukcji murowej budynku. Zauważono 
natomiast niewielkie ubytki w masie muru w partii przyziemia, co jest wynikiem wykonanego wcześniej 
remontu izolacji ścian fundamentowych, 
 
Tarasy, balkon- zauważono źle wykonane spadki, co w konsekwencji stało się powodem złego 
odprowadzania wody opadowej. Zauważono zielone naloty, porost mikroorganizmów w miejscach 
dłuższego stania wody. Konsekwencją takiego stanu są zniszczenia w dużym stopniu tynków, gzymsów 
i detali znajdujących się na elewacjach pod tarasami, co opisane jest poniżej. Nie zauważono braku 
tralek, ubytków balustrady. Taras od strony elewacji frontu- zauważono szczególne zniszczenia, 
warstwa wykooczeniowa posadzki tarasu popękana i wykruszona, murek balustrady- zauważono 
drobne spękania. 
 
Tynki zewnętrzne- stan tynków określa się jako miejscowo zły. Widoczne są pęknięcia, odspojenia i 
miejscowe rozwarstwiania substancji budowlanej oraz miejscami całkowite zniszczenie warstw 
tynków. Zniszczenia są widoczne w partii strefy cokołowej wszystkich elewacji, miejscowo w partii 
gzymsów, w sąsiedztwie rur spustowych. Podczas wizji lokalnej zauważono szczególne zniszczenia: 
- w elewacji frontowej na głównej osi, na poziomie parteru, pod tarasem znajdującym się wyżej na 
poziomie II kondygnacji oraz na poziomie parteru bezpośrednio pod tarasem, znajdującym się w 
elewacji północno- wschodniej, jak również w partii cokołowej, 
- w elewacji południowo- zachodniej: w partii cokołowej w miejscu występowania schodów 
zewnętrznych oraz miejscowo pod gzymsem koronującym, 
- w elewacji północno- wschodniej w sąsiedztwie rur spustowych- w partii parteru pod tarasem II 
kondygnacji oraz w partii cokołowej, 
- w elewacji północno- zachodniej w partii cokołowej oraz w sąsiedztwie rur spustowych. 
 
Gzymsy, pilastry, detal sztukatorski-  
Stan detalu elewacji określa się jako zróżnicowany. Detal architektoniczny w przeważającej większości 
jest dosyd dobrze zachowany – zniszczenia obejmują powłoki malarskie, częściowo spękane i 
wykruszone, pokryte czarnymi nawarstwieniami pochodzenia atmosferycznego.  
Natomiast zauważono miejscowe duże zniszczenia i występują one w miejscach wymienionych 
powyżej- zniszczenia gzymsów i detalu architektonicznego występują w tych samych miejscach co w 
przypadku zniszczeo tynków i są spowodowane nieprawidłowym odprowadzaniem wody deszczowej z 
tarasów znajdujących się na poziomie II kondygnacji. Zniszczenia te występują w formie ubytków w 
masie, głębszych spękao, nieczytelności profili. 
 
Elementy drewniane (podbicie dachu- gzyms koronujący oraz deskowanie)- zauważono wykruszanie  
powłok zabezpieczających oraz wietrzenie odsłoniętej powierzchni drewna. Brak powłok 
wykooczeniowych elementów drewnianych, które są jednocześnie zabezpieczeniem drewna przed 
czynnikami atmosferycznymi, może spowodowad rozwój biokorozji. 
 
Schody granitowe wejścia głównego- brak ubytków w masie stopni, balustrady kompletne. Zauważono 
natomiast osunięcie się dolnych stopni, co w konsekwencji spowodowało powstanie szczelin pomiędzy 
stopniami, poprzez które przedostaje się woda opadowa oraz zanieczyszczenia różnego rodzaju, 
trzymające wilgod. Podczas wizji lokalnej zauważono mocne zawilgocenie miejsca pod schodami, co w 
konsekwencji widoczne jest w postaci dużych zniszczeo tynków w okolicy schodów. Dodatkowo 
cementowe wykooczenie boków schodów przyczynia się do braku odparowywania wilgoci z miejsca 
pod schodami. 
 
Schody betonowe wejścia bocznego- brak ubytków w masie stopni, balustrada kompletna. Zauważono 
natomiast porost mikroorganizmów. 
 
Schody betonowe wejścia do piwnicy- brak ubytków w masie stopni, balustrada kompletna. 
 
Elementy kute-  
Balustrady: kompletne, nie zauważono braków elementów. Balustrady głównego wejścia i bocznego 
różnią się jednak w wykonaniu. Balustrada wejścia bocznego wykonana oszczędniej w formie- brak 



kutych elementów o motywach kwiatów. Zauważono powierzchniowo występującą korozję, 
miejscowo wżerową korozję oraz wykruszenia powłok malarskich, co powoduje dalszą korozję metalu. 
Korozja nie wpłynęła na stabilnośd konstrukcji. 
Kraty, daszki – jak wyżej 
Kratki wentylacyjne- wtórne warstwy malarskie, korozja wżerowa, ilośd kratek niekompletna.  
 
Wykroje okienne oraz kratownice okien piwnicznych- podczas wizji lokalnej zauważono profilowane 
obramowanie dwóch wykroi okiennych piwnicznych (oznaczenie na rysunkach). Pozostałe wykroje 
okienne posiadają uproszczony profil. Kratownice okien w stanie dobrym. 
 
Opierzenia blacharskie, orynnowanie- stan określa się jako zły. Widoczne są procesy korozyjne, 
zniekształcenia, nieszczelności, co w konsekwencji powoduje zaciekanie wody opadowej na tynki 
elewacji.  
 
Dach- w dobrym stanie, opracowanie nie obejmuje poziomu dachu. 

 
3.8        STAN PROJEKTOWANY 

 
3.8.1    OCHRONA KONSERWATORSKA ORAZ PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH    

 
Willa Steffensa jest obiektem architektonicznym wpisanym do rejestru zabytków pod nr 970 (stary nr 
rej. 829), decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdaosku z dn. 30.05.1979 r. Wykonano 
dla inwestycji opracowanie: „Badania konserwatorskie. Program prac konserwatorskich dla remontu 
Willi Steffensa położonej przy ul. Jaśkowa Dolina”, opracowane w maju 2016 r przez mgr Monikę 
Jaszczak. Zamieszczone informacje w opracowaniu były podstawą do stworzenia projektu 
budowlanego. 

       
Ilekrod w niniejszym opisie poniżej jest mowa o Programie Prac Konserwatorskich- rozumie się przez 
to wspomniane opracowanie konserwatorskie. 

 
3.8.2   PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU. 
 

Nie dotyczy- projektowana inwestycja remontu elewacji nie zmienia przeznaczenia budynku. 

 
3.8.3    ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAO PROJEKTOWYCH: 
 

1) Prace rozbiórkowe: 

 Skucie zniszczonych fragmentów tynków, gzymsów i pozostałych zniszczonych elementów 

wystroju elewacji jak bazy, głowice pilastrów, fragmenty sztukaterii oraz opasek 

okiennych, 

 Usunięcie wtórnych i zniszczonych warstw powłok malarskich z tynków i sztukaterii, 

 Demontaż opierzeo blacharskich oraz orynnowania, 

 Demontaż zniszczonych fragmentów deskowania w podbiciu dachu, 

 Skucie warstw (warstwy wykooczeniowej, warstw wylewek oraz izolacji) dwóch tarasów i 

balkonu, 

 Skucie cementowej warstwy wykooczeniowej boków schodów zewnętrznych elewacji 

południowo- zachodniej. 

2) Prace remontowo-naprawcze:  

 Uzupełnienie ubytków w masie muru w partii cokołowej, 

 Wykonanie nowych projektowanych warstw dwóch tarasów i balkonu, 

 Montaż opierzeo blacharskich po wykonanych pracach remontowo- konserwatorskich, 



 Malowanie elewacji po wykonanych pracach remontowo- naprawczych i remontowo- 

konserwatorskich, 

3) Prace remontowo-konserwatorskie:  

 Dezynfekcja obiektu, 

 Renowacja oraz częściowa wymiana tynków elewacji, 

 Konserwacja i restauracja oryginalnego detalu architektonicznego: sztukaterie, gzymsy, 

detal kamienny, balustrady. 

 Rekonstrukcja fragmentów gzymsów i sztukaterii, 

 Renowacja schodów zewnętrznych, 

 Konserwacja i restauracja stolarki drzwiowej, 

 Renowacja deskowania w podbiciu dachu, 

 Konserwacja i restauracja elementów metalowych: balustrad, krat, konstrukcji daszków, 

kratek wentylacyjnych. 

 
3.8.4     OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAO: FORMA ARCHITEKTONICZNA,  
              ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE.                                                 

 
Niniejszy projekt nie obejmuje zmiany istniejących elementów konstrukcyjnych i bryły istniejącego 
budynku, wprowadzając niezbędne rozwiązania projektowe, mające na celu poprawienie obecnego 
stanu elewacji i nie dopuszczenie do dalszej degradacji zabytkowej substancji elewacji obiektu. Są to 
rozwiązania remontowo-naprawcze oraz remontowo-konserwatorskie. 
 

3.8.4.1    KONSTRUKCJE MUROWE 
 

Po usunięciu zniszczonych tynków- w miejscach uszkodzeo cegły lub spoinowania, oraz w partii 
przyziemia w miejscu występowania ubytków w masie muru, należy naprawid uszkodzone fragmenty 
ścian. Powierzchniowe zniszczenie cegły należy usunąd, natomiast w przypadku głębszego zniszczenia, 
należy usunąd całą cegłę. Nasiąkliwośd i wytrzymałośd mechaniczna cegieł nie powinna byd wyższa od 
parametrów oryginalnej cegły. Usunąd luźne spoinowania. Prace murarskie należy wykonad w oparciu 
o zaprawy z linii konserwatorskich opartych na spoiwach wapiennych i trasowo-wapiennych. Należy 
zwrócid uwagę aby użyta zaprawa nie miała wyższej wytrzymałości niż mur. Użycie zaprawy o zbyt 
dużej wytrzymałości nie dostosowanej do wytrzymałości wątku ceglanego może powodowad pęknięcia 
i zarysowania. Wybór zapraw według Programu Prac Konserwatorskich. Usuwanie tynków według 
opisu poniżej- punkt 3.3.4.5    

 
 
3.8.4.2    TARASY, BALKON 

  
Projektuje się nowe warstwy posadzki dwóch tarasów i balkonu:  
- taras (symbol T1) elewacja południowo- wschodnia, 
- taras (symbol T2) elewacja północno- wschodnia, 
- balkon (symbol B1) elewacja południowo- zachodnia. 
 
Tarasy (symbol T1 i T2) posiadają takie same przegrody, i są to:  
- Przegroda TP (oznaczenie na rysunkach)- nowe warstwy posadzki tarasów, 
- Przegroda TS (oznaczenie na rysunkach)- nowe warstwy połączenia posadzki i balustrady/ściany. 
 
Balkon (symbol B1) posiada przegrody: 
- Przegroda BP (oznaczenie na rysunkach)- nowe warstwy posadzki balkonu, 
- Przegroda BS (oznaczenie na rysunkach)- nowe warstwy połączenia posadzki i balustrady/ściany. 
 

Przegroda TP – oznaczenie na rysunkach 



Warstwy podłogi zaczynając od góry                                                    
 

grubośd  warstwy 
 

płytki terakotowe, spoinowanie materiałem epoksydowym np. Colorfuge EP., 1 cm 

klej pod płytki - uelastycznione, hydraulicznie wiążące cienkowarstwowe 
zaprawy klejowe np. Flexkleber, 

 

elastyczny szlam uszczelniający np. Elastoschlämme 2K 1 mm 

wkładka wzmacniająca np. Armierungsgewebe 2,5/25  

elastyczny szlam uszczelniający np. Elastoschlämme 2K 1 mm 

gruntowanie pod powłokę hydroizolacyjną np. Kiesol  

jastrych cementowy, spadek 2% 5 cm 

folia PE 
 

 
 

2xpapa termozgrzewalna  

polistyren ekstrudowany 5 cm 

strop- renowacja np. Betofix R4  

 

Przegroda TS – oznaczenie na rysunkach 
Warstwy podłogi zaczynając od góry                                                    
 

grubośd  warstwy 
 

płytki terakotowe, spoinowanie materiałem epoksydowym np. Colorfuge EP., 1 cm 

klej pod płytki - uelastycznione, hydraulicznie wiążące cienkowarstwowe 
zaprawy klejowe np. Flexkleber, 

 

elastyczny szlam uszczelniający np. Elastoschlämme 2K 1 mm 

taśma uszczelniająca np. Dichtband SP 120/70  

elastyczny szlam uszczelniający np. Elastoschlämme 2K 1 mm 

gruntowanie pod powłokę hydroizolacyjną np. Kiesol  
 

Murek tarasu/ściana- renowacja np. Betofix R4  

 
Przegroda BP – oznaczenie na rysunkach 
Warstwy podłogi zaczynając od góry                                                    
 

grubośd  warstwy 
 

płytki terakotowe, spoinowanie materiałem epoksydowym np. Colorfuge EP., 1 cm 

klej pod płytki - uelastycznione, hydraulicznie wiążące cienkowarstwowe 
zaprawy klejowe np. Flexkleber, 

 

elastyczny szlam uszczelniający np. Elastoschlämme 2K 1 mm 

wkładka wzmacniająca np. Armierungsgewebe 2,5/25  

elastyczny szlam uszczelniający np. Elastoschlämme 2K 1 mm 

gruntowanie pod powłokę hydroizolacyjną np. Kiesol  

jastrych cementowy, spadek 2% 5 cm 
 
 

strop- renowacja np. Betofix R4  

 
Przegroda BS – oznaczenie na rysunkach 



Warstwy podłogi zaczynając od góry                                                    
 

grubośd  warstwy 
 

płytki terakotowe, spoinowanie materiałem epoksydowym np. Colorfuge EP., 1 cm 

klej pod płytki - uelastycznione, hydraulicznie wiążące cienkowarstwowe 
zaprawy klejowe np. Flexkleber, 

 

elastyczny szlam uszczelniający np. Elastoschlämme 2K 1 mm 

taśma uszczelniająca np. Dichtband SP 120/70  

elastyczny szlam uszczelniający np. Elastoschlämme 2K 1 mm 

gruntowanie pod powłokę hydroizolacyjną np. Kiesol  
 

Murek tarasu/ściana- renowacja np. Betofix R4  

 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
 
Prace należy rozpocząd od usunięcia istniejących warstw i zabrudzeo nagromadzonych na odsłanianych 
powierzchniach. Należy także usunąd odspojone i słabo przylegające fragmenty podłoża. Podłoże musi 
byd wystarczająco równe i wolne od spękao (włoskowate rysy są dopuszczalne). Wymaga się aby  

jastrych cementowy był sezonowany co najmniej 28 dni. Należy wykonad nowe spadki, w celu 
prawidłowego odprowadzenia wody opadowej. Spadek jastrychu wynosi 2-3%. 
 
HYDROIZOLACJA 

Hydroizolację należy wykonad na  jastrychu bezpośrednio pod nową okładziną z płytek. Najpierw 

należy uszczelnid wszystkie złącza ściana-posadzka oraz szczeliny dylatacyjne. Stosuje się do tego celu 

specjalne taśmy wtapiane w materiał hydroizolacyjny.  

Właściwą hydroizolację na całej powierzchni wykonuje się przez dwukrotne naniesienie elastycznego 

szlamu uszczelniającego np. Elastoschlämme 2K na podłoże zagruntowane preparatem np. Kiesol. W 

momencie nakładania każda warstwa powinna mied grubośd ok. 1 mm co osiąga się przy zużyciu 1,5-

2,0 kg/m
2
. Pierwszą warstwę układa się, gdy preparat gruntujący wsiąknie w podłoże, ale powierzchnia 

pozostaje jeszcze matowo wilgotna. 

Drugą warstwę szlamu nakłada się, gdy pierwsza nie będzie już ulegała uszkodzeniu (zależnie od 

temperatury po 30-60 min). Hydroizolację wykonuje się na całej powierzchni. Należy unikad nakładania 

grubych warstw materiału (kilka milimetrów), aby zapobiec zbyt dużym naprężeniom skurczowym 

podczas schnięcia. W strefie styku ze ścianą powłokę hydroizolacyjną wykonuje się także na ścianie do 

wysokości górnej krawędzi płytki cokołowej. Po hydroizolacji można chodzid po 48 godz. (przy ciepłej 

pogodzie po 24 godz.) jest ona wtedy także wodoszczelna.  

OKŁADZINA Z PŁYTEK 
 
Płytki należy kleid całą powierzchnią bezpośrednio na hydroizolacji zespolonej, zapobiegając zbieraniu 
się wody pod okładziną. Do układania okładzin stosowane są uelastycznione, hydraulicznie wiążące 
cienkowarstwowe zaprawy klejowe np. Flexkleber. Kleje takie wiążą prawie bez naprężeo, zapewniając 
wysoką wytrzymałośd na odrywanie nawet na szczelnych podłożach, cechują się długim czasem 
otwartym klejenia (ok. 30 min) i dają się łatwo rozkładad bez uszkodzenia warstwy hydroizolacyjnej. 
Warstwa kleju zespolona z elastyczną warstwą hydroizolacyjną jest w stanie przenieśd naprężenia 
normalnie występujące w elementach budowli. 
 
SPOINOWANIE OKŁADZINY 
 
Projektuje się spoinowanie materiałem epoksydowym Colorfuge EP. Wodoszczelnośd systemu 
okładziny jest przez to znacznie podwyższana, ponieważ uzyskuje się spoiny prawie całkowicie 
wodoszczelne. 



 
3.8.4.3   OPIERZENIA BLACHARSKIE, ORYNNOWANIE 
 

Projektuje się wymianę istniejących opierzeo blacharskich na nowe- tytancynk 6 mm. Montaż 
opierzeo- jak w przypadku istniejących. 
Projektuje się wymianę rynien i rur spustowych na nowe tytancynk- na zasadzie wymiany istniejących 
elementów na nowe, o takich samych średnicach i przekrojach, sposobie i miejscu montowania. 
Istniejące średnice rynien 120 mm, istniejące średnice rur spustowych 100 mm (z wyjątkiem rury 
spustowej elewacji frontu- średnica 80mm- oznaczenie na rysunkach). 
 
 

3.8.4.4   SCHODY ZEWNĘTRZNE GŁÓWNEGO WEJŚCIA DO BUDYNKU, GRANITOWE. 
 

Projektuje się skucie cementowej warstwy wykooczeniowej znajdującej się po bokach schodów. 
Następnie projektuje się rozebranie jednego z murków, w celu uzyskania dostępu do miejsca pod 
schodami oraz uprzątnięcia nagromadzonego różnego rodzaju zabrudzenia (gruz, piach, liście) 
trzymającego wilgod, a następnie osuszenia miejsca pod schodami. W tym celu należy podstęplowad 
każdy ze stopni schodów, należy użyd stępli budowlanych. Po wykonaniu przewidzianych prac należy 
wymurowad nowy murek na wzór istniejącego, jednocześnie na nowo osadzając dolne stopnie po obu 
stronach; dolne stopnie z upływem czasu opadły tworząc szczeliny pomiędzy stopniami, poprzez które 
dostają się obecnie różnego rodzaju zabrudzenia oraz woda opadowa. W odbudowanym murku należy 
przewidzied wentylację, w celu dopływu powietrza do miejsca pod schodami. W tym celu należy 
pozostawid dwa otwory wentylacyjne o średnicy 10 cm, bądź o boku 10 cm. W otwory wentylacyjne 
należy zamontowad kratki (stal ocynk)-  niewidocznie mocowane z użyciem zatrzasków lub ukrytych 
śrub w dodatkowej ramce montażowej. Kratki malowane proszkowo RAL 1013. Ostatnim etapem jest 
otynkowanie boków schodów tynkiem cokołowym (według Programu Prac Konserwatorskich)- 
zaprawa renowacyjna oparta o spoiwo trasowe przeznaczona do partii cokołowych o wyższej 
wytrzymałości, klasy GP CS II (wg EN 998-1). Tynk należy po aplikacji zatrzed na gładko. 
 
Należy skontaktowad się z projektantem na etapie wykonawstwa- po wykonaniu odkrywki/usunięcia 
murku, należy zweryfikowad przyjęte w projekcie postępowanie. 
 

3.8.4.5   SCHODY ZEWNĘTRZNE, BETONOWE: BOCZNEGO WEJŚCIA DO BUDYNKU, WEJŚCIA DO PIWNICY 
 
Czyszczenie stopni betonowych strumieniowo- ścienne (piaskowanie), a następnie szpachlowanie- 
szpachla wzmacniająca- zaprawa cementowa drobnoziarnista, do ubytków do konstrukcji betonowych. 
Czapa betonowa murku schodów prowadzących do piwnicy- takie samo postępowanie.  
  

3.8.4.6   DETAL ARCHITEKTONICZNY 
 

 Projektuje się przywrócenie profilowanego obramowania piwnicznych wykroi okiennych, na 

podstawie istniejących- zachowanych na elewacji pół.- wsch. i pół- zach. oraz na podstawie 

inwentaryzacji rysunkowej. Projektuje się użycie zapraw jak w punkcie 3.3.4.9 (RENOWACJA 

DETALU ARCHITEKTONICZNEGO: SZTUKATERIE, GZYMSY, BALUSTRADY), 

 Projektuje się wymianę konsolek, znajdujących się pod dwoma wykrojami okiennymi elewacji 

frontu, na poziomie II kondygnacji (oznaczenie na rysunkach), na nowe wsporniki 

rozrysowane w detalu na rysunkach. Wsporniki montowane za pomocą wkrętów, jak na 

rysunku.  

 Projektuje się wyłamanie gzymsu (gierowanie), w miejscu jak wyżej- pod dwoma wykrojami 

okiennymi elewacji frontu, na poziomie II kondygnacji (oznaczenie na rysunkach) 

 
3.8.4.7   USUWANIE TYNKÓW I ZNISZCZONYCH FRAGMENTÓW SZTUKATERII 

 



Według Programu Prac Konserwatorskich: 
a) tynki elewacyjne - 30% powierzchni. Dokładny zakres usuwania tynków należy ustalid po 

rozstawieniu rusztowao i opukaniu całej powierzchni tynków. Należy usuwad fragmenty tynków 

odspojonych od powierzchni i o silnie zdezintregrowanej strukturze. Fragmenty przeznaczone do 

usunięcia należy w pierwszej kolejności „odciąd” od elementów sztukatorskich poprzez wykonanie 

bruzdy w tynku, tak aby podczas skuwania nie uszkodzid dekoracji sztukatorskich. Fragmenty 

tynków dobrze zachowanych i nieodspojonych należy pozostawid i poddad konserwacji i 

restauracji zgodnie z zaleceniami poniżej.  

b) Tynki partii cokołowej – 100% powierzchni poprzedzone „odcięciem” gzymsów. 

c) Tynki na powierzchniach bocznych schodów zewnętrznych wejścia głównego. 

d) Fragmenty silnie zniszczonych gzymsów na podstawie uzgodnieo z nadzorem konserwatorskim, w 

tym m.in. gzyms cokołowy, gzyms koronujący werandy el.pd.-wsch.; opaski okienne. 

e) Wtórne, nieprawidłowo wykonane fragmenty i uzupełnienia gzymsów.  

f) Wtórne, nieprawidłowo wykonane profile wykroi okiennych okien piwnicznych. 

Tynki należy usuwad metodą skuwania, zachowując przy tym szczególną ostrożnośd  - tak, aby nie 

uszkodzid podczas tego procesu lica ceglanego muru. Przed przystąpieniem do skuwania tynków należy 

wykonad próby na powierzchni 1 m2 w celu ustalenia sposobu usuwania tynków (odkuwanie tynków 

przycinakami i dłutami, ostrożne usuwanie wypraw skrobakami, szczotkami stalowymi etc. bez 

naruszenia spieku cegły). Po usunięciu tynków należy dokonad przeglądu stanu zachowania 

odsłoniętego muru ceglanego. Partie osypujące się należy przemurowad i w razie potrzeby wykonad 

konieczne szycia murów. Zabrania się stosowania zapraw cementowych. Do murowania należy 

zastosowad zaprawy oparte na wapnie, wapnie trasowym lub wapnie i ekologicznej pucolanie np. 

zaprawa trasowo-wapienna zgodna z wymogami norm DIN V 18580 (NM II a), PN EN 998-2 (M5), DIN V 

18550 (P II), PN EN 998-1 (GP CS II) o uziarnieniu 0,4 mm np. Quick Mix TKM zaprawa wapienno- 

cementowa. 

3.8.4.8   USUWANIE WARSTW MALARSKICH 

 
Według Programu Prac Konserwatorskich: Z powierzchni tynków i detalu architektonicznego należy 
usunąd stare, zniszczone powłoki malarskie stosując następujące metody:  

a) Tynki: Proponuje się usuwanie warstw malarskich metodą szlifowania, po zeszlifowaniu należy 

powierzchnię tynków odkurzyd i spłukad wodą; 

b) Sztukaterie: oczyszczanie metodami fizykomechanicznymi – mycie szczotkami z zastosowaniem 

środków do usuwania starych powłok malarskich (mieszanina środków powierzchniowo czynnych i 

rozpuszczalników), mycie z zastosowaniem sprężonej pary wodnej, alkoholem itp. na podstawie prób. 

3.8.4.9   DEZYNFEKCJA I DEZYNSEKCJA BUDYNKU 

Według Programu Prac Konserwatorskich: Dezynfekcja metodami chemicznymi: Zwalczanie pleśni i 
grzybów: dezynfekcję należy przeprowadzid po usunięciu tynków przeznaczonych do wymiany. 
Następnie elewacje (100% powierzchni) należy poddad impregnacji preparatem grzybobójczym o 
przedłużonym działaniu opartym o związki boru metodą pędzlowania, natrysków i/lub iniekcji, zgodnie 
z zaleceniami karty technicznej. 

 

3.8.4.10   RENOWACJA TYNKÓW ZEWNĘTRZNCH 

Według Programu Prac Konserwatorskich: 
Po usunięciu zniszczonych fragmentów wypraw i wykonaniu dezynfekcji tynki należy wzmocnid 

gruntem głębokopenetrującym. Po odpowiednim czasie sezonowania (zgodnie z zaleceniami karty 

technicznej zastosowanego produktu) należy przystąpid do wypełniania pustek i uzupełniania ubytków 



w tynkach. Pustki i odspojenia należy wypełnid masą iniekcyjną opartą o syntetyczne wapno 

hydrauliczne metodą zastrzyków. Do uzupełniania ubytków w tynkach należy stosowad zaprawy z linii 

konserwatorskich z atestem WTA opartych na spoiwach wapienno- trasowych z wymogami norm DIN 

V 18580 (NM II a), PN EN 998-2 (M5), DIN V 18550 (P II), PN EN 998-1 (GP CS II). Uwaga! Nie należy 

wykonywad cementowej obrzutki wstępnej. Tynk należy nakładad w dwóch warstwach, w celu 

uniknięcia spękao. Uzupełnienia należy zatrzed na gładko. Następnie na powierzchnię tynku należy 

nanieśd zaprawę scalającą cienkowarstwową wapienno-cementową (100% powierzchni tynków 

przeznaczonych do renowacji) opartą na białym cemencie portlandzkim wysokiej klasy, wzmacnianą 

włóknem, uziarnienie 0,00-0.06 mm, klasa zaprawy GP CS II wg EN 998-1, zawartośd chromu VI 

zredukowana do poziomu < 2ppm, np. Quick Mix SHF. 

W partii cokołowej należy zastosowad zaprawę renowacyjną opartą o spoiwo trasowe 

przeznaczoną do partii cokołowych o wyższej wytrzymałości, klasy GP CS II (wg EN 998-1). Tynk należy 

po aplikacji zatrzed na gładko.  

UWAGA: ZABRANIA SIĘ STOSOWANIA ZAPRAW CZYSTO CEMENTOWYCH, SYSTEMU SIATKA- KLEJ ORAZ 

PRODUKTÓW Z NIM POWIĄZANYCH. 

 

3.8.4.11   RENOWACJA DETALU ARCHITEKTONICZNEGO: SZTUKATERIE, GZYMSY, BALUSTRADY 
 
Według Programu Prac Konserwatorskich: 

 W pierwszej kolejności należy zlokalizowad pustki i odspojenia detalu architektonicznego. 

Następnie należy wykonad konieczne zastrzyki i podklejenia elementów sztukaterii masą 

iniekcyjną na bazie syntetycznego wapna hydraulicznego np. Leden TB 1. Fragmenty 

zdezintegrowane należy wstępnie wzmocnid preparatem głęboko impregnującym opartym o 

związki krzemoorganiczne. Uwaga! Należy przestrzegad czasu i warunków aplikacji i 

sezonowania. 

 Detal architektoniczny należy oczyścid metodami mechanicznymi, fizykomechanicznymi lub 

chemicznymi na podstawie prób (szczotkowanie, skrobanie, mycie z zastosowaniem past do 

usuwania starych powłok, pod sprężoną parą wodną itp.). Detal po oczyszczeniu należy 

ponownie wzmocnid strukturalnie. 

 Szczeliny i spękania: w przypadku głębokich pęknięd detalu architektonicznego - należy 

wykonad szycie elementów poprzez wprowadzenie odpornych na korozję prętów 

zbrojeniowych lub tkaninę zbrojącą z włókna szklanego w otoczce polimerowej. Pustki 

wypełnid zaprawą o spoiwie mineralnym wapienno-trasowym. Drobniejsze szczeliny i 

pęknięcia należy zapuścid masą iniekcyjną opartą o wapno hydrauliczne lub wodną dyspresję 

żywicy epoksydowej. 

 Fragmenty oraz elementy wymagające odtworzenia lub uzupełnienia: należy wykonad 

rekonstrukcje brakujących fragmentów stosując zaprawę mineralną o zbliżonym składzie i 

właściwościach do materiału uzupełnianego (ziarnistośd, wytrzymałośd, nasiąkliwośd). Do 

uzupełniania ubytków należy użyd zaprawy mineralnej opartej o spoiwa trasowe. 

 W miejscach rozległych rekonstrukcji (gzymsy, duże partie sztukaterii) dopuszcza się 

zastosowanie zapraw sztukatorskich przeznaczonych do obiektów zabytkowych: zaprawy 

sztukatorskie oparte o spoiwo cementowo-wapienne z linii konserwatorskich: 

1. Zaprawy sztukatorskie przeznaczone do wykonywania profili ciągnionych :  



o zaprawa do wykonywania rdzeni o uziarnieniu 1,5 mm i wytrzymałości na ściskanie > 2,5 N/mm2  

np. Remmers Grobzugmörtel; 

o zaprawa do wykaoczania powierzchni o uziarnieniu 0,5 mm i wytrzymałości na ściskanie 

5,0 N/mm²(M5) np. Remmers Feinzugmörtel. 

Profile gzymsów należy wykonad metodą ciągnienia z wcześniej przygotowanego szablonu, na 
podstawie oryginału. Nie dopuszcza się stosowania gzymsów i elementów sztukatorskich z 
tworzywa. 

2.  Zaprawy sztukatorskie przeznaczone do wykonywania sztukaterii metodą odlewniczą o uziarnieniu 
< 1,5 mm i wytrzymałości na ściskanie ≥ 5,0 N/mm² (M5) np. Remmers Stuckmörtel GF. 

 

 Gruntowanie i malowanie detalu architektonicznego gruntem i farbą elewacyjną o wysokiej 

paroprzepuszczalności (farby krzemianowe lub wapienne). 

3.8.4.12   KONSERWACJA I RESTAURACJA PORTYKU Z PIASKOWCA 
 
Według Programu Prac Konserwatorskich: 
Detal architektoniczny należy oczyścid metodami mechanicznymi, fizykomechanicznymi lub 
chemicznymi na podstawie prób (szczotkowanie, skrobanie, mycie z zastosowaniem rozpuszczalników 
oraz past do usuwania starych powłok malarskich, pod sprężoną parą wodną itp.). Detal po 
oczyszczeniu należy wzmocnid strukturalnie preparatem do wzmacniania kamienia zawierający 
rozpuszczalniki organiczne oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego. Należy zastosowad 
mieszaninę preparatów o niskim stopniu wytrącania się żelu (ok. 10%) oraz wyższym stopniu 
wytrącania się żelu (ok. 30%). Zakłada się impregnację dwukrotną na 100% powierzchni. Dla 
skuteczności przeprowadzonego zabiegu wzmacniania szczególnie ważne jest, aby przestrzegad 
warunków aplikacji i sezonowania zgodnie z kartą techniczną produktu. 
Odsalanie kamiennych gzymsów cokołów kolumn wodą destylowaną przy pomocy okładów z ligniny 
(zabieg powtarzany co najmniej trzykrotnie do uzyskania optymalnego efektu odsolenia). 
Szczeliny i spękania: niewielkie, włosowate szczeliny występujące w kamieniu należy zapuścid przy 
użyciu dyspersji żywicy epoksydowej np. Beckopox EP 385w/56WA z utwardzaczem Beckpox EH 
628w/80WA ( mieszane w stosunku wagowym 4,5 : 1, dopuszczalny jest maksymalnie 10% dodatek 
wody). Substancję wprowadzamy z zastosowaniem strzykawki z odpowiednio dobraną igłą – w 
zależności od wielkości szczeliny. 
Fragmenty oraz elementy wymagające uzupełnienia: należy wykonad uzupełnienia ubytków kamienia 
stosując zaprawę mineralną barwioną w masie o zbliżonym składzie i właściwościach do materiału 
uzupełnianego (ziarnistośd, wytrzymałośd, nasiąkliwośd, faktura, struktura, kolor). Do uzupełniania 
należy użyd zaprawy mineralnej z linii konserwatorskich przeznaczonej do uzupełniania ubytków w 
kamieniach opartej o spoiwa mineralne bez zawartości szarego cementu, np. Restauriermörtel ZF 
firmy Remmers. 
Scalenie uzupełnieo lazurą do kamienia oraz hydrofobizacja elementów kamiennych preparatem 
krzemoorganicznym np. Funcosil SNL firmy Remmers (100% powierzchni). 
 

3.8.4.13   PRACE NAPRAWCZE DREWNA- DESKOWANIE W PODBICIU DACHU 
 
Według Programu Prac Konserwatorskich: 

 Oczyszczenie drewna z zabrudzeo oraz usunięcie wtórnych łuszczących się powłok 

zabezpieczających - zastosowanie metod fizyko-mechanicznych (mycie wodą z dodatkiem środków 

jonowo czynnych) oraz chemicznych – np. ługowanie (10-12 % roztwór sody kaustycznej w 

okładzie) lub z zastosowaniem past do usuwania starych powłok malarskich). 

 Dezynfekcja drewna preparatem grzybobójczym. 

 Elementy silnie zniszczone: Impregnacja wzmacniająca drewna preparatem na bazie żywic 

epoksydowych. Belki o wysokim stopniu zniszczenia proponuje się wymienid na nowe z 

powtórzeniem występujących wymiarów i występującym układzie. 



 Uzupełnianie ubytków w drewnie elastyczną szpachlówką do drewna. 

 Zabezpieczenie powierzchni. Proponuje się zastosowanie powłok elastycznych, dyfuzyjnych, 

biologicznie czynnych chroniących przed atakiem mikroorganizmów: elementy należy pomalowad 

kryjąco na zagruntowane podłoże. Proponowane farby: farby oparte na oleju lnianym bez dodatku 

rozpuszczalników. Farbę nanosimy na uprzednio zagruntowane, suche podłoże. 

3.8.4.14   KONSERWACJA I RESTAURACJA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ. 
 
Według Programu Prac Konserwatorskich: 

 Renowacja drewna:  

 Oczyszczenie elementów drewnianych z farby: a) metody mechaniczne pod strumieniem 

gorącego powietrza, b) doczyszczanie pastą zmydlającą do usuwania starych powłok, 

następnie c) szlifowanie papierem ściernym drobnej granulacji; 

 Dezynfekcja drewna preparatem biobójczym opartym na związkach boru. 

 Impregnacja wzmacniająca drewna;  

 Uzupełnianie ubytków (fleki drewniane, mieszanka epoksydowa do uzupełnieo w drewnie, 

mniejsze ubytki - szpachlówka akrylowa); 

 Gruntowanie drewna preparatem o własnościach biologicznie czynnych o przedłużonym 

działaniu; 

 Naniesienie warstw malarskich – malowanie dwukrotne farbą opartą na oleju lnianym bez 

dodatku żywic alkidowych i rozpuszczalników, za pomocą pędzla.  

 Rekonstrukcja brakujących elementów: 

 klamki drzwi wejściowych elewacji południowo-wschodniej oraz klamki drzwi okiennych do 

ganku, 

Drzwi główne- odtworzenie szyldu klamki w awersie drzwi na podstawie zachowanego szyldu 
w awersie drzwi- metodą odlewniczą, 
Drzwi główne- odtworzenie pochwytu klamki na podstwie rysunku nr 3(Program Prac 
Konserwatorskich), 
Drzwi okienne ganku –odtworzenie klamki zgodnie z rysunkiem nr 3 (Program Prac 
Konserwatorskich), Szyldy należy wykonad na wzór głównych drzwi wejściowych do budynku. 

 Renowacja elementów metalowych- okucia: 

 Elementy stalowe: oczyszczenie powierzchni metalu z warstw malarskich oraz produktów 

korozji metalu metodami mechanicznymi (metody termiczne, chemiczne z zastosowaniem 

past zmydlających, nie należy piaskowad elementów).  

 Oczyszczanie elementów mosiężnych preparatem czyszczącym do metali kolorowych. 

 Odtłuszczenie powierzchni acetonem. 

 Naniesienie inhibitora korozji. 

 Naniesienie powłok zabezpieczających: zakrętki, zawiasy, gałki. Kolor do uzgodnienia z 

nadzorem konserwatorskim. 

 Klamki mosiężne- zabezpieczenie powierzchni pastą bezbarwną lub olejem. 

 Wymiana przeszklenia- wymiana w całości przeszklenia na nowe o zbliżonych parametrach- szkło 

pojedyncze 4mm,  szklenie na kit szklarski. 

 

3.8.4.15   RENOWACJA BALUSTRAD TRALKOWYCH 
 
Według Programu Prac Konserwatorskich: 

 Oczyszczenie powierzchni z zastosowaniem środków jonowo - czynnych i/lub past do 

usuwania starych powłok malarskich. Należy przy tym uważad, aby nie uszkodzid 

powierzchni tralek z pierwotnym opracowaniem kolorystycznym. 

 Podklejenie spękao i szczelin dyspersją wodną żywicy epoksydowej metodą iniekcji. 



 Uzupełnienie drobnych ubytków zaprawą o zbliżonym składzie i właściwościach do 

materiału oryginalnego (do 5%). 

 Scalenie kolorystyczne uzupełnieo. 

 

 

3.8.4.16   RENOWACJA ELEMENTÓW KUTYCH- BALUSTRADY SCHODÓW, KRATY OKIENNE, KRATY  
                  ZABEZPIECZAJĄCE OTWORY WENTYLACYJNE, KONSTRUKCJA DASZKÓW. 
 

 
Według Programu Prac Konserwatorskich: 

 Demontaż elementów (dotyczy krat piwnicznych i kratek otworów wentylacyjnych); 

balustrad schodów nie demontowad! 

 Oczyszczenie powierzchni metalu z warstw malarskich oraz produktów korozji metalu 

metodami mechanicznymi (metody termiczne, chemiczne z zastosowaniem past 

zmydlających i mechanicznych – piaskowanie elementów odpowiednio dobranym 

kruszywem). 

 Odtłuszczenie powierzchni acetonem. 

 Naprawy kowalskie. 

 Naniesienie inhibitora korozji. 

 Naniesienie powłok zabezpieczających metal antykorozyjnie. 

 Montaż elementów. 

 

3.8.4.17   MALOWANIE ELEWACJI 
 

Według Programu Prac Konserwatorskich: 
Ostatnim etapem jest gruntowanie i malowanie elewacji farbami krzemianowymi lub wapiennymi o 

wysokiej dyfuzyjności. Kolorystyka dobrana na podstawie wyników badao stratygraficznych: 

a) Tło elewacji: piaskowo-ugrowa NCS S 1510-30R 

b) Partia cokołowa: piaskowo-ugrowa NCS S 3010-Y30R 

c) Detal architektoniczny (detal sztukaterii na podstawie ustaleo z nadzorem konserwatorskim): NCS S 

2020-Y30R 

d) Detal architektoniczny (muszle, konsole, pilastry, opaski okienne): kremowa NCS S 1005-Y30R 

e) Pomalowany detal należy przelaserowad farbą transparentną w kolorze ciepłej szarości, w celu 

wydobycia rysunku rzeźbiarskiego. Uwaga! Elementów kamiennych portyku nie malujemy. 

f) Elementy kute: szarozielone NCS S 5010-G30Y 

g) Drzwi wejściowe elewacji pd.-wsch. w kolorze brunatnym np. RAL 8014. 

h) Elementy drewniane (podbicie dachu)– w kolorze brązowym RAL 8008. 

i) Kolorystyka drzwi głównych: brunatna RAL 8014.  

j) Kolorystyka drzwi okiennych brązowa NCS S 3020-Y20R. 

4.               INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

4.1 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAD ZAGROŻENIE  
                BEZPIECZEOSTWA I ZDROWIA LUDZI:                                       

 - równolegle prowadzone prace budowlane przy budynku. 



- ogrodzenie terenu budowy wykonad w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, 

wysokośd ogrodzenia powinna wynosid co najmniej 1m.; 

- dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyd 

miejsca postojowe na terenie budowy; 

- przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyd daszkami 

ochronnymi; 

- strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów należy 

ogrodzid balustradą; 

4.2 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PRZY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH: 

- projektowane prace nie stwarzają zagrożenia dla użytkowników i otoczenia; 

- uczestnicy procesu budowlanego powinni współdziaład ze sobą w zakresie bezpieczeostwa i 

higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy; 

- prace na wysokości przy pracach związanych z remontem elewacji, 
- prace montażowe na budowanym obiekcie i związane z tym ewentualne awarie, 

4.3 SPOSÓB INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

 - przeszkolenie BHP pracowników z zakresu pracy na wysokości, 
- przeszkolenie BHP pracowników z zakresu pracy w wykopach, i w pobliżu dróg, 
- bezpośredni nadzór nad bezpieczeostwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje 

kierownik robót; 

-  wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany 

opracowad instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapoznad z nią pracowników w zakresie 

wykonywania przez nich robót; 

- wykonawca ma obowiązek zapewnid pracownikom zatrudnionym na budowie apteczkę do 

udzielania pierwszej pomocy; 

- kierownik budowy ma obowiązek zapewnid pracownikom zatrudnionym na budowie 

instrukcje do udzielania pierwszej pomocy. 

- wykonawca powinien wyposażyd pracowników zatrudnionych na budowie w odzież i obuwie 

robocze spełniające wymagania określone w Polskich Normach; 

4.4 ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEOSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 

  - budowę wyposażyd w środki i sprzęt ochronny osobistej, 

 - teren budowy należy wyposażyd w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru; 

- miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji należy zaopatrzyd w sprzęt do gaszenia 

pożarów, dostosowany do rodzaju użytkowanego środka impregnacyjnego; 

- wewnętrzne roboty malarskie z zastosowaniem składników wydzielających szkodliwe dla 

zdrowia substancje lotne należy wykonywad z zabezpieczeniem intensywnej wentylacji 

pomieszczeo; 

- rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byd wykonywane zgodnie z dokumentacją 

producenta albo projektem indywidualnym; 

- użytkowanie rusztowao dopuścid po dokonaniu odbioru przez kierownika budowy; 

- na terenie budowy wyznaczyd i utwardzid miejsce do składowania materiałów; 

- drogi ewakuacyjne oraz występujące w nich drzwi należy oznakowad znakami bezpieczeostwa. 
- zapewnid bezpośrednie sprawowanie nadzoru  nad bezpieczeostwem i higieną pracy na 

stanowiskach pracy przez kierowników robót (kierownika budowy), 



  
           W strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie należy zapewnid bezpieczną i 

sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeo, 
oraz: 
- oznakowad strefy pracy maszyn, 
- prace na wysokości wykonywad zgodnie z przepisami BHP, 
-       osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujących się na wysokości co najmniej 1m od    
poziomu podłogi lub ziemi powinny byd zabezpieczone przed upadkiem z wysokości balustradą; 
- wykopy należy wykonywad z bezpiecznym nachyleniem ścian(nie należy 
                wykonywad wykopów o ścianach pionowych lub w koniecznych wypadkach 
                należy stosowad zabezpieczenia ścian wykopów, 
- zabezpieczyd wykopy szalunkami i oznakowad miejsca wykonywania robót budowlanych, 
-          prace ziemne wykonywane w pobliżu istniejących urządzeo i sieci uzbrojenia terenu, a zwłaszcza 

kabli energii elektrycznej należy wykonywad ze szczególną ostrożnością pod nadzorem 
kierownika budowy ( oraz kierowników robót); o terminie wykonywanych prac należy 
odpowiednio wcześniej powiadomid właściwych gestorów sieci, 

- stosowad odzież roboczą o jaskrawych kolorach, 
- wykonywad prace instalacyjne w odzieży ochronnej, 
- wyłączyd obwody energetyczne spod napięcia. 
- zapewnid bezpośrednie sprawowanie nadzoru  nad bezpieczeostwem i higieną pracy na 

stanowiskach pracy przez kierowników robót (kierownika budowy). 

NA PODSTAWIE W/W INFORMACJI, KIEROWNIK BUDOWY JEST ZOBOWIĄZANY SPORZĄDZID LUB 
DOSTARCZYD, PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC, PLAN BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA, ZWANY 
„PLANEM BiOZ” 
 

  
UWAGI KOOCOWE 
- roboty należy wykonywad pod nadzorem technicznym kierownika budowy, zgodnie z 

projektem, przepisami budowlanymi, normami, wymogami technicznymi producentów 
materiałów i sztuką budowlaną, 

- wszystkie materiały, instalowane maszyny i urządzenia muszą posiadad odpowiednie 
certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji 
– zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- na podstawie informacji BiOZ należy opracowad plan BiOZ na czas prowadzenie budowy,  
- w   przypadku  wystąpienia  nieprzewidzianych  utrudnieo w stosunku do projektu  należy  

porozumied  się z projektantem, 
- wszystkie zmiany, uzupełnienia i odstępstwa od projektu dokonywane w toku robót muszą 

byd uzgodnione z projektantami, 
- niniejszy projekt budowlany nie wymaga uzyskania opinii i uzgodnienia rzeczoznawcy ds. 

bhp i ergonomii  
 zgodnie ze zmianami w art.213 §1 Kodeksu Pracy wprowadzonymi Ustawą o redukcji 

niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011r. nr 232, poz. 1378 art.1 
pkt.2). 

 

Gdaosk, kwiecieo 2016 
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