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Oświadczenie 
 

 
Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego oświadczamy, że projekt remontu 
elewacji, dachu, piwnic, wybranych elementów wewnętrznych budynku i 
przebudowy pomieszczenia w poziomie piwnicy w budynku Uniwersytetu 
Wrocławskiego we Wrocławiu przy ul. Szajnochy 5 i pl. Solnym 12 /działka 
nr 25, 26/1, AM-24, Obręb Stare Miasto/ został wykonany zgodnie z 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Dokumentacja jest zgodna z umową i kompletna z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 
remont elewacji, dachu, piwnic, wybranych elementów wewnętrznych 
budynku i przebudowa pomieszczenia w poziomie piwnicy z przeznaczeniem 
na pojemniki do segregacji odpadów, budynku Uniwersytetu Wrocławskiego 
we Wrocławiu przy ul. Szajnochy 5 i pl. Solnym 12 /działka nr 25, 26/1, AM-
24, Obręb Stare Miasto/ 

 
I. DANE OGÓLNE: 

1. Obiekt:      Budynek Uniwersytetu Wrocławskiego 
2. Adres:          ul. K. Szajnochy 5, pl. Solny 12, Wrocław 

/ działka nr 25, 26/1, AM-24, Obręb Stare Miasto /   
3. Zadanie:       Remont elewacji, dachu, piwnic, wybranych 

elementów wewnętrznych budynku i przebudowa 
pomieszczenia w poziomie piwnicy 

4. Inwestor:      Uniwersytet Wrocławski  
50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1 

 
II. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Zlecenie Inwestora; 
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane; 
3. Inwentaryzacja istniejącego obiektu; 
4. Mapa sytuacyjno-wysokościowa; 
5. Wytyczne z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

centralnej części obszaru Starego Miasta rejonu Rynku i Placu Solnego – 
część „A” (Uchwała NR X/202/03 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z 
dnia 12 czerwca 2003 roku) 

6. Decyzja Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 515/2013 z 
dania 5 kwietnia 2013r 

7. „Ekspertyza konstrukcyjna więźby dachowej i nośności stropów” 
wykonana przez mgr inż. J Kunerta i inż. A. Rataszewskiego 

8. „Ekspertyza budowlana stanu technicznego” wykonana przez mgr inż. J 
Kunerta i inż. A. Rataszewskiego 

9. Projekt budowlany i wykonawczy „Remontu ścian szczytowych budynku 
Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu przy ul. Szajnochy 5, pl. 
Solnym 12 i 13” wykonany przez ARCHITEKT” S.C. PRACOWNIA 
PROJEKTOWA JULIUSZ MODLINGER I MAREK WOŁYNIEC, 
WROCŁAW UL. KOŚCIUSZKI 3/6  zatwierdzony: 

• Decyzją 633/2013 Pozwolenie Konserwatorskie z dnia 16.08.2013r 

• Decyzją Nr 5215/2013 z dnia 22.10.2013 zatwierdzającą projekt 
budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę 
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10.  Opinia 044559 z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy 
urządzeń grzewczo-kominowych 

11. „Badania stratygraficzne i program prac konserwatorskich elewacje 
zespołu budynków należących do Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. K. 
Szajnochy 5 i pl Solny 12” wykonanych przez mgr Dorotę 
Wandrychowską 

12. Uzgodnienia z użytkownikiem obiektu  
13. Uzgodnienia z Pełnomocnikiem Rektora ds. Konserwacji Zabytków UWr.  
14.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75/02 poz.690 z późniejszymi zmianami/; 

15.  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku z późniejszymi 
zmianami /Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r/; 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120/03, poz. 1126/; 

17.Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego /Dz.U nr 0 poz 462 z 2012r/; 

18.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów /Dz.U. Nr 109 poz. 719/; 

19.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpożarowej / Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z 2003r/; 

20.  Inne obowiązujące przepisy i normy; 
 

III.  CEL OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu budynku 
Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu przy ul. Szajnochy 5 i pl. Solnym 
12 /działka nr 25, 26/1, AM-24, Obręb Stare Miasto/. 

Zły stan techniczny i lokalne uszkodzenia elementów budynku ujemnie 
wpływają na trwałość i wygląd obiektu, natomiast odpadające fragmenty 
elewacji i gzymsu są zagrożeniem dla przechodniów.  

Remont obejmuje roboty budowlane w zakresie wymiany pokrycia 
dachowego budynku z ułożeniem folii dachowej, kontrłat i łat dachowy, 
naprawy kominów, uzupełnienia oraz naprawy elementów więźby dachowej,  
wymiany obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymiany tynków 
zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wykonania 
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izolacji przeciwwilgociowych w piwnicy oraz remontu wybranych elementów 
wewnętrznych budynku. 

Przebudowa obejmuje pomieszczenie zlokalizowane w poziomie piwnicy 
z dostępem bezpośrednio z ulicy K. Szajnochy i polega na wydzieleniu tego 
pomieszczenia oraz przystosowania go do warunków technicznych 
wymaganych dla pomieszczeń na pojemniki do segregacji odpadów. 

 
IV. LOKALIZACJA 

 
Budynek Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szajnochy 5 i pl. Solnego 

12 usytuowany jest w zabudowie półzwartej w centralnej części Wrocławia w 
narożu południowo-zachodnim placu Solnego na działce nr 25, AM-24, Obręb 
Stare Miasto. 

Lokalizacja objęta jest miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego centralnej części obszaru Starego Miasta rejonu Rynku i Placu 
Solnego – część „A” (Uchwała NR X/202/03 RADY MIEJSKIEJ 
WROCŁAWIA z dnia 12 czerwca 2003 roku) 

Budynek przy pl. Solny 12 wpisany do rejestru zabytków decyzją numer: 
A/4227/244 z 30.12.1970. 

Budynek przy ul. Szajnochy 5 wpisany do rejestru zabytków decyzją 
numer: A/1580/212 z dn. 12.05.1967. 

Projektowany zakres robót budowlanych nie jest sprzeczny z zapisami 
Planu miejscowego. 

 
V. FUNKCJA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU 

 
Obiekt pełni funkcję celu publicznego – składnica książek i introligatornia 

Uniwersytetu Wrocławskiego oraz handlowo-usługową – księgarnia z 
kawiarnią. 

Wejście główne do budynku znajduje się od strony dziedzińca oraz wejścia 
dodatkowe do części piwnicznej od strony ulicy Szajnochy. 
 

VI. OPIS TECHNICZNY ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU  
 
Budynek całkowicie podpiwniczony z podpiwniczeniem wykraczającym 

poza obrysy zabudowy, o dachu stromym wielospadowym w części głównej i 
jednospadowym w skrzydle. Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym. 
Kształt budynku w rzucie poziomym zbliżony jest do litery „L". Część główna 
budynku znajduje się przy ulicy Szajnochy z wejściem w elewacji południowej 
od strony ul. Szajnochy. W tej części znajduje się również wejście w elewacji 
północnej jako wejście do sklepu oraz do klatki schodowej. Skrzydło budynku 
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usytuowane od strony północnej części głównej w poziomie parteru ma 
wykonane przejście na pl. Solny z ul. Szajnochy. Wejście do skrzydła znajduje 
się w elewacji zachodniej. Pomiędzy częścią główną a skrzydłem znajduje się 
niewielki otwarty na ul. Psie Budy utwardzony plac, który jest częściowo 
podpiwniczony. Pomiędzy częścią główną, a skrzydłem budynku istnieje na 
każdej kondygnacji połączenie, za wyjątkiem poziomu poddaszy. W części 
głównej komunikacja pionowa odbywa się poprzez klatkę schodową 
usytuowaną w centralnej części budynku i dźwig osobowo-towarowy, a w 
skrzydle również klatką schodową. Pomiędzy częścią główną a skrzydłem jest 
studnia doświetlająca. 

Konstrukcja obu części budynku jest tradycyjna - części głównej 
dwutraktowa i skrzydła jednotraktowa. Ściany nośne są wykonane z cegły 
ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej. Stropy, 
częściowo przebudowane po II wojnie światowej są ogniotrwałe w postaci 
sklepień nad piwnicami i częściowo nad parterem. Pozostałe stropy są to stropy 
belkowe stalowe (typu Kleina i WPS) i belkowe żelbetowe (w skrzydle). Strop 
pod poddaszem w części głównej jest typu WPS, a w skrzydle strop jest 
drewniany belkowy. Więźby dachowe są drewniane w obu częściach. W części 
głównej więźba dachowa jest dwuspadowa jętkowa, a w skrzydle jednospadowa 
płatwiowo- krokwiowa z pochyłym stolcem. 

Strychy budynków są nieużytkowane z utrudnionym dostępem z poddaszy.  
 

VII.  OPIS ELEWACJI 
Opis sporządzono na podstawie „Badań stratygraficznych i programu 

prac konserwatorskich” wykonanych przez mgr Dorotę Wandrychowską. 
 

1. Budynek ul K. Szajnochy 5 
Budynek w linii zabudowy, nakryty dachem kopertowym, 10-cio osiowy, 
czterokondygnacyjny. Elewacja zewnętrzna surowa, co nadaje całości budynku 
monumentalny charakter. Dekorację stanowią skromne opaski z uszakiem. 
Pomiędzy piętrami płaskie gzymsy kordonowe.  
Pierwsza kondygnacja – przyziemie zaakcentowane boniami z głębokim 
profilem, co niejako optycznie osadza elewację i zarazem rozbija monotonię 
pozostałych pięter. Środkowa część elewacji nieznacznie zaakcentowana, 
lekkim wysunięciem ściany z czterema środkowymi oknami, które są 
dodatkowo dekorowane na drugiej i trzeciej kondygnacji prostymi, 
profilowanymi gzymsami odcinkowymi 
 
2. Budynek pl Solny 12 
Elewacja niewielkiego budynku bramnego w narożniku pl. Solnego, 
stanowiącego przejście do ulicy K. Szajnochy, będącego elementem 
kompleksu zabudowań połączonych z budynkiem przy ulicy K. Szajnochy 5, 
pięciokondygnacyjna. Kamienica w linii zabudowy, eksponowana obecnie w 
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stylu klasycystyczno-modernistycznym. Przyziemie stanowi brama o łukowym 
kształcie, oddzielona od powierzchni mieszkalnych gzymsem kordonowym 
stanowiącym zarazem gzyms wieńczący bramę, nad bramą fryz z zarysem 
napisu. Powyżej trzy piętra potrójnych okien o prostokątnym kształcie. Część 
strychowa ozdobiona boniami tasiemkowymi, oświetlona pojedynczym 
półkolistym okienkiem spoczywającym na dość wydatnym gzymsie 
kordonowym.  Całość zwieńczona attyką blokową  

 

VIII.  OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH I 
WYKOŃCZENIOWYCH 

Opis sporządzono na podstawie „Ekspertyzy konstrukcyjnej więźby 
dachowej i nośności stropów” oraz „Ekspertyzy budowlanej stanu 
technicznego” wykonanych przez mgr inż. J Kunerta i inż. A. Rataszewskiego i 
uzupełniono o bieżące spostrzeżenia w trakcie inwentaryzacji obiektu: 
1. Fundamenty - nie badano, przypuszczalnie z cegły. 

2.  Ściany – wykonane jako murowane, ceramiczne, z cegły ceramicznej pełnej 
na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej. Grubości ścian zewnętrznych w 
pomieszczeniach piwnicznych dochodzą do 115 cm, a wewnętrznych do 82 cm. 

3. Stropy 

3.1. Stropy w części głównej 

- strop nad piwnicami 

Jest to strop łukowy kolebkowy lub żaglowy o grubości sklepienia 0,5 c. 
Wypełnienie kieszeni stropu stanowi gruz ceglany. Na stropie są warstwy 
podposadzkowe a na cementowych posadzkach są wykładziny lub płytki. 

- strop nad parterem 

W części jest to strop łukowy kolebkowy lub żaglowy o rozpiętości 3,23 w 
świetle wezgłowi i o strzałce 40 cm o grubości sklepienia 0,5. Wypełnienie 
kieszeni stropu stanowi gruz ceglany. Na stropie są warstwy podposadzkowe, a 
na cementowych posadzkach są wykładziny lub płytki. 

W części jest to strop typu Kleina na stalowych belkach dwuteowych 180 w 
rozstawie 140 cm, rozpiętości 3,94 m - w trakcie północnym i odpowiednio z 
dwuteowników 240 w rozstawie 146 cm i o rozpiętości 5,42 w świetle ścian w 
trakcie południowym. 

- strop nad I piętrem 

Jest to strop typu Kleina na stalowych belkach dwuteowych 240 w rozstawie 
140 cm, rozpiętości 5,42 m w świetle ścian - w trakcie południowym, 

- strop nad II pi ętrem 

Jest to strop typu WPS. W trakcie południowym na belkach stalowych 
dwuteowych 180 w rozstawie 1,20 m i rozpiętości 5,23 w świetle ścian 
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podłużnych, natomiast w trakcie północnym na stalowych belkach dwuteowych 
180 w rozstawie 1,50 m, rozpiętości 4,10 m w świetle ścian. Wypełnienie stropu 
stanowi żużel kotłowy jako warstwa izolacji akustycznej i żużlobeton jako 
warstwa podposadzkowa.  

 

3.2. Stropy w skrzydle 

- strop nad piwnicami 

Jest to strop łukowy kolebkowy o grubości sklepienia 0,5 c. Wypełnienie 
kieszeni stropu stanowi gruz ceglany. Na stropie są warstwy podposadzkowe, a 
na cementowych posadzkach są wykładziny lub płytki. 

- strop nad parterem 

Jest to sklepienie kolebkowe o grubości sklepienia 0,5 c i rozpiętości 6,42 m 
świetle wezgłowi i ze strzałką ok. 1,50 m . Wypełnienie kieszeni stropu stanowi 
gruz ceglany. Na stropie są warstwy podposadzkowe, a na cementowych 
posadzkach są wykładziny lub płytki. 

- strop nad I piętrem 

Jest to strop żelbetowy belkowo-płytowy o rozstawie belek 1,68 m i o 
rozpiętości 6,42 m w świetle ścian. Belki mają wymiary poprzeczne bxh = 22,5 
x 40 cm (wymiary łącznie z tynkiem gr 1,0 cm) i są zbrojone 4 prętami ze stali 
34GS o średnicy 20 mm. Ocenia się, że klasa betonu belek wynosi B15. 

- strop nad II pi ętrem 

Jest to strop żelbetowy w części przylegającej do klatki schodowej.  

4. Więźba dachowa  

4.1. Więźba dachowa w części głównej 

Jest to więźba dachowa drewniana, stroma, wielospadowa o konstrukcji 
jętkowej. Nad częścią jętek jest drewniany strop, w którym jętki wykorzystane 
są jako belki stropowe. Konstrukcja jest trzytraktowa. Trakty wyznaczają ściany 
stolcowe. Stolce podpierają płatwie i opierają się za pośrednictwem podwalin na 
stropie poddasza - typu WPS. Na etapie remontu więźby dachowej, 
przypuszczalnie w 1965 roku, usunięto drewniany strop pod poddaszem i 
wykonano w tym miejscu strop ogniotrwały WPS. Przypuszczalnie belki 
stropowe stanowiły również elementy wiązarów pełnych i pustych tzw. 
ściągacze, które przenosiły siły rozporowe z więźby dachowej tzn. pracowały 
również na rozciąganie. Po remoncie więźby dachowej siły poziome w 
płaszczyźnie stropu pod poddaszem postanowiono przenieść przy pomocy 
zakotwienia murłat za pomocą płaskowników do konstrukcji stropu. W tym celu 
dołożono nowe murłaty do istniejących, wykonano nakładki na krokwie od 
spodu, które połączono gwoździami z krokwiami, a następnie zamontowano 
kotwy. Sposób ten okazał się nie w pełni stabilny, gdyż przypuszczalnie siła 
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pozioma nie została przez ten układ przeniesiona i murłaty oparły się o ceglaną 
konstrukcję gzymsu, wypychając część gzymsu na zewnątrz.  

4.2. Więźba dachowa w skrzydle 

Jest to więźba dachowa drewniana, stroma, jednospadowa o konstrukcji 
jętkowej, płatwiowo-krokwiowej. Nad jętkami jest drewniany strop, w którym 
jętki wykorzystane są jako belki stropowe. Konstrukcja jest jednotraktowa z 
pochyłymi stolcami podpierającymi płatew. Takie rozwiązanie umożliwiło 
wykorzystanie w pełni przestrzeni poddasza na cele użytkowe. 

5.  Schody - schody w skrzydle prowadzące na górne kondygnacje są 
ognioodporne- żelbetowe płytowe ze stalowymi balustradami. Schody w części 
głównej mają stopnice i podstopnice drewniane. Balustrady są drewniane. 

6. Gzymsy dachowe i międzykondygnacyjne 

Gzymsy dachowe są ceglane, wykonane w taki sposób, że murłata drewniana 
więźby dachowej powinna dociskać górną cegłę gzymsu i w ten sposób 
stabilizować gzyms. Gzymsy od strony południowej z uwagi na ich awaryjny 
stan są zabezpieczone przy pomocy stalowej siatki rozciągniętej i 
przymocowanej do stalowych wsporników zakotwionych w górnej części 
elewacji południowej. 

Gzymsy międzykondygnacyjne murowane z cegły i wykończone blachą. 

7. Pokrycie dachowe 

W części głównej i w skrzydle pokrycie dachowe stanowi dachówka karpiówka 
kładziona w koronkę. 

8. Tynki - tynki wewnętrzne są mineralne cementowo-wapienne. 

- tynki zewnętrzne na elewacji południowej są boniowanie, pozostałe gładkie, 
cementowo-wapienne. 

9.   Posadzki - posadzki w pomieszczeniach wykonano w sposób zróżnicowany. 
W części pomieszczeń posadzki są wykonane są z żywicy, w części (piwnice) są 
cementowe, w sanitariatach posadzki wykonano z płytek ceramicznych. W 
części pomieszczeń występują wykładziny dywanowe i z PCV. 

10. Stolarka 

- okienna - drewniana, częściowo w parterze wymieniona na nową. Na części 
okien kraty stalowe. 

- drzwiowa - drewniana. 

11. Blacharka - obróbki blacharskie, rynny dachowe i rury spustowe wykonano 
z blachy. 

12. Kominy  

Kominy wykonano z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej. 
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13. Instalacje 

W budynku występują instalacje: 

- wodno - kanalizacyjna, 

- elektryczna, 

- telefoniczna, 

- piorunochronna, 

- gazowa, 

- wentylacyjna grawitacyjna 

- wentylacyjna mechaniczna /nieczynna/ 

-co. 

14. Teren przy budynku 

Teren przy budynku jest utwardzony i wyprofilowany w spadku od budynku, 
który umożliwia odprowadzenie wód opadowych od budynku. 

 
IX. OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU 

Sporządzona na podstawie „Ekspertyzy konstrukcyjnej więźby dachowej i 
nośności stropów” oraz „Ekspertyzy budowlanej stanu technicznego” 
wykonanych przez mgr inż. J Kunerta i inż. A. Rataszewskiego i uzupełniona o 
bieżące spostrzeżenia w trakcie inwentaryzacji obiektu: 

 
1. Kryteria oceny 

W ocenie stanu technicznego przyjęto następującą klasyfikację ocen: 

•    stan techniczny dobry - element budynku (lub rodzaj konstrukcji, 
wykończenia, wyposażenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie 
wykazuje zużycia i uszkodzenia; cechy i właściwości materiałów odpowiadają 
wymaganiom normy, 

•    stan techniczny zadowalający - element budynku utrzymany jest należycie; 
celowy jest remont bieżący polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, 
konserwacji itp., 

•    stan techniczny średni - w elementach budynku występują niewielkie 
uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu użytkowania; celowy jest 
częściowy remont kapitalny, 

•    stan techniczny mierny (niezadowalający) - w elementach obiektu 
występują uszkodzenia o charakterze lokalnym mogące stanowić zagrożenie 
bezpieczeństwa użytkowania; celowy jest remont kapitalny, 
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•    stan techniczny zły - w elementach budynku występują znaczne 
uszkodzenia, ubytki; cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają 
obniżoną klasę, obiekt jest zagrożony awaria budowlaną. 

 

2. Ocena stanu technicznego 

2.1. Fundamenty 

Nie badano fundamentów. Oceniając fundamenty na podstawie zachowania się 
ścian budynku, w których nie stwierdzono przemieszczeń i zarysowań, które 
mogłyby świadczyć o obniżeniu nośności fundamentów lub o ich 
nierównomiernym osiadaniu, należy stwierdzić, że stan techniczny 
fundamentów jest zadowalający. 

2.2. Ściany 

Ściany konstrukcyjne są w stanie technicznym zadowalającym pod względem 
konstrukcyjnym. Miejscami, szczególnie w pomieszczeniach piwnicznych i w 
miejscach nieszczelności pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich 
występuje zwiększone zawilgocenie ścian, występują obszary rozwoju grzybów 
pleśniowych. Stwierdzono również miejscową korozję cegieł. Stopień 
zawilgocenia ścian, szczególnie piwnicznych dochodzi do 20,0%, co oznacza, 
że ściany są w stanie wilgotnościowym mokrym. 

2.3. Stropy 

-  Stropy w części głównej 

Stropy w części głównej nad piwnicami, parterem oraz I i II piętrem są w 
zadowalającym stanie technicznym. Nie stwierdzono widocznych ugięć stropów 
oraz innych cech tj. np. zarysowań, które mogłyby świadczyć o obniżeniu ich 
nośności lub użytkowalności. Stropy powinny być obciążane w taki sposób, 
żeby regały były ustawione prostopadle do osi belek stropowych 

Strop w obrębie poddasza na jętkach jest złym stanie technicznym, jest silnie 
uszkodzony przez czynniki biokorozji. 

-  Stropy w skrzydle 

Stropy w skrzydle nad piwnicami, parterem oraz I i II piętrem są w 
zadowalającym stanie technicznym. Nie stwierdzono widocznych ugięć stropów 
oraz innych cech tj. np. zarysowań, które mogłyby świadczyć o obniżeniu ich 
nośności lub użytkowalności. Stropy powinny być obciążane w taki sposób, 
żeby regały były ustawione prostopadle do osi belek stropowych. 

Strop w obrębie poddasza na jętkach jest w miernym stanie technicznym, jest 
zaatakowany przez owady niszczące drewno z gatunku kołatek domowy i 
spuszczel pospolity oraz uszkodzony przez grzyby domowe z gatunku grzyb 
domowy biały i należy go wymienić lub gruntownie przebudować. 
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2.4. Schody 

Schody nie wykazują istotnych uszkodzeń i ich stan techniczny jest 
zadowalający. 

2.5. Gzymsy dachowe i międzykondygnacyjne 

Gzymsy dachowe od strony południowej z uwagi na ich awaryjny stan są 
zabezpieczone przy pomocy stalowej siatki rozciągniętej i przymocowanej do 
stalowych wsporników zakotwionych w górnej części elewacji południowej. 

Przypuszczalnie są dwa główne powody uszkodzenia gzymsu: 

1). Wypchnięcie gzymsu na zewnątrz przez siłę rozporową od konstrukcji 
więźby dachowej, która nie została przeniesiona przez kotwy łączące murłatę z 
konstrukcją stropu pod poddaszem,  

2). Długotrwałe zawilgocenie gzymsu wskutek nieszczelności pokrycia 
dachowego i obróbek blacharskich występujące w miejscu uszkodzenia gzymsu, 
osłabienie właściwości wiążących spoiwa tj, zaprawy wapiennej a następnie 
odpadnięcie skorodowanej części gzymsu. Aktualnie istniejące zabezpieczenie 
jest bezpieczne i dobrze zabezpiecza gzyms.  

Stan techniczny gzymsu dachowego od strony południowej jest zły a 
pozostałych gzymsów średni.  

Stan techniczny gzymsów między kondygnacyjnych na elewacjach jest zły. 
Gzymsy są skorodowane i kwalifikują się do wymiany. 

2.6. Pokrycie dachowe 

Stan techniczny pokrycia dachowego w obu częściach budynku jest zły. 
Dachówki są spękane, rozwarstwione ze śladami przesączania się wód 
opadowych, Występują znaczne ubytki dachówek. 

2.7. Tynki 

Tynki wewnętrzne 

- w pomieszczeniach piwnicznych na ścianach i częściowo stropach tynki są 
zawilgocone, silnie skorodowane i osypują się na posadzkę. Lokalnie na tynkach 
stwierdzono rozwój grzybów pleśniowych. Szczególnie silnie skorodowane i 
zagrzybione są tynki na ścianach i stropach części piwnic pod dziedzińcem. Stan 
techniczny tynków pomieszczeń piwnicznych jest zły. 

- w pomieszczeniach górnych kondygnacji stan techniczny tynków 
wewnętrznych jest zadowalający. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń tynków, 
poza nielicznymi uszkodzeniami i łuszczeniami, wymagającymi naprawy przy 
generalnym remoncie wnętrza budynku  

Tynki zewnętrzne - są w złym stanie technicznym na wszystkich elewacjach w 
tym w studni doświetlającej. Ponad to, w dolnych częściach elewacji 
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skorodowane są tynki włącznie z niektórymi cegłami. Widoczne są wysolenia i 
ślady zawilgoceń. Wzdłuż rur spustowych występują ubytki tynków. 

 

2.8. Posadzki 

Stan techniczny posadzek jest zróżnicowany. Posadzki w pomieszczeniach 
parteru, I i II pietra są w stanie technicznym zadowalającym. Lokalnie 
występują ubytki posadzki z PCV w parterze. Posadzki cementowe w 
pomieszczeniach piwnicznych wykazują ślady zawilgoceń, nierówności i ich 
stan jest średni.  

Posadzki w pomieszczeniach poddasza i w części głównej budynku są w 
średnim stanie technicznym.  

Drewniane podłogi na stropach strychowych są silnie uszkodzone mechanicznie 
oraz przez owady niszczące drewno z gatunku spuszczel pospolity i kołatek 
domowy a także lokalnie przez grzyb domowy z gatunku grzyb domowy biały. 
Część podłóg zdemontowano. Stan techniczny podłóg strychowych jest zły. 

2.9. Stolarka 

Stolarka okienna jest w miernym stanie technicznym. Stolarka jest wypaczona 
i nieszczelna a okucia uszkodzone. Część stolarki okiennej na parterze 
wymieniona na nową z PCV. 

Stolarka drzwiowa jest w miernym stanie technicznym. 

2.10. Blacharka 

Rynny dachowe i rury spustowe są w złym stanie technicznym. Obróbki 
blacharskie wykazują odspojenia nieszczelności i nierówności. Stwierdzono 
niedokładne wykonanie obróbek dachowych gzymsów. Stan techniczny obróbek 
blacharskich jest zły. 

2.11. Kominy 

Kominy są przemieszczone a ich osie zakrzywione. Na kominach widoczne są 
spękania i uszkodzenia zaprawy w spoinach. Stan techniczny kominów w 
przestrzeni poddasza i nad dachem jest zły. Kominy kwalifikują się do 
odtworzenia. 

2.12. Izolacje przeciwwodne 

Izolacje przeciwwodne poziome i pionowe ścian budynku są niesprawne lub nie 
występują, o czym świadczy dużą wilgotność masowa ścian piwnic. Stan 
techniczny izolacji przeciwwodnych jest zły. 

2.13. Więźby dachowe 

Więźba dachowa w budynku głównym  

Elementy konstrukcyjne więźby dachowej są porażone przez owady niszczące 
drewno z gatunku spuszczel pospolity i kołatek domowy w stanie aktywnym. 
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Uszkodzenia są lokalnie znaczne i dochodzą do 5,0 cm w głąb przekroju 
elementu. Porażone są krokwie w połaci dachowej północnej i południowej, 
belki podwalinowe pod słupami, słupy a także płatwie. Silnie uszkodzone są 
jętki, szczególnie w obszarze stropu nad poddaszem. Jętki, krokwie oraz 
wymian przy kominie w części, w której jest strop strychowy są dodatkowo 
zaatakowane przez grzyb domowy z gatunku grzyb domowy biały w stanie 
aktywnym. Uszkodzenia spowodowane przez owady i grzyb są duże. 
Praktycznie uszkodzona jest cała warstwa bielu w przekroju elementów i 
częściowo twardziel. Murłaty, a zatem i cała konstrukcja dachu, stężone są ze 
stropem pod poddaszem przy użyciu stalowych kotew mocowanych do stropu i 
murłat. Kotwy wykonane są ze stalowych płaskowników i usytuowane są w 
zróżnicowanych odległościach od siebie. Stężona jest w szczególności murłata 
od strony południowej. Stężenie to przypuszczalnie wykonano po remoncie - 
wymianie drewnianego stropu pod poddaszem na strop typu WPS, kiedy 
okazało się, że konstrukcja dachu nie przenosi siły rozciągającej w poziomie 
stropu pod poddaszem, którą wcześniej przenosiły ściągacze (belki stropowe 
stropu pod poddaszem). Przypuszczalnie stało się to koniecznością z uwagi na, 
że murłaty zostały wypychane na zewnątrz i uszkodziły m.in. gzyms dachowy 
od strony południowej. A zatem wzmocnienia końców krokwi i murłat wiążą się 
raczej z koniecznością stężenia konstrukcji  dachu  ze stropem  pod  poddaszem  
z uwagi  na  potrzebę przeniesienia siły rozciągającej w poziomie stropu niż ze 
wzmocnieniem samych krokwi i murłat z powodu korozji biologicznej. Część 
elementów konstrukcyjnych ma podłużne pęknięcia o znacznej rozwartości, 
które w sposób istotny osłabiają całą więźbę dachową. Mając na uwadze 
tymczasowe rozwiązania stężeń konstrukcji dachu w poziomie stropu pod 
poddaszem, spękania elementów, znaczne porażenie elementów 
konstrukcyjnych więźby dachowej i stropu strychu przez czynniki 
biodeterioracji i uszkodzenie gzymsu dachowego ocenia się, że stan techniczny 
więźby dachowej jest mierny.  

Więźba dachowa w skrzydle 

Elementy konstrukcyjne więźby dachowej są porażone przez owady niszczące 
drewno z gatunku spuszczel pospolity i kołatek domowy w stanie aktywnym. 
Uszkodzenia są lokalnie znaczne i dochodzą do 5,0 cm w głąb przekroju 
elementu. Porażone są krokwie, słupy a także płatwie, szczególnie płatwie 
przyścienne (przy ścianie wschodniej). Płatwie te są silnie uszkodzone przez 
owady i dodatkowo zaatakowane są przez grzyb domowy z gatunku grzyb 
domowy biały. Uszkodzenia spowodowane przez owady i grzyb są duże. 
Praktycznie uszkodzona jest cała warstwa bielu w przekroju elementów płatwi i 
częściowo twardziel. Również uszkodzone są przez czynniki biokorozji 
elementy stropu strychowego. Z uwagi na to, że pokrycie dachowe jest 
nieszczelne, przez stosunkowo długi okres czasu w przestrzeń poddasza 
przedostawała się woda opadowa, która przyczyniła się do rozwoju czynników 
biologicznych co spowodowało uszkodzenie konstrukcji więźby dachowej. 
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Mając na uwadze znaczne porażenie elementów konstrukcyjnych więźby 
dachowej i stropu strychu przez czynniki biokorozji ocenia się, że stan 
techniczny więźby dachowej jest mierny. 

2.14. Wentylacja mechaniczna 

W obiekcie znajdują się kanały blaszane wentylacji mechanicznej 
rozprowadzonej po wszystkich kondygnacjach nadziemnych w części budynku 
od strony Szajnochy 5. Wentylacja niekompletna  - część kanałów wycięta, 
maszynownia nieczynna. Wentylacja mechaniczna nie spełnia obowiązujących 
przepisów technicznych. 

2.15. Wentylacja grawitacyjna 

W obiekcie znajduje się wentylacja grawitacyjna zgodnie z uzyskaną Opinią 
044559 z wyników przeprowadzonych oględzin przez uprawnianego mistrza 
kominiarskiego. Część kanałów wentylacyjnych zagruzowana. 

2.16. Instalacja wod-kan. 

W obiekcie znajduje się instalacja wodociągowa z rur stalowych. W obiekcie 
znajduje się instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana z rur żeliwnych. Ze 
względu na brak użytkowania większości WC i węzłów sanitarnych, nie można 
ocenić jej szczelności. Stwierdzono jedynie w poziomie parteru, pod sufitem, 
pęknięcia trójników i podejść pod przybory. 

2.16. Instalacja c.o. 

W obiekcie znajduje się instalacja centralnego ogrzewania zasilana z węzła 
cieplnego zlokalizowanego w obiekcie. Rury - stalowe. Grzejniki – żeliwne, 
żeberkowe. W czasie oględzin nie stwierdzono uszkodzeń i nieszczelności. 

3. Podsumowanie 

Stan techniczny elementów konstrukcji i wykończeniowych jest następujący: 

- fundamenty - zadowalający, 

- ściany - zadowalający pod względem konstrukcyjnym, 

- stropy nad piwnicami, parterem, I i II piętrem- zadowalający pod względem 
konstrukcyjnym, 

- strop w przestrzeni poddasza w części głównej – zły, a w skrzydle - mierny, 

- więźba dachowa w obu częściach - stan mierny, 
- schody - zadowalający, 

- kominy - zły, 

- gzyms dachowy od strony południowej - zły, pozostałe gzymsy dachowe - 
średni. 

- gzymsy między kondygnacyjne na elewacjach - zły, 

- pokrycie dachowe - zły, 
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- tynki wewnętrzne - piwnice - zły, 

- wyższe kondygnacje - zadowalający, 

- tynki zewnętrzne - zły, 

- posadzki -zadowalający po zły, 

- podłogi strychowe - zły, 
- stolarka - mierny, 

- blacharka - rynny dachowe i rury spustowe - zły, 

- obróbki blacharskie - zły, 

- izolacje przeciwwodne poziome i pionowe- zły. 

- wentylacji mechanicznej – zły, nieczynna 

Ściany pomieszczeń piwnicznych są silnie zawilgocone do 20,0% wilgotności 
masowej, co oznacza, że ściany są w stanie wilgotnościowym mokrym. Stopień 
zawilgocenia ścian piwnic wskazuje, że brak jest lub są uszkodzone 
przeciwwodne izolacje pionowe i poziome budynku. Na ścianach pomieszczeń 
piwnicznych nastąpił rozwój grzybów pleśniowych a tynki uległy korozji i 
odpadaniu w postaci osypywania się rozlasowanego tynku. Stwierdzono ślady 
przemakania wód opadowych przez nieszczelności pokrycia dachowego. Silnie 
skorodowane są elewacje budynku, tynki są odpadnięte na znacznych 
powierzchniach i skorodowane. Uszkodzone, nieszczelne jest pokrycie dachowe 
i obróbki blacharskie wraz z rynnami dachowymi i rurami spustowymi. Kominy 
są uszkodzone, odkształcone i wychylone z pionu. W studni doświetleniowej w 
wyniku uszkodzenia siatki zabezpieczającej, zagnieździły się gołębie. 
Konieczny jest remont studni, dezynfekcja i zabezpieczenie studni siatką 
przeciw gołębiom. 

Aktualnie nie stwierdza się zagrożenia bezpieczeństwa użytkowania 
zabezpieczenia gzymsu dachowego od strony południowej w części głównej 
budynku.  

W budynku zidentyfikowano również inne czynniki biokorozji, takie jak: 

- grzyby domowe z gatunku grzyb domowy biały - w elementach konstrukcji 
więźby dachowej, 

- owady niszczące drewno z gatunku spuszczel pospolity i kołatek domowy - w 
elementach konstrukcji więźby dachowej. 

Czynniki te występują w elementach konstrukcji więźb dachowych w części 
głównej budynku i w skrzydle.  

Uwaga: 

Pełnej oceny stanu murów, fundamentów, stropów można dokonać po 
zbiciu tynków i ściągnięciu okładzin ścian i sufitów, odkopaniu ław, ściągnięciu 
posadzek. 
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Pełnej oceny stanu technicznego więźby dachowej będzie można dokonać 
po ściągnięciu pokrycia, podsufitek i usunięciu zasypki stropów 

Stan techniczny ścian nośnych i fundamentów pozwala na wykonanie 
remontu obiektu.  

Remont budynku i przebudowa pomieszczenia w poziomie piwnicy nie 
powoduje zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowania istniejącego budynku i nie 
obniża jego przydatności do użytkowania oraz nie zmienia warunków 
przeciwpożarowych istniejącego budynku. 

 

X. STAN ZACHOWANIA TYNKÓW  I ELEMENTÓW KAMIENNYCH 
Stan zachowania tynków oraz elementów kamiennych wg „Badań 

stratygraficznych i programu prac konserwatorskich” wykonanych przez mgr 
Dorotę Wandrychowską: 

Stan zachowania elewacji jest zły. Wynika to przede wszystkim z 
pokrycia pierwotnych wapiennych tynków kolejnymi zwartymi wyprawami o 
znacznej wytrzymałości mechanicznej, co zaburza procesy oddychania i dyfuzję 
gazów. Przyczyniło się to do degradacji słabszego podłoża i odspajania 
wierzchnich warstw w formie zwartych, rozległych płatów. Rysunek profilowań 
boni, opasek okiennych jest prawie nieczytelny pod nawarstwieniami. W strefie 
przyziemia widoczne jest silne zawilgocenie i zasolenie murów, co znacznie 
wpłynęło na destrukcję tynku i cegły oraz elementów z piaskowca, które 
wykazują skłonność do rozwarstwiania się i odspajania od podłoża.  

Kamienny elementy wykazują zróżnicowany stopień stanu zachowania w 
zależności od miejsca ekspozycji. Intensywne zabrudzenia wynikają z 
wysokiego stopnia zanieczyszczenia powietrza. Nawarstwienia pochodzące z 
produktów spalania węgla mają barwę czarną czynniki te uszczelniają 
powierzchnię. Partie cofnięte w głąb, elementy chronione przed bezpośrednim 
wpływem czynników atmosferycznych, osłonięte, oraz fragmenty często 
opłukiwane wodą opadową - nie są zbyt mocno zabrudzone. Ciosy kamienne 
bramy przy pl. Solnym12 od strony wnętrza przejścia są zabrudzone tynkiem i 
farbami elewacyjnymi.  

Pierwotnie brama posiadała skrzydła drzwiowe, których ślady pozostały 
w formie masywnych kutych zawiasów Od strony placu Solnego zachowały się 
resztki fryzu z napisem, a w zasadzie z warstwami dwóch napisów, których treść 
się różniła, gdyż litery obu inskrypcji nie pokrywają się. 

Tendencja do odspajania i dezintegracji pogłębia się ponadto na skutek 
działania wody – jej krystalizacji zimą w kryształy lodu w obrębie rys. Zjawisko 
to łączy się ze zwiększeniem objętości wody (w szczególności w temp. ok. –
1`C) w przypadku jej krystalizacji w lód. A także na skutek krystalizacji w 
porach piaskowca soli rozpuszczalnych w wodzie podciąganych kapilarnie z 
gruntu w partiach cokołowych 
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Obserwuje się ubytki mechaniczne oraz uszkodzenia powierzchni 
powstałe na skutek wypłukania i osypywania warstw przypowierzchniowych. 
Precyzyjny modelunek powierzchni oraz opracowanie jej kamieniarskie są w 
wielu miejscach uszkodzone, obserwuje się też efekty czyszczenia 
mechanicznego przy pomocy dłut i innych urządzeń mechanicznych.  

 

XI. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 

1. Istniejący stan zagospodarowania działki 
Budynek Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szajnochy 5 i pl. Solnego 

12 usytuowany jest w zabudowie półzwartej w centralnej części Wrocławia w 
narożu południowo-zachodnim placu Solnego na działce nr 25, AM-24, Obręb 
Stare Miasto. 

Teren przy budynku jest utwardzony i wyprofilowany w spadku od 
budynku, który umożliwia odprowadzenie wód opadowych od budynku. 

Lokalizacja objęta jest miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego centralnej części obszaru Starego Miasta rejonu Rynku i Placu 
Solnego – część „A” (Uchwała NR X/202/03 RADY MIEJSKIEJ 
WROCŁAWIA z dnia 12 czerwca 2003 roku) 

Budynek przy pl. Solny 12 wpisany do rejestru zabytków decyzją numer: 
A/4227/244 z dn. 30.12.1970. 

Budynek przy ul. Szajnochy 5 wpisany do rejestru zabytków decyzją 
numer: A/1580/212 z dn. 12.05.1967. 

 
2. Projektowane zagospodarowanie działki 
Zagospodarowanie działki nie ulega zmianie 

 
3. Infrastruktura obiektu 

 
a) Zaopatrzenie w energię elektryczną 
Budynek zasilany z istniejącego przyłącza energetycznego na podstawie 

obowiązującej umowy przyłączeniowej.  
 

b) Zaopatrzenie w gaz 
Budynek zasilany z istniejącego przyłącza gazowego na podstawie 

obowiązującej umowy przyłączeniowej. 
 

c) Zaopatrzenie w wodę  
Budynek zasilany z istniejącego przyłącza wodociągowego na podstawie 

obowiązującej umowy o dostawę wody.  
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d) Odprowadzenie ścieków sanitarnych 
Ścieki budynku odprowadzane miejskiej kanalizacji sanitarnej na 

podstawie obowiązującej umowy. 
 
e) Odprowadzenie wód opadowych 
Wody deszczowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej. 

 
f) Zagospodarowanie odpadami  
Pojemnik na odpady usytuowane są w pomieszczeniu dostępnym od 

strony ul. Szajnochy i wystawiane w dniu odbioru przez Miasto. 
 

g) Dostęp do drogi publicznej 
Dostęp do działki istniejącym wjazdem z Pl. Solnego i od strony ul. 

Szajnochy 
 

4. Dane o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytków 
Teren inwestycji położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej. 
Budynek przy pl. Solny 12 wpisany do rejestru zabytków decyzją numer: 

A/4227/244 z dn. 30.12.1970. 
Budynek przy ul. Szajnochy 5 wpisany do rejestru zabytków decyzją 

numer: A/1580/212 z dn. 12.05.1967.  
 

5. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę 
Teren inwestycji położony jest poza wpływem eksploatacji górniczej. 
 
6. Opis oddziaływania obiektu na środowisko 
Prowadzone usługi w obiekcie nie emitują hałasu, zanieczyszczeń 

powietrza i ziemi. 
Planowany remont obiektu nie ma wpływu na stan bezpieczeństwa i 

przydatności na użytkowanie sąsiadujących działek. 
Na etapie projektowania uwzględniono ochronę i poszanowanie 

uzasadnionych interesów osób trzecich występujących w obszarze 
oddziaływania obiektu, a prowadzona działalność usługowa nie jest uciążliwa 
dla środowiska oraz zdrowia ludności i jej ewentualne oddziaływanie nie 
wykraczać poza granicę działki. 
 

XII.  WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCE OBIEKT  
 

• powierzchnia zabudowy ok. 281 + 79 = 360 m2, 

• powierzchnia użytkowa – 983,3+596,8=1580,1 m2 

• kubatura ok. 4843 + 1507 = 6 350 m3, 
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• wiek budynku ok. 200 lat, 

• przebudowy budynku: 1940r., 1965r. 

• ilość kondygnacji naziemnych – 3, 

• ilość kondygnacji podziemnych – 1, 

• wysokość do kalenicy – 15,56 m, 
 

XIII.  FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO, SPOSÓB JEGO DOSTOSOWANIA DO 
KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSÓB 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 
1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE 

 
1. Forma architektoniczna i sposób dostosowania do krajobrazu i 

otaczającej zabudowy 
Przewidziany zakres remontu obiektu nie zmienia formy architektonicznej 

budynku. 
Zastosowano historyczne pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, 

karpiówki w kolorze ceglastym ułożonej w koronkę oraz wykonanie kominów z 
cegły klinkierowej.  

Wstępną kolorystykę obiektu wykonano na podstawie „Badań 
stratygraficznych i programu prac konserwatorskich” wykonanych przez mgr 
Dorotę Wandrychowską. 

W trakcie wykonywania remontu elewacji, należy wykonać szczegółowe 
badania potwierdzające przyjętą kolorystykę oraz wykonać badania mające na 
celu odtworzenie napisu nad bramą. W razie konieczności, wykonać nową 
kolorystykę i zatwierdzić u Miejskiego Konserwatora Zabytków. 
 

2. Funkcja obiektu 
Funkcja budynku nie ulega zmianie 

 
3. Sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art.5 ust.1 Prawa 

Budowlanego.  
a) W zakresie bezpieczeństwa konstrukcji: 

• Zakres robót przewidziany w niniejszej dokumentacji nie będzie mieć 
negatywnego wpływu na stateczność budynku. 

b) W zakresie bezpieczeństwa pożarowego: 
• Zakres robót przewidziany w niniejszej dokumentacji nie ma wpływu na 

bezpieczeństwo pożarowe budynków 
c) Bezpieczeństwo użytkowania 

• Remont zaprojektowano w sposób nie stwarzający niemożliwego do 
zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania, 
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d) Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska  
• materiały użyte do remontu nie stanowią zagrożenia dla higieny i zdrowia 

użytkowników; 
• Powstały w wyniku prowadzenia robót budowlanych gruz i materiały 

odpadowe należy posortować i  zgromadzić na terenie budowy w 
przeznaczonych do tego celu pojemnikach np. w kontenerach stalowych.  

 Gruz i materiały odpadowe należy sortować wg następującego porządku: 
• gruz  ze skucia starych tynków; 
• gruz ceglany; 
• odpady obróbek blacharskich  
• gruz z dachówek. 

 Posortowany gruz i materiały odpadowe należy wywieźć do punktu utylizacji 
odpadów.  

 
XIV.  ETAPOWANIE ROBÓT 

 
Zakład się że roboty budowlane zostaną wykonane w dwóch etapach: 
Etap I 

• Remont dachu z wymianą stropu w przestrzeni poddasza 

• Przebudowa pomieszczenia w poziomie piwnicy z przeznaczeniem 
na pojemniki na odpady 

Etap II 

• Remont elewacji 

• Remont piwnic 

• Remont pozostałych elementów budynku: posadzek, tynków 
wewnętrznych, schodów, instalacji wod-kan, demontaż wentylacji 
mechanicznej, 
 

XV.  SZCZEGÓŁOWY OPIS PRAC I ROZWIĄZAŃ  
 

ETAP I: 
 
Remont dachu z wymianą stropu w przestrzeni poddasza 

• Rozbiórka istniejącego pokrycia z ołaceniem. Demontaż rynien i rur 
spustowych. 

• Demontaż w budynku głównym podsufitek z płyt pilśniowych miękkich 
oraz tynku na deskach. 

• Rozbiórka zasypki stropu poddasza. 
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• Porażone powierzchniowo elementy drewniane więźby należy ociosać do 
zdrowego drewna za pomocą strugów i siekier oraz oczyścić za pomocą 
szczotek drucianych 

• Jeżeli uszkodzenia przekroju są większe niż 10%, a mniejsze niż 40% po 
obwodzie przekroju elementu, należy wzmocnić przy pomocy nakładek 
drewnianych o grubości 38mm z drewna klasy C30. 

• Jeżeli uszkodzenia przekroju są większe niż 40%, należy element w całości 
wymienić. 

• Wzmocnienie elementów w miejscach dużych pęknięć wzdłużnych 
poprzez założenie opasek z taśmy stalowej mocowanej do drewna. 
Elementy o znacznym spękaniu tj. powyżej 5mm, należy w całości 
wymienić. 

• Wymiana wszystkich uszkodzonych belek drewnianych stropu w 
przestrzeni poddasza z zachowaniem istniejących przekroi. 

• Wzmocnienie poluzowanych złączy elementów więźby za pomocą 
łączników systemowych stalowych płaskich i kątowych. 

• Zabezpieczenie istniejących złączy stalowych farbą typu „na rdzę”. 

• Wzmocnienie połączenia krokwi w szczycie za pomocą nakładek 
drewnianych. 

• Wykonanie nadbitek na końcówkach krokwi. 

• Impregnacja wszystkich elementów drewnianych więźby preparatem 
biobójczym oraz zabezpieczającym przed owadami, grzybami i pleśniami 
oraz przed działaniem ognia. 

• Wykonanie ściągów pomiędzy murłatami północną i południową o 
średnicy 20mm w celu przejęcia sił poziomych od więźby dachowej.  

• Gzyms od strony południowej należy rozebrać na całej długości i 
odtworzyć wg istniejących profili w wersji żelbetowej z betonu klasy 
C20/25, zbrojąc prętami ze stali 18G2. Gzyms zakotwić w ścianie, poprzez 
zakotwienie w niej zbrojenia. 

• Przemurowanie kominów od II poziomu poddasza. Kominy ponad dachem 
z cegły pełnej ceramicznej klinkierowej, poniżej z cegły tynkowanej. 

    uwaga: zakończenie robót musi być potwierdzone protokółem 
kominiarskim. 

• Wykonanie pokrycia dachowego. Nowe pokrycie z dachówki karpiówki 
ceramicznej 380x180 mm ułożonej w koronkę, na sucho w kolorze 
czerwonym. Gąsiory stożkowe ułożone na taśmie wentylacyjno-
uszczelniającej. Wykonanie nowego podkładu z łat, folii dachowej 
wysokoparoprzepuszczalna (dyfuzja>1300) i kontrłat. Ułożenie izolacji 
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cieplnej z wełny mineralnej gr.20cm nad I poziomem poddasza i ułożeniem 
od spodu foli paroszczelnej.  

• Z uwagi na osiowy rozstaw krokwi dochodzący do 1,1 m przyjęto łaty o 
przekroju 60x60 mm. 

• Montaż nowych okien połaciowych. Okna obrotowe wykonane z drewna 
sosnowego, impregnowanego próżniowo i malowanego lakierem 
akrylowym. Wymiar zewnętrzny min. 55 x 78 cm. Zawias umieszczony w 
połowie wysokości okna, umożliwia obrót skrzydła i pozostawienie go w 
pozycji otwartej. Skrzydło z możliwością obrotu wokół osi o 180° i 
blokowania zasuwką ryglującą, co pozwala na wygodne i bezpieczne 
mycie zewnętrznej szyby okna. Okna obsługiwane za pomocą klamki z 
dwustopniowym mikrouchyleniem. Okno z  nawienikiem, zapewniający 
napływ powietrza nawet przy szczelnie zamkniętym oknie. 
Uw(izolacyjność cieplna okna) = 1,3W/(m²K) 

• .................................................Montaż wyłazów na dach. Wyłazy do 
nieogrzewanych pomieszczeń na poddaszu. Ościeżnica wykonana z drewna 
sosnowego, a skrzydło - szyba zespolona o grubości 15 mm osadzona w 
profilu aluminiowym. Wymiar zewnętrzny min. 45 x 73 cm. Dolna część 
ościeżnicy z profilowanym antypoślizgowym stopniem. Bezpieczny, 
ogranicznik uniemożliwiający niezamierzone zatrzaśnięcie otwartego 
skrzydła wyłazu. Zintegrowany, uniwersalny kołnierz uszczelniający do 
profilowanych pokryć dachowych. 

• Montaż na połaci płotków przeciwśniegowych szer. 20cm, wykonanych z 
kątownika stalowego 20 x 20 x 2 mm oraz z przetłoczonego płaskownika o 
gr. 2 mm  stanowiącego szczeble płotka. Wspornik płotka wykonany z 
płaskownika stalowego 30 x 4 mm. Montaż wspornika co 60cm. Łącznik 
płotków wykonany z blachy o grubości 3,0 mm. Wszystkie elementy 
ocynkowane ogniowo i malowany proszkowo w kolorze ceglastym. 

• Montaż ław kominiarskich szer. 25cm wykonanych z blachy stalowej o gr.: 
2,0 mm z antypoślizgowym przetłoczeniem na powierzchni. Mocownik 
ławy kominiarskiej wykonany z płaskownika stalowego 40 x 4 mm. 
Wspornik ławy kominiarskiej wykonany z płaskownika stalowego 40 x 4 
mm. Łącznik ław kominiarskich wykonany z blachy o grubości 3,0 mm. 
Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo i malowany proszkowo w 
kolorze ceglastym. 

• Montaż stopni kominiarskich szer. 25cm składających się z części 
montażowej (kołyski) oraz stopnicy wykonanej z blachy stalowej o gr.: 2,0 
mm z uchwytem. W stopnicy wytłoczony szereg otworów 
antypoślizgowych zwiększających przyczepność. Wszystkie elementy 
ocynkowane ogniowo i malowany proszkowo w kolorze ceglastym. 
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• Wymiana instalacji odgromowej na dachu. 

Wszystkie dobrane elementy instalacji piorunochronnej oparte zostały na PN-
IEC 61024-1. 

Zwody poziome niskie na dachu wykonać z  drutu stalowego ocynkowanego 
φ8mm. Druty rozprowadzić po dachu, stosując uchwyty pojedyncze do dachów 
spadzistych pokrytych dachówką . 
Przewody odprowadzające wykonać z  drutu stalowego ocynkowanego φ8mm 
przy wykorzystaniu uchwytów ściennych (co 1 m) w odstępie 10cm od ściany, 
obejm na rury i rynny, aż do złącza kontrolnego (zacisku probierczego).  
Złącze kontrolne (zacisk probierczy) łączy przewody odprowadzające z 
uziemiającymi. Złącza należy oznakować numeracją. Złącze kontrolne 
umiejscowić na wysokości 1,4m nad ziemią. 

Rezystancja uziemienia nie powinna być wyższa niż 10Ω. W sytuacji, gdy 
rezystancja jest wyższa należy przewody uziemiające łączyć z dodatkowymi 
uziomami prętowymi, rurowymi, itp.  

• Wykonanie obróbek blacharskich (pas podrynnow i nadrynnowy, kosze, 
obróbki przy kominach) z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm. 

• Montaż rynien o średnicy 183mm z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm. 
Wykonanie rynien jako wiszących na krawędzi gzymsu wieńczącego. 

• Montaż rur spustowych o średnicy 150mm z blachy cynkowo-tytanowej gr. 
0,7mm. Liczba rur spustowych bez zmian. 

• Montaż siatki polietylenowej przeciw ptakom o oczku 19x19mm nad 
studnią doświetlającą. Siatka montowana na linkach stalowych 
przeciągniętych przez kotwy oczkowe. Linkach stalowa fi 2mm ( stal 
nierdzewna, kwasoodporna, A4). 

• Wykonanie deskowania podłogi drugiego poziomu poddasza z desek pióro-
wpust gr. 18mm z ułożeniem izolacji cieplnej z wełny mineralnej gr. 20cm 
i foli paroszczelnej od spodu. Deski impregnowane preparatem 
zabezpieczającym przed owadami, grzybami i pleśniami oraz przed 
działaniem ognia. 

 
Przebudowa pomieszczenia w poziomie piwnicy z przeznaczeniem na 
pojemniki do segregacji odpadów. 

Skucie posadzki, stopni.  Skucie tynków ze ścian i sufitów.  
Od strony klatki schodowej należy wykonać ściankę z cegły pełnej klasy 

150 na zaprawie marki M5 o grubości 25cm i zamontować drzwi stalowe, 
przeciwpożarowe klasy EI60. 

Na posadce wykonać podkład z betonu C20/25  o gr. ~5cm z 
uformowaniem pochylni od strony ul. Szajnochy. 
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Wzdłuż wszystkich styków posadzki ze ścianami konstrukcyjnymi 
wykonać fasety (wyoblenia) z zaprawy cementowej 1:3 modyfikowanej emulsją 
kontaktową; promień faset – 3 cm. 

Na posadzce wykonać izolację poziomą z elastycznej powłoki 
uszczelniającej w ilości 4 kg/m2, układanej co najmniej w 2 warstwach i 
wyprowadzić ją na ściany na wysokość 20 cm; na fasetach w pierwszej warstwie 
izolacji wkleić taśmy uszczelniające. Następnie ułożyć styropian posadzkowy 
gr. 8cm i ułożyć warstwę jastrychu o grubości 5,0 cm z szybko sprawnej 
zaprawy. Powierzchnię posadzki wykończyć płytkami gresowymi. Uwaga: 
Poziom posadzki przy wejściu do pomieszczenia od strony ul. Szajnochy ma 
być wyniesiony do poziomu 3cm ponad teren przed drzwiami wejściowymi. 

Na suficie i ścianach wykonać tynk cementowo-wapienny kat. III. Na 
wysokości 1,95m od posadzki ułożyć płytki ceramiczne, pozostałe tynki (sufit i 
ściany) malować farbą akrylowo-lateksową odporną na szorowanie. Wszystkie 
biegnące przez pomieszczenie przewody elektryczne, wykonać jako 
podtynkowe. Wymienić w pomieszczeniu lampę oświetleniową oraz włączniki.  

Drzwi zewnętrzne wymienić na nowe, wykonane z trójwarstwowej 
klejonki drewna dębowego. W ramie skrzydła osadzony wodoodporny panel 
termoizolacyjny. W dolnej części skrzydła zamontowany okapnik drewniany. 
Ramiak zewnętrzny pomalowany w kolorze skrzydła. Podwójna przylga 
skrzydła na trzech krawędziach: dwóch pionowych i górnej poziomej. 
Powierzchnia drzwi zabezpieczona ekologicznymi lakierami wodnymi 
przeznaczonymi do stosowania na zewnątrz. Ościeżnica z drzewa dębowego, 
klejonego trójwarstwowo. Dwa zamki, klamka z szyldem, samozamykacz. 
Skrzydło symetryczne. Drzwi w klasie antywłamaniowej C. Drzwi w kolorze 
jasnego dębu. 

W pomieszczeniu wykonać wpust podłogowy ze stali nierdzewnej o wym. 
10x10cm i wpiąć do pionu kanalizacyjnego zgodnie z częścią graficzną 
opracowania. 

Na ścianie zamontować punkt czerpania wody wpięty do istniejącej 
instalacji wody zimnej zgodnie z częścią graficzną opracowania. 

Ze względu na zabytkowy charakter elewacji obiektu, rezygnuje się z 
montażu daszku nad wejściem do pomieszczenia na pojemniki segregacji 
odpadów. 

Przebudowa pomieszczenia nie zmienia warunków przeciwpożarowych 
istniejącego obiektu. Pomieszczeni zaprojektowano jako oddzielną strefę 
pożarową PM o obciążeniu Q<500 MJ/m2 i wyjściem bezpośrednio na zewnątrz 
obiektu. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej / Dz. U. Nr 121 poz. 
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1137 z 2003r/ projektowana przebudowa pomieszczenia w poziomie piwnicy  nie 
wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych. 

 
ETAP II: 
 
Elewacja 
• Wymiana tynków elewacyjnych, odtworzenie pierwotnego stanu. 

Zbicie tynku na ścianach. Wszystkie nieczynne przewody biegnące po 
elewacji zdemontować, a pozostałe schować pod tynkiem – układając w 
spoinach cegieł. 
Całość umyć przy pomocy myjki pod ciśnieniem. Stosować dyszę 
szpachelkową. Oczyszczenie spoin muru, od strony ul. Szajnochy do 
poziomu pierwszego gzymsu, a od strony dziedzińca do poziomu parapetu 
okna parteru, na głębokość 2 cm. Wykonać dezynfekcję i odgrzybienie 
partii obmywanych wodą z uszkodzonych rur spustowych i oblachowań. 
Na odsłoniętej powierzchni ściany z usuniętymi spoinami  wykonać 
obrzutkę pokrywającą ażurowo 50% powierzchni ściany; grubość obrzutki 
powinna wynosić 5 mm; obrzutkę wykonać z tynku renowacyjnego 
podkładowego modyfikowanego emulsja kontaktową. Na wykonaną 
obrzutkę nałożyć warstwę tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 
około 1 cm. Na warstwę tynku podkładowego naciągnąć 2-3 cm warstwę 
tynku renowacyjnego specjalistycznego. Naciągnięty tynk renowacyjny 
wyrównać szpachlówką renowacyjną.  
Od strony ul. Szajnochy tynk renowacyjny wykonać do poziomu 
pierwszego gzymsu, odtwarzając istniejące boniowanie tynku. Od strony 
dziedzińca tynk renowacyjny wykonać do poziomu parapetu okien parteru 
- linie będąca granicą pomiędzy tynkiem renowacyjny, a powyżej, 
wykonać jako linię pofalowana, żeby zgubić wyraźną granicę pomiędzy 
dwoma rodzajami tynku. 
Powyżej tynku renowacyjnego, wykonać tynk wapienny z dodatkiem 10% 
wapna trasowego.  Należy odtworzyć wszystkie elementy architektoniczne 
wokół okien przy pomocy szablonów wg istniejącego stanu. Odlewy 
elementów wykonać z zaprawy sztukatorskiej.  
Wykonać gruntowanie tynku przed malowaniem, pomalować elewację 
według projektu kolorystyki zgodnie z rygorami technologicznymi farbą 
silikatową matową unikając efektu jednolitej sztucznej powłoki poprzez 
pomalowanie całość kolorem bazowym zgodnie z uzgodnioną kolorystyką, 
następnie nałożyć drugą nieco ciemniejszą transparentnej warstwę, która 
nie pokryje jednolicie elewacji, lecz jedynie pozwoli na uzyskanie 
rozwibrowania koloru na powierzchni. 
Na cokole budynku powierzchnię ściany zhydrofobizować za pomocą 
paroprzepuszczalnego preparatu. 
Zabezpieczyć gzymsy oraz parapety blachą cynkowo-tytanową gr. 0,7mm. 
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Istniejące kraty okienne oczyścić i pomalować 2-krotnie farbą epoksydową. 
Istniejące na elewacji haki po trakcji tramwajowej oczyścić i pomalować 2-
krotnie farbą epoksydową. 
Wszystkie reklamy zamontowane w przejściu zdemontować. Montaż 
ponowny jedynie po uzyskaniu zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków. 
 
Postępowanie z detalem ciągnionym, architektonicznym wykonanym z 
narzutu wg „Programu prac konserwatorskich” opracowanym przez mgr. 
Dorotę Wandrychowską: 
- Dokonać oględzin detalu. W przypadku stwierdzenia występowania 
cementowych wypraw – wykonać skucie zachowując profile i ich 
artykulację. Usunąć partie odspojone, spękane, a także wszelkie wtórne 
rozwarstwione naprawy. Całość umyć przy pomocy myjni pod ciśnieniem. 
Stosować dysze szpachelkową 
-Wykonać odtworzenie, uzupełnienie i reprofilowanie detalu 
architektonicznego, przywrócić odpowiednie grubości detalu i jego 
plastyczność, ze szczególna starannością wykonać odtworzenie boni w 
przyziemiu elewacji frontowej 
- wykonać dezynfekcję i odgrzybienie partii obmywanych wodą z 
uszkodzonych rur spustowych i oblachowań 
- Całość zagruntować przed malowaniem 
- Wykonać malowanie  zgodnie z projektem według zatwierdzonej 
kolorystyki  
- Napis należy w miarę możliwości odczytać i zrekonstruować 
 
Wszystkie odkryte elementy kamienne należy odsłonić i postąpić z nimi 
wg „Programu prac konserwatorskich” opracowanym przez mgr. Dorotę 
Wandrychowską: 
Wykonanie oczyszczenia elementów kamiennych: 
Wykonanie oczyszczenia powierzchni przy zastosowaniu preparatów do 
czyszczenia kamienia  po uprzednim wykonaniu prób skuteczności 
zabiegu, aby nie naruszyć i nie uszkodzić oryginalnej powierzchni: 
Preparaty należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. 
Do mycia należy używać gorącej pary wodnej, która jest bardzo skuteczna 
przy spulchnianiu nawarstwień, nie stosować technik ściernych, 
piaskowania ani mycia zimną wodą. 
 Zabieg oczyszczania chemicznego może nie być całkowicie skuteczny, ze 
względu na obecność zapraw uzupełniających, dlatego też przewidziane 
jest mechaniczne doczyszczanie. Doczyszczanie powinno być prowadzone 
ręcznie przy zastosowaniu miękkich kamieni ściernych, miękkiego 
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piaskowca lub poprzez delikatne odkucie. W żadnym wypadku nie 
dopuszcza się piaskowania obiektu.  
Niedoczyszczone struktury należy pozostawić i ewentualnie lekko 
laserunkowo scalić kolorystycznie 
Usunąć wtórne uzupełnienia, które nie spełniają wymogów 
fizykomechanicznych i estetycznych – są zbyt mocne, lub zbyt słabe, 
odspajają się, ponadto odróżniają się granulacją, fakturą od oryginału 
Poprzez delikatne odkucie należy usunąć niewłaściwie wykonane 
uzupełnienia,  
Uzupełnienia  
uzupełnienia należy wykonywać w miejscu głębokich ubytków, nie należy 
uzupełniać ubytków, płytkich, powierzchniowych wyłuszczeń 
wynikających z powierzchniowej erozji kamienia. Nie należy dążyć do 
uzyskania efektu całkowitych gładkich powierzchni na obiekcie. Siłą 
rzeczy uległ on bowiem erozji, wyłuszczeniom, wyobleniu, w związku z 
powyższym powierzchnie, linie mogą być nierówne, lekko wypłukane, z 
wgłębieniami. 
Uzupełnić ubytki w kamieniu przy pomocy indywidualnie dobranego 
własnościami fizykomechanicznymi uzupełnienia na bazie zapraw 
konfekcjonowanych; Uzupełnienie sezonować w atmosferze podwyższonej 
wilgotności w celu zapewnienia optymalnych warunków do wiązania 
zaprawy.  
Prace wykończeniowe 
Wykonać patynowanie kitów oraz silnych nieusuniętych zaplamień 
obecnych wgłębi struktury kamienia w celu scalenia kolorystycznego z 
oryginałem przy pomocy indywidualnie przygotowanych transparentnych 
farb na bazie dyspersji akrylowej lub szkła wodnego. Scalenie 
kolorystyczne jest zabiegiem estetyzującym, niwelującym drastyczne 
kontrasty elementów dobrze i gorzej oczyszczonych oraz uzupełnień 
Wszystkie elementy kamienne na elewacjach należy odsłonić i 
przeprowadzić prace naprawcze oraz impregnacyjne. 
 
UWAGA: 
Wszystkie odkryte pod tynkiem spękania muru wypełnić modyfikowaną 
zaprawą cementową o uziarnieniu dobranym w zależności od szerokości 
szczeliny. 
Wszystkie odkryte pod tynkiem spękania muru o rozwarciu większym od 
0,5cm zabezpieczyć wykonując zbrojenie prętami fi8 zagiętymi na końcach 
i zakotwionymi w ścianie w odległości po 70cm z każdej strony pęknięcia. 
Zagięte końcówki prętów o długości 30cm zakotwić w ścianie na żywicę 2-
składnikową epoksydowo-akrylową. Klamry z prętów mocować w 
bruzdach gł. 2 cm, na długości pęknięcia (prostopadle do pęknięcia) co 
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max. 0,3m. Pręty żebrowane ze stali o podwyższonej ciągliwości klasy C 
gatunek B500SP Wszystkie spękania na ścianach zabezpieczyć siatką 
tynkarską ocynkowaną, mocowaną do muru. (zgrzewana, grub. 1 mm, 
oczko 20x20 mm).  
Istniejące na elewacji lampy nad drzwiami wejściowymi należy wymienić 
na nowe, kinkietowe o zabytkowym charakterze.  

• Wymiana stolarki okiennej 
Stolarka okienna z drewna iglastego np. drewna sosnowego zespolonego, 
klejone warstwowo (minimum trzy warstwy) jednoramowe, jedno skrzydło 
rozwierane i drugie uchylno-rozwierane, w kolorze jasnego dębu o 
współczynniku Umax=1,2 W/m2K. 
Wzory i podział okien według zestawienia stolarki okiennej w części 
graficznej projektu wykonawczego. 
Ościeżnice i skrzydła mają być łagodnie profilowane na krawędziach co 
zapewni lepsze zabezpieczenie farby, a przez to dłuższą żywotność okien. 
Skrzydła okienne mają posiadać automatyczne nawiewniki powietrza. 
W procesie malowania należy wykorzystać farby ekologiczne akrylowe. 
Farby te są wodorozcieńczalne, przez co nie powodują skażenia 
środowiska. Wszystkie elementy malowane 3-stopniowo: 
Okna powinny posiadać izolacyjność akustyczną o wskaźniku Rw=30-
35dBA (wg starej normy), a według nowej Rw w przedziale 25-32 dBA. 
Wartość współczynnika należy przyjąć dla całego okna, a nie tylko dla 
szyby. Okna należy wykonać w klasie infiltracji od 2 do 4. Okna mają 
posiadać okucia obwiedniowe. Okucia te są: uchylne, rozwierane, uchylno–
rozwieralne. Wszystkie elementy okucia mają umożliwi ć regulację 
położenia skrzydła w stosunku do ościeżnicy. 
Okucia maja być wyposażone w: 
- mikrowentylację - tj. specjalne uchylenie skrzydła okna przy ustawieniu 
klamki w położeniu 45° zapewniające prawidłowa wentylację w 
pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej, 
- zabezpieczenie przed niewłaściwym użyciem. Skonstruowane tak, że przy 
normalnym użytkowaniu wszystkie błędy obsługi pomiędzy pozycją 
rozwartą i uchylną są redukowane. Nie można uchylić okna, które jest w 
pozycji rozwartej i odwrotnie, 
- zabezpieczenie przed zamknięciem pod wpływem przeciągu w pozycji 
uchylnej. 
- zabezpieczenie przed samoczynnym zamknięciem w pozycji rozwieranej 
przez wyposażenie w zatrzask oraz w zewnętrzny uchwyt pozwalający na 
zamknięcie drzwi balkonowych, 
- mają posiadać III stopień zabezpieczenia – trzy miejsca zaryglowania (z 
blokadą otwierania okna od wewnątrz) z pozostawieniem możliwości 
pełnego (kontrolowanego) ich otwarcia w celu umycia okien, 
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- zawiasy dwupuszkowe oraz komplet osłonek mają być w kolorze klamki  
Uszczelki mają być wysoko-elastyczne, uszczelki piankowe o profilu 
pełnym, pomiędzy skrzydłem, a ościeżnicą. Uszczelka ta ma zachować 
swoją sprężystość w bardzo niskich temperaturach oraz nie reagować z 
zastosowanymi lakierami. Uszczelki mają zapewnić po zamknięciu okna 
odpowiednia szczelność i redukcje hałasu, co wpłynie na zmniejszenie strat 
ciepła oraz komfort przebywania ludzi w pomieszczeniu. 
Szyby mają być najwyższej jakości ze szkła typu FLOAT, hermetyczne 
szyby zespolone jednokomorowe 4/16/4 mm, termoizolacyjne bezbarwne 
(neutralne), współczynnik dla pakietu szyb Umax=1,0 W/m2K. 
Wszystkie okna wyposażyć dodatkowo w nawiewnik higrosterowane. 
Parapety wewnętrzne przy oknach drewnianych należy wykonać z drewna 
iglastego klejonego, malowane farbą akrylową w kolorze analogicznym do 
koloru stolarki. 
UWAGA: 
W poziomie piwnicy przywrócić oryginalne wymiary otworów okiennych, 
poprzez rozebranie zamurowań węgarów oraz zaślepień łuków 
nadprożowych. 
 

• Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej 
Drzwi zewnętrzne przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej. 
Rama skrzydła wykonana z trójwarstwowej klejonki drewna dębowego . W 
ramie skrzydła osadzony wodoodporny panel termoizolacyjny. W dolnej 
części skrzydła zamontowany okapnik drewniany. Ramiak zewnętrzny 
pomalowany w kolorze skrzydła. Podwójna przylga skrzydła na trzech 
krawędziach: dwóch pionowych i górnej poziomej. Powierzchnia drzwi 
zabezpieczona ekologicznymi lakierami wodnymi przeznaczonymi do 
stosowania na zewnątrz. Ościeżnica z drzewa dębowego, klejonego 
trójwarstwowo. Szyby termoizolacyjne. Dwa zamki, klamka z szyldem, 
samozamykacz. Skrzydło podstawowe w świetle 90cm. Drzwi w klasie 
antywłamaniowej C. Solarka w korze jasny dąb, analogicznym do koloru 
stolarki oiennej. 
 

Piwnice: 
• Ściany zewnętrzne fundamentowe. 
Ściany fundamentowe budynku odsłonić do górnego poziomu ław 

fundamentowych, odsłoniętą powierzchnię ścian oczyścić z resztek gruntu, 
ewentualnych pozostałość starych izolacji, skuć nierówności, skorodowane 
cegły. Następnie należy oczyścić spoiny w głąb na ok. 2 cm. Wszelkie 
nierówności, spoiny oraz ubytki o głębokości do 6 cm uzupełnić tynkiem 
renowacyjnym podkładowym, większe ubytki uzupełnić przez przemurowanie 
cegłami pełnymi.  
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W przypadki konieczności wyrównania powierzchni ścian, należy 
wykonać warstwę szczepną za pomocą zaprawy cementowej 1:2 modyfikowanej 
emulsją kontaktową. 

Na wyrównaną powierzchnie odsłoniętej ściany wykonać izolacje 
przeciwwodną z elastycznej powłoki uszczelniającej. Układaną izolację 
wyprowadzić 30 cm powyżej poziomu terenu. 

Następnie ścianę  zagruntować emulsją bitumiczna i nałożyć izolację z 
jednoskładnikowej masy bitumicznej. 

Całość zasypać ziemią z ubijaniem, warstwami po 15 cm. Od strony ul. 
Szajnochy odtworzyć chodnik z kostki granitowej. 

 
UWAGA: 
W trakcie  robót  ziemnych  należy  przestrzegać przepisów 

bezpieczeństwa przy realizacji robót na koronie skarp ziemnych oraz wykonać 
skutecznych zabezpieczeń skarp ziemnych i wykopów. Ściany pionowe 
wykopów  należy umocnić wypraskami stalowymi i sprawdzać regularnie stan 
umocnień 

 

• Renowacja piwnic 
Należy skuć stare tynki na całej wysokości ścian, usunąć stare farby, 

oczyścić powierzchnię ścian, oczyścić spoiny miedzy cegłami na głębokość 2 
cm. Wszystkie ściany osuszyć mechanicznie, odgrzybić i zdezynfekować. 

Następnie uzupełnić spoiny za pomocą tynku renowacyjnego 
podkładowego. 

We ścianach zewnętrznych wykonać przeponę (izolację) poziomą metodą 
iniekcji ciśnieniowej przy zastosowaniu płynu iniekcyjnego; otwory wywiercić 
o średnicy 13-14 mm w rozstawie co 15 cm; otwory powinny być tak 
usytuowane, aby przecinały przynajmniej jedną spoinę poziomą w murze oraz 
ich koniec był minimum 15 cm powyżej dolnej krawędzi izolacji pionowej 
wykonanej na ścianach zewnętrznych. 

W ścianach konstrukcyjnych wewnętrznych wykonać przeponę (izolację) 
poziomą metodą iniekcji ciśnieniowej przy zastosowaniu płynu iniekcyjnego; 
otwory wywiercić o średnicy 13-14 mm w rozstawie co 15 cm; otwory powinny 
być wykonane tuż nad posadzką i wiercone poziomo. 

Rozebrać uszkodzone i odspojone warstwy posadzki w piwnicy.  
Posadzkę należy wyrównać stosując zaprawę szybko twardniejącą (5-30 mm) 
aplikując ją na warstwie kontaktowej. 

Wzdłuż wszystkich styków posadzki ze ścianami konstrukcyjnymi 
wykonać fasety (wyoblenia) z zaprawy cementowej 1:3 modyfikowanej emulsją 
kontaktową; promień faset – 3 cm. 
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Na posadzkach wykonać izolację poziomą z elastycznej powłoki 
uszczelniającej w ilości 4 kg/m2, układanej co najmniej w 2 warstwach i 
wyprowadzić ją na ściany na wysokość 10 cm powyżej linii otworów 
iniekcyjnych; na fasetach w pierwszej warstwie izolacji wkleić taśmy 
uszczelniające. Następnie ułożyć styropian posadzkowy gr. 8cm i ułożyć 
warstwę jastrychu o grubości 5,0 cm z szybko sprawnej zaprawy. 

Na ścianach wykonać obrzutkę pokrywającą ażurowo 50% powierzchni 
ściany; grubość obrzutki powinna wynosić 5 mm; obrzutkę wykonać z tynku 
renowacyjnego podkładowego modyfikowanego emulsją kontaktową; na 
wykonaną obrzutkę nałożyć 3-5 cm warstwę tynku renowacyjnego 
specjalistycznego; następnie wyrównać szpachlówką renowacyjną. Całość 
tynków pomalować farbą silikonową. 

Na sufitach usunąć tynki uszkodzone oraz w obszarze 60 cm poza obszar 
korozji i wykonać nowe cementowo-wapienne. 

Istniejącą wentylację należy udrożnić oraz otworzyć kanały wentylacyjne 
zgodnie z częścią graficzną opracowani, po uprzednim odgruzowaniu pionów 
wentylacyjnych. Zaprojektowana wentylacja zapewni ponad 0,5-krotną 
wymianę powietrza na godzinę. We wszystkich drzwiach piwnicznych należy 
zamontować w dole skrzydeł drzwi tuleje wentylacyjne. 
 
Remont wybranych elementów budynku: 
• Remont studni doświetlającej poprzez zbicie tynku na ścianach, 

odgrzybienie i zdezynfekowanie Wykonanie tynk cementowo-wapienny 
modyfikowanej dodatkiem napowietrzającym, następnie wyrównać 
szpachlówką renowacyjną.  Całość elewacji pomalować farbą silikonową i 
zhydrofobizować za pomocą paroprzepuszczalnego preparatu. Istniejącą 
studzienkę oraz przykanalik, odprowadzające wodę deszczową ze studni 
doświetlającej, należy oczyścić. 

• Wykonanie nowych tynków na poddaszu użytkowym budynku głównego z 
dwóch warstw płyt gipsowo-kartonowych wodo- i ognioodpornych na 
ruszcie metalowym. Wszystkie instalacje elektryczne przebiegające przez 
pomieszczenia poddasza wykonać jako podtynkowe. Malowanie 
wszystkich tynków na poddaszu farbą akrylowo-lateksową odporną na 
szorowanie. 

• Remont uszkodzonych posadzek w poziomie parteru (pom. nr 10 i 12) 
poprzez ściągnięcie wykładziny PCV oraz skucie odspojonych warstw 
podposadzkowych w całym pomieszczeniu, wykonanie posadzki 
wyrównującej stosując zaprawę szybko twardniejącą (5-30 mm) aplikując 
ją na warstwie kontaktowej, a następnie ułożenie heterogenicznej 
wykładziny winylowej gr.3,3mm z warstwą użytkową gr. 0,9mm, 
klasyfikacja użytkowa: komercyjna 34 
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• Remont instalacji wod.-kan – wymiana uszkodzonych podejść i trójnika w 
poziomie parteru (pom. 13 i 14) – nowomontowana instalacja z rur PCV o 
średnicy identycznej do wymienianej. 

• Demontaż kanałów nieczynnej wentylacji mechanicznej wraz z centralą. 
Wszystkie otwory po przejściach zdemontowanych kanałów 
wentylacyjnych należy zamurować (ściany) cegłą pełną klasy 150 na 
zaprawie marki 5 lub zalać betonem C20/25 (stropy).  

• W pomieszczeniu Introligatorni projektuje się otwarcie dodatkowych 
kanałów wentylacji grawitacyjnej i uzyskanie 4-krotneje wymiany 
powierza na godzinę (wymagana dla pomieszczeń zakładów, warsztatów) 

• Wymiana betonowej opaski wokół budynku na nową z płyt granitowych o 
szerokości 60cm i gr. 15cm, układanych na podsypce piaskowej gr. 10cm. 

• Wymiana schodów zewnętrznych. Stopnice układane jako bloki  granitowe 
na podbudowie z wilgotnego betonu C20/25 o gr. 10cm, zaczynając od 
dołu. Bloki należy układać bezspoinowo, łącząc poszczególne ze sobą za 
pomocą kleju do granitu. 

 
UWAGA: 
Wszystkie szczegółowe rozwiązania techniczne wykonania robót budowlanych 
znajdują się w projekcie wykonawczym. 

 
XVI.  DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 

CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA 
ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA 
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 
 

1. Odprowadzanie ścieków  
Bez zmian. 
 

2. Odpady stałe  
Pojemniki na odpady stałe znajdować będą się w pomieszczeniu 

dostępnym od strony ul. Szajnochy.  
 

3. Emisja hałasów oraz wibracji  
Obiekt nie wprowadza emisji hałasów i wibracji.  
 

4. Odprowadzenie wód opadowych   
Bez zmian.  
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5. Interes osób trzecich 
Obiekt podlegający opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu osób 

trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.  
 

6. Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, 
powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i 
podziemne  

Bez zmian. 
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INFORMACJA  
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA  

 

 

 

 

 
                Obiekt:             Budynek Uniwersytetu Wrocławskiego 
               Adres:           ul. K. Szajnochy 5, pl. Solny 12, Wrocław 

/ działka nr 25, 26/1, AM-24, Obręb Stare Miasto /  
Zadanie:        Remont budynku i przebudowa pomieszczenia w 

poziomie piwnicy 
         Inwestor:           Uniwersytet Wrocławski  

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1 
 
          
 

OPRACOWAŁ: 
      mgr inż. arch. Waldemar Serafinowicz 

upr. proj. nr  230/87/Uw 
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Pątnów Legnicki, luty 2014rok 
 

 
 

 

I.  ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO  

 
Etap I 

• Remont dachu z wymianą stropu w przestrzeni poddasza 

• Przebudowa pomieszczenia, w którym znajdować będą się 
pojemniki na odpady 

Etap II 

• Remont elewacji 

• Remont piwnic 

• Remont pozostałych elementów budynku: posadzek, tynków 
wewnętrznych, schodów, instalacji wod-kan, demontaż wentylacji 
mechanicznej, 

 

II.  WYKAZ  ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
PODLEGAJĄCYCH ADAPTACJI  I  ROZBIÓRCE.       

 
Nie dotyczy. 

 

III.  ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI  MOG ĄCE 
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZE ŃSTWA  I  ZDROWIA  
LUDZI. 

 
Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie. 

 
IV.  OKREŚLENIE  PRZEWIDYWANYCH   ZAGROŻEŃ  

WYSTĘPUJACYCH         PODCZAS  REALIZACJI  ROBÓT.     
 

1. Roboty  ziemne: 
- zagrożenia  przy prowadzeniu robót budowlanych w głębokich 

wykopach  ziemnych – ściany pionowe wykopów  należy umocnić 
wypraskami stalowymi i sprawdzać regularnie stan umocnień, 

- zagrożenia dla ludzi w  zakresie pracy  koparki, 
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- zagrożenia dla ludzi spowodowane brakiem oznakowania krawędzi 
głębokich wykopów. 

 
2. Roboty  betoniarskie i zbrojarskie: 

- zagrożenia przy prowadzeniu cięcia stali zbrojeniowej i jej gięcia 
urządzeniami mechanicznymi, 

- zagrożenia  ludzi  przy podawaniu betonu za pomocą  pomp  wężami , 
 

3. Roboty  stanu surowego nadziemia (roboty murowe, betoniarskie i 
montażowe): 

- zagrożenia podczas robót na pomostach roboczych, 
- zagrożenia przy transporcie pionowym materiałów, 
- zagrożenia  porażenia prądem przy pracy ręcznymi narzędziami o 

napędzie elektrycznym (wiertarki, piły ręczne tarczowe itp.) oraz  
zagrożenia spowodowane niesprawnością tych narzędzi, 

- zagrożenia przy prowadzeniu prac na rusztowaniach , 
- zagrożenia przy transporcie poziomym materiałów, 
- zagrożenia wynikłe z  nieprzestrzegania  prawidłowej  kolejności robót i 

reżymów  technologicznych, 
 

4. Roboty  wykończeniowe: 
- zagrożenia przy pracach na  rusztowaniach wewnętrznych i 

zewnętrznych , 
- zagrożenia  spowodowane niesprawnymi maszynami i napędzie 

elektrycznym  ( agregat tynkarski, betoniarka, piła do ciecia płytek itp.), 
- zagrożenia przy stosowaniu materiałów trujących  i łatwopalnych  

(roboty malarskie, odgrzybieniowe, impregnacje), 
- zagrożenia porażenia prądem elektrycznym spowodowane brakiem 

zabezpieczenia przewodów  i  brakiem uziemienia urządzeń i maszyn. 
 

V. INFORMACJE  O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU  MIEJSC               
PROWADZENIA  ROBÓT BUDOWLANYCH.   

 
1. Teren budowy winien być ogrodzony  i zabezpieczony przed  dostępem 

osób  postronnych.  
2. Na obwodzie budynku umieścić tablice ostrzegawcze o pracach  
3. Na rusztowaniach zewnętrznych stosować bariery chroniące przed 

upadkiem z    wysokości oraz stosować drabiny do komunikacji pionowej. 
4. Wygrodzić wyciąg  jednomasztowy przyścienny do transportu pionowego 

materiałów  w zakresie jego pracy. Wymieniony  wyciąg winna 
obsługiwać jedna osoba po przeszkoleniu.  

5. Zabezpieczyć obszar pracy wyciągu  taśmami podczas prac montażowych. 
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VI.  SPOSÓB  PROWADZENIA  INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM  DO  REALIZACJI  ROBÓT  . 

 
Przed przystąpieniem do prac budowlano – instalacyjnych  i  montażowych  

każdy z    pracowników winien być przeszkolony  w  zakresie przestrzegania 
przepisów bhp - w zakresie  przepisów ogólnych oraz  przepisów odnoszących się 
do poszczególnych stanowisk pracy i  wykonywanych czynności. 
 Przepisy ogólne  powinny dotyczyć zasad  postępowania w przypadku 
wystąpienia  zagrożeń, postępowania w razie wypadku i udzielania pierwszej 
pomocy oraz  postępowania w razie pożaru. Ponadto winien być przeprowadzony 
instruktaż w zakresie stosowania przez  pracowników środków ochrony 
indywidualnej (kaski, pasy bezpieczeństwa, rękawice itd.).  
 Szkoleniem szczegółowym winni być objęci  pracownicy  wykonujący  prace 
na wysokościach,  pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia na budowie 
(betoniarki, agregaty, wyciągi jednomasztowe itd.) oraz pracownicy 
bezpośredniego nadzoru nad robotami budowlanymi (majstrowie i brygadziści).    
 

VI.  ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJ ĄCE 
NIEBEZPIECZE ŃSTWOM WYNIKAJ ĄCYM Z WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

• Prace na wysokości powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych i 
przeszkolonych pracowników oraz pod nadzorem kierownika budowy i 
Inspektora Nadzoru. 

• Obsługę urządzeń i maszyn elektrycznych należy powierzyć osobom 
posiadającym uprawnienia w tym zakresie. 

• Należy zatrudniać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe; 
przeprowadzić szklenia i instruktaż pracowników, zapewnić stały nadzór, nie 
dopuszczać do robót niebezpiecznych kobiet, młodocianych i stażystów. 

• Należy zapewnić odpowiednie wyposażenie w sprzęt i ubrania robocze. 
• Należy stosować materiały i urządzenia posiadające atesty i dopuszczenia do 

użytkowania. 
• Materiały należy składować zgodnie z instrukcją producenta. 
• W celu uniknięcia sytuacji kolizyjnych, roboty budowlane należy prowadzić 

zgodnie z harmonogramem prac sporządzonym przez kierownika budowy. 
• Pracownikom należy zapewnić odpowiednie warunki socjalne ( miejsce na 

przebieralnię, spożywanie posiłków oraz sanitariaty). 
• Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych” oraz normami i przepisami BHP, pod nadzorem osoby 
uprawnionej do prowadzenia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie. 

• Cały teren objęty opracowaniem należy wygrodzić i wyposażyć w znaki 
ostrzegawcze i informacyjne, wyznaczyć strefy niebezpieczne, oświetlić i 
oznakować te strefy. 

• Należy zapewnić komunikację umożliwiającą ewakuację pracowników poza 
strefę niebezpieczną ( wyznaczyć drogi komunikacji i ewakuacji) oraz 
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zorganizować punkt ppoż i punkt pierwszej pomocy, zapewnić łączność 
telefoniczną, opracować i wdrożyć instrukcję sprawnej komunikacji i ewakuacji 
- drogi o twardej i równej powierzchni utrzymywać w należytym stanie, 
ewakuacyjne oznakować ze wskazaniem kierunku ewakuacji – nie składować 
gruzu i innych materiałów budowlanych na drogach komunikacji. 

• Wszystkie urządzenia i aparaty elektryczne muszą posiadać ochronę przed 
dotykiem bezpośrednim, wykonaną przez producentów. jako ochronę przed 
dotykiem pośrednim w sieci 0,4/0,23 [kV] pracującej w systemie TN-S przyjęto 
skutecznie szybkie wyłączenie zrealizowane poprzez człony zwarciowe 
wyłączników nadmiarowo prądowych wykonane wg normy PN-1 EC 60364. 

 
Dla projektowanej Inwestycji konieczne jest sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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