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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU  BUDOWLANEGO – KONSTRUKCJA  I OCENA STANU TECHNICZNEGO 

 

I. Dane ogólne: 

 Inwestycja :   REWITALIZACJA PAŁACU W BOJADŁACH Z  PRZEZNACZENIEM  NA  CELE  KULTURALNE,   

                              Z PRZEBUDOWĄ  I REMONTEM POMIESZCZEŃ  ORAZ Z  INFRASTRUKTURĄ 

                              TOWARZYSZĄCĄ I  UMIESZCZENIEM  BUTLI GAZOWEJ NA DZIAŁCE  

Adres:             66-130 BOJADŁA    UL. KOŚCIELNA  NR 1;     DZIAŁKA  NR  154     

Inwestor:     FUNDACJA PAŁAC BOJADŁA;  66-130 BOJADŁA  UL. KOŚCIELNA  NR 1 

 

  

II. Przedmiot inwestycji: 

1. Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja Pałacu w Bojadłach z przeznaczeniem na cele 

kulturalne , z przebudową i  remontem  pomieszczeń,  wraz z infrastrukturą towarzyszącą i  

umieszczeniem  butli gazowej w pobliżu obiektu.  

2. Podstawa opracowania: 

1) Inwentaryzacja – rzuty opracowano na podstawie inwentaryzacji dostarczonej przez 

Inwestora, wykonanej w 2006 roku  przez „PAROL” Projektowanie w budownictwie, 

nadzór, doradztwo  - mgr inż. arch. Mścisław Olszowski z siedzibą 65-029 Zielona Góra 

ul. Sulechowska nr 8  oraz pomiarów uzupełniających z 2016 roku.  

2) Obowiązujące normy  
 

III. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu : 

1. Istniejący  budynek - zabytkowy Pałac, przeznaczony do  rewitalizacji, przebudowy i remontu z 

przeznaczeniem na cele kulturalne. 

2. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków województwa lubuskiego pod nr 205. 

3. Pałac w okresie powojennym użytkowany był jako ośrodek kolonijny,  remontowany był w 

roku 1967 oraz w latach 1982-1985, w roku 1997 kolejny właściciel planował przeprowadzenie 

remontu z przeznaczeniem obiektu na ośrodek szkoleniowy, wymienione zostały tylko okna. 

Obecnie nie jest użytkowany. 

4. Projektowana funkcja obiektu: budynek   usługowy z pokojami gościnnymi na 14 miejsc i 

częścią mieszkalną wraz z pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi.  

5. Parametry techniczne obiektu: 

1) Kubatura       V = 13 047,20m3   

2) Liczba kondygnacji – 2 oraz częściowo e podpiwniczenie i częściowo użytkowe poddasze 

3) Szerokość elewacji, frontowej    Sf =  42,44m  -  42, 46m 

4) Wys. od terenu  do gzymsu przy wejściu głównym od poziomu terenu H1 = 12,54m 

5) Wysokość od terenu  do gzymsu  -  skrzydła  pozostałe   H2 = 9,88 – 9,94m 

6) Powierzchnia zabudowy  - budynek     Pzab_b= 869,50m2 

7) Powierzchnia zabudowy  - taras i schody zewnętrzne   Pzab_s = 237,80m2 

8) Powierzchnia użytkowa budynku razem    Pu = 2041,07m2 
 

IV. Ocena stanu technicznego 

1. Warunki geotechniczne: 
W roku 2006 wykonano 2 odwierty   o głębokości 4m stwierdzono.  Poziom wody gruntowej  
ustalono na głębokości około 3m poniżej terenu. Istniejące warunki gruntowo-wodne można 
zaliczyć do prostych a analizowany grunt do I kategorii geotechnicznej. 
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2. Fundamenty i ściany piwnic. 
W wykonanych odkrywkach fundamentów i ścian piwnic stwierdzono    - fundamenty budynku 
zostały wykonane z cegły  i  miejscami występują głazy narzutowe.  Wymiary cegieł jak w 
starych obiektach7,5x14x30cm.  
Stan techniczny fundamentów i ścian fundamentowych wystarczający z racji swoich szerokości 
do przeniesienia obciążeń kondygnacji wyższych.  Wilgotność ścian - ponieważ brak izolacji p. 
wilgoconej odpowiada wilgotności gruntu. Szerokość ścian fundamentowych wynosi 42 – 
140cm. 

3. Ściany parteru. 
Wykonane z cegły ceramicznej 7,5x14x30cm. Grubość ścian w zależności od funkcji jakie 
pełnią w obiekcie wynosi 28 – 95cm. 
Ściany piwnic i parteru , z racji swoich grubości, w dobrym stanie technicznym. Powiększone 
jest zawilgocenie z powodu  braku izolacji   p. wilgociowej. 
Nadproża okienne przesklepione cegłą wykazują znaczne spękania , które będzie trzeba 
wzmocnić stalą kształtową. Ważnym czynnikiem tych uszkodzeń jest niewielka wytrzymałość 
zaprawy w spoinach. Przy pracach wzmacniających elementy konstrukcji nadproży otworów 
okiennych i drzwiowych należy uwzględnić zabytkowy charakter obiektu. 

4. Ściany piętra. 
Zewnętrze ściany oraz ściany z przewodami kominowymi zostały wykonane z cegły pełnej na 
zaprawie wapiennej. Ściany wewnętrzne (działowe) wykonano o konstrukcji drewnianej 
odeskowane i otynkowane.  Ściany zewnętrzne posiadają znaczne ubytki tynku i  wierzchniej 
warstwy lica. Spowodowały to czynniki atmosferyczne a szczególnie niewłaściwe 
odprowadzenie wód opadowych przez zniszczone orynnowanie. Prace naprawcze będą 
polegały na naprawie ubytków z cegły , położenie nowego tynku od wewnątrz i na  zewnątrz 
zgodnie z projektem elewacji. 

5. Strop nad piwnicą: 
W  piwnicy wystęują sklepienia kolebkowe z lunetami , w narożym pomieszczeniu – strop na 
bekach stalowych. Sklepienia miejscami spękane.  

6. Strop nad parterem. 
Strop nad parterem wykonany jest jako drewniany na belkach drewnianych ze ślepym 
pułapem wypełnionym polepą glinianą na wsuwkach wpuszczonych w belki stropowe. 
Polepa gliniana i wstawki tworzą jednolitą całość. Jeśli naruszyć wstawkę w strop , to 
likwidacji ulegnie wypełnienie stropu.  
Od spodu strop jest odeskowany i otynkowany na trzcinie. 
Belki stropowe posiadają wymiary, które pozwalają je wykorzystać po ich oczyszczeniu i 
usunięciu warstwy spróchniałej. Wymiary belek: szerokość 22-24cm, wysokość 28-30cm. 
Rozstaw belek 60-80cm.  Z wierzchu belki pokryte są w większości podłogą drewnianą. W 
pomieszczeniach użytkowanych jako sanitarne, poprzedni użytkownicy położyli płytki 
ceramiczne nie nadające się do dalszego użytku. 
Konstrukcyjnie belki z racji swego przekroju przeniosą wymagane obciążenia. Konieczne jest 
naprawienie niektórych końcówek belek osadzonych w ścianach zewnętrznych. 

7. Strop nad piętrem. 
Konstrukcję stropu nad piętrem tworzą belki związane z konstrukcją dachu. Polega to na 
tym, że w końcówkach belek stropu osadzone są krokwie dachu. W wyniku uszkodzenia 
pokrycia dachu oraz niewłaściwego odprowadzenia wód opadowych w wielu przypadkach 
miejsca połączenia krokiew – belka stropowa uległy zniszczeniu. Spowodowało to 
deformację geometrii stropu i dachu. Sygnałem tych deformacji są wychylone od pionu i 
częściowo zdeformowane lukarny. 

8. Schody. 
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Główne schody w obiekcie , z parteru na piętro, wykonano jako 3 biegowe . Do spocznika w 
połowie wysokości kondygnacji prowadzą dwa biegi a ze spocznika na piętro centralnie 
prowadzi j eden bieg. Schody wykonane są drewna. Stopnie z elementów drewnianych 
profilowanych. 
Stan techniczny schodów jest zły. Brakuje stopni na biegu od spocznika na 1 piętro , części 
stopni na niższych biegach i elementów balustrady. Jako całość schody wymagają 
kapitalnego remontu. 
Z parteru do piwnicy prowadzą schody o konstrukcji ceglanej obłożone elementami z 
drewna. Schody są niekompletne w części poziomu piwnicy brak 5 stopni,   wymagają 
kapitalnego remontu jak schody na piętro.  
W obiekcie istnieją jeszcze stalowe  schody kręcone łączące piwnica-parter - piętro. 
Elementy schodów zachowały się w całości. Wymagają jedynie odrdzewienia i pomalowania . 

9. Taras . 
Usytuowany jest na poziomie parteru 70-80cm ponad poziomem otaczającego obiekt 
terenu. Z terenu na taras prowadzą schody usytuowane w osi obiektu. Ściany oporowe 
tarasu są poważnie zniszczone i wymagają całkowitego przemurowania. Płyta tarasu, z płytek 
betonowych współczesnych, wymaga przełożenia i uzupełnienia. Balustrady zniszczone i 
niekompletne wymagają kompleksowego remontu.  
Po przeciwnej stronie obiektu , również w jego osi, znajduje się wyjście na posesję z 
niewielkimi schodami. 

10. Elementy wykończeniowe.  
Stolarka okienna i drzwiowa - niekompletna przerabiana do potrzeb  poprzednich 
użytkowników wymaga kompleksowego przeprojektowania z uwzględnieniem elementów, 
które się zachowały. 
Podłogi i posadzki – podobnie wykazują duże zmiany w zależności od potrzeb użytkowników. 
Wymagają kompleksowego przeprojektowania. 
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne – w całości do wymiany zgodnie z zaleceniami projektu prac 
remontowych. 
Parapety i obudowa węgarków - zniszczone , wymontowane ze ścian. Wymagają 
odtworzenia na podstawie zachowanych fragmentów. 
Obróbki blacharskie i orynnowanie – wymagają całkowitej wymiany.   

11. Wnioski:  
Stan techniczny obiektu jest średni. Po wykonaniu prac zabezpieczających, obiekt będzie 
nadawał się do dalszego użytkowania. 

 
V. Prace projektowe:  

1. Naprawa murów : miejsca spękane przemurować, cegły zmurszałe i spękane   należy 
wymienić na nowe, podczas prac podstempowac stropy 

2. Ściany mocno spękane wzmocnić za pomocą wklejania prętów w systemie Helifix, Festmur 

lub równoważne, z zachowaniem standardów i wytycznych  producenta  

3. Naprawa ( likwidacja ) mniejszych spękań ścian i sklepień za pomocą  za pomocą iniekcji 

zamykającej i wypełniającej rysy w murach z cegieł – wg systemu np. Weber – Deiterman 

lub równoważnej, np. wypełnienie szczelin metodą iniekcji zaprawą trasową KEIM 

Trasszemmentputz  lub wypełnienie  rys  w systemie Webec tec ( zaprawa np. Weber tec 

942 Cerinol BSP i zaprawą szybkowiążąca np. weber. tec 935.   Prace należy wykonywać 

zgodnie z instrukcją przyjętego systemu. 

4. Dla wzmocnienia posadowienia spękanej  ściany między pomieszczeniami 19-20 wykonać 
wylewkę żelbetową  o przekroju 35x40cm z betonu B20. Wylewkę zazbroić dołem 4Ø12 
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34GS. Górą 2Ø12 34GS. Wylewkę wykonać w miejsce istniejącej podsypki piaskowej , na 
której stoi ściana 

5. Nadproża 
a) Wzmocnienia spękanych nadproży w ścianach na obu kondygnacjach, które wykonane 

są z cegły, wykonać z kątowników stalowych 60x60x6mm. Od spodu nadproża kątowniki 
połączyć przez przyspawanie płaskowników 60x6mm w trzech miejscach. Kątowniki 
przed osadzeniem w nadprożach osiatkować dla potrzeb tynkarskich. Same spękania 
uszczelnić metodą iniekcji zaprawą szybkowiążąca np. Weber jak wyzej 

b) Nadproża okien ze względu na występujące opaski i sztukaterie, należy wzmocnić od 
środka osadzając kątowniki 100 x 50 x 6 – wg rys. nr 4K 

c) Wysunięte cegły w nadprożach – osadzić na nowo, braku spoinowania uzupełnić 
zaprawą  

d) Nowe nadproża z belek stalowych dwuteowych NP 120 i NP 140  w miejscu 
projektowanych przekuć oraz w miejscach, gdzie poszerzane są otwory drzwiowe, belki 
osadzać zgodnie ze sztuką budowalna, stopki osiatkować i otynkować. Belki połączyć 
śrubami M12 lub płaskownikami co najmniej w 3 miejscach 

6. Schody  
Projektuje się wykonanie spocznika ( 10cm ) oraz biegu ze spocznika na 1 piętro ( 12cm ) 
jako wylewane żelbetowe, zbrojenie wg załączonych obliczeń, istniejąca podsufitka służyć 
będzie jako szalunek tracony, płyty wtopione w belki żelbetowe  

7. Przykrycie piwnicy zewnętrznej – płyta żelbetowa wylewana krzyżowo zbrojona gr. 20cm 
wg załączonych obliczeń, pokrycie w formie dachu odwróconego zielonego wg architektury 

8. Naprawa stropów: 
Podczas prac remontowych należ odkryć belki stropowe w całości. Zachować istniejące deski 
podłogowe do ponownego wykorzystania. Belki naprawić i uzupełnić zdrowym drewnem. 
Całość zaimpregnować środkami przeciwgrzybowymi i ogniochronnymi. W miejsce polepy 
zastosować wełnę mineralną na ślepym pułapie   
Zniszczone odcinki belek stropowych usunąć i uzupełnić zdrowym materiałem. 
Szczegóły konstrukcyjne: 

- Minimalna długość nakładki nowego materiału na zdrową końcówkę belki wynosi 
1,0m. W razie potrzeby długość nakładki zwiększyć. 

- Minimalna ilość śrub w jednym połączeniu  3szt M12. 
- Elementy drewna starego i nowego przed skręceniem śrubami zaimpregnować 

Fobosem  4M. 
- belki do wymiany wskazane na rzutach – wymienić na nowe o wymiarach jak 

istniejące ( ok. 24 x 29 cm  zaimpregnować Fobosem  4M. 
- wymiana zawilgoconej podsufitki z drewna o parametrach jak istniejące, uzupełnić 

tynk jak historyczny z zastosowaniem siatki Rabitza 
9. Wzmocnienie stropów nad 1 piętrem  pod montaż centrali wentylacyjnej za pomocą belek 

stalowych dwuteowych, zamontowanych pomiędzy drewniany belkami stropu - wg rys. 3k 

10. Wykonanie szybu dźwigu: 
a) Projektowany dxwig elektryczny 630kg 
b) Projektowany szyb murowany z cegły pełnej, głębokość podszybia – 65cm, płyta 

podszybia 20cm zbrojona krzyżowo, płyta nadszybia 20cm zbrojona krzyżowo, izolacja 

pozioma pod płytą – 2 x papa na lepiku, izolacja pionowa ścian podszybia -  2 x izolacja 

bitumiczna w płynie,  wieńce 25x30cm  w poziomie stropów, wentylacja grawitacyjna 

szybu ( o przekroju 1% pow. szybu  = 288,0cm2) , wyprowadzona ponad dach za 
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pomocą wywietrznika dachówkowego w kolorze dachówki.  Szczegóły na rysunku na 

5K, 6L i 7K 

c) Wykonanie otworu w sklepieniu  w miejscu szybu dźwigu : Wymurować ścianę gr. 

25cm z cegły pełnej z wieńcem wg ry. Nr 5k i 6K, rozebrać część  sklepienia , Podczas 

prac wezwać projektanta w celu ustaleń 

d) Wykonanie otworu w stropie z płyt WPS w miejscu szybu dźwigu : Usunąć płyty w 

obrębie szybu dźwigu. Po wymurowaniu szybu uzupełnić ubytki w stropie płytą 

żelbetową grubości 10cm z betonu B20. Wylewaną płytę zdylatować od ścian szybu 

styropianem grubości 1cm. Zbrojenie wylewki  krzyżowe prętami Ø10 34GS. Oczka 

zbrojenia 10x10cm. 

11. Remont dachu: 

1)  Konstrukcja  dachu. 
Konstrukcja dachu płatwiowo – jętkowa z dwoma rzędami płatwi podpartych słupami.     W 
osi obiektu w sektorze wejścia głównego jętki podparte są zastrzałami, które bezpośrednio 
opierają się na ścianach zewnętrznych. 
W pozostałych sektorach obiektu słupy przenoszą obciążenie od dachu na ściany 
wewnętrzne lub na belki stropu nad piętrem. 
W dolnym sektorze dachu, między jętkami i stropem nad piętrem, symetrycznie osadzone 
są lukarny doświetlające poddasze.  

2) Stan techniczny konstrukcji dachu. 
Górna połać dachu, od kalenicy do poziomu jętek, w dobrym stanie technicznym. 
Największe zniszczenie konstrukcji dachu występuje w płaszczyźnie od jętek do gzymsu 
wieńczącego. Najczęściej występujące przyczyny zniszczenia konstrukcji dachu: 

- Nieszczelność pokrycia dachu 
- Niewłaściwie zabezpieczone okna w lukarnach, przez które do wnętrza obiektu dostawały 

się wody opadowe. Jednocześnie zniszczeniu ulegały belki stropu nadpiętrem 
- Nieszczelne obróbki blacharskie przy lukarnach i koszach  
Powyższe ubytki spowodowały następujące zniszczenia: 
- Zniszczenie korony muru (gzymsu wieńczącego) , odpadanie tynku i zacieki na ścianach 
- Zniszczenie końcówek krokwi i belek stropowych w których krokwie są osadzone.  To 

spowodowało deformację płaszczyzny dachu. Maksymalne zniszczenie krokwi oraz belek 
stropowych dochodzi na długości do 5m. 

  - Zniszczone krokwie pod lukarnami spowodowały ich deformację oraz wychylenie od 
pionu. 

  Przy deformacji dachu dachówki pękają powodując dodatkowe zawilgocenie konstrukcji. 
- Poszczególne połacie dachu wymagają wyrównania przez wykonanie nadbitek bocznych, 

które jednocześnie będą spełniały   funkcję kontrłat. Prace te wykonać po demontażu 
dachówki. 

 

3) Technologia prac naprawczych dachu. 
▪ Aby uzyskać dostęp do krokwi i belek stropu w których są osadzone  konieczne jest 

zdjęcie dachówki. Podczas zdejmowania dachówki większość ulegnie zniszczeniu z 
powodu zastosowania  niewłaściwej zaprawy. W następnej kolejności należy 
zdemontować łaty. Umożliwi to wyrównanie połaci dachu od kalenicy do gzymsu wraz    
z naprawą zniszczonych krokwi.  Nową dachówkę położyć zgodnie z obowiązującą 
technologią. 
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▪ Przed zamontowaniem nowych końcówek należy przemurować i naprawić spękany 
gzyms – z cegły pełnej, przyciętej wg stanu istniejącego 

▪ Belki stropu piętra miejscami są zakryte deskowaniem. Na czas naprawy konstrukcji 
dachu pasmo deskowania przy styku krokwi i belek stropowych należy zdemontować. 

▪ Zniszczone odcinki krokwi i belek stropowych należy wymienić zachowując istniejące 
przekroje. 

▪ Wykonać właściwe połączenia ciesielskie. Dodatkowo wzmocnić je nadbitkami z bali 
grubości 5cm. Sposób naprawy i wzmocnienia połączeń krokwi i belek stropowych 
pokazano na rys 4K 

▪ Końcówki belek stropowych odizolować od murów papą izolacyjną.  
▪ Lukarny po zdemontowaniu naprawić i ponownie zamontować. Wykonać oszklenie 

okienek.  
▪ Całość konstrukcji zaimpregnować. 
▪ Nośność konstrukcji dachu sprawdzono w obliczeniach statycznych uwzględniając 

funkcję jaką zaprojektowano dla pomieszczeń poddasza. 

4) Pokrycie dachu 
Istniejace  pokrycie z dachówki karpiówki w koronkę 
Roboty związane z naprawą dachu:   

✓ Usunięcie  starego pokrycia z dachówki , demontaż łacenia,   

✓ Demontaż obróbek blacharskich, rynien i koszy 

✓ Naprawa  korony    kominów – uzupełnienie tynku, wykonanie profilowane zwieńczenia 

na skrajnym kominie ( obecnie brak zwieńczenia )  – na wzór istniejących        

✓ Wzmocnienie i zabezpieczenie  drewnianych elementów więźby dachowej: 

Oryginalne połączenia elementów konstrukcji dachu wykonane są na kołki. W razie potrzeby 

połączenia wzmacniać poprzez skręcenie śrubami M12.  Do równania połaci dachu  

wykorzystać  kontr- łaty oraz nadbitki z boku krokwi. 

▪ oczyszczenie konstrukcji szczotkami stalowymi 

▪ warstwę spróchniałą  usunąć przez ociosanie toporkami, ubytki powyżej 3cm grubości 

uzupełnić nowym drewnem impregnowanym,      

▪ zniszczone fragmenty elementów konstrukcji wymienić na nowe o takim samym 

przekroju,  z zachowaniem właściwych połączeń ciesielskich 

▪ wyremontowaną konstrukcję dachu zaimpregnować metodą smarowania, a miejsca 

niedostępne metodą oprysku, zgodnie z instrukcją preparatu (impregnacja środkiem 

grzybo – owado  i ogniochronnym ), prace wykonywać  zgodnie z instrukcją stosowania 

i z zachowaniem przepisów BHP. 

Uwaga: drewno porażone należy natychmiast usunąć z budowy i spalić  

✓ Montaż  folii paro-przepuszczalnej  grub. min. 0,4mm oraz kontrłat   i łat  z drewna 

impregnowanego. 

✓ Wykonanie  nowego pokrycia dachówki karpiówki ceramicznej w koronkę w naturalnym 

kolorze  

▪ Krycie dachu - nowa  dachówka karpiówka oraz uzupełniające dachowe wyroby 

ceramiczne w gat. I,  powinny spełniać wymagania określone w PN-EN 1304:2002 i 

PN-EN 1304:2002/Ap1 :2004,  

▪ Wszystkie zastosowanie przy remoncie dachu  materiały muszą mieć własności 

techniczne określone przez producenta dachówek lub odpowiadające wymaganiom 

aprobat technicznych bądź PN. 
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✓ Przy wykonywaniu nowego pokrycia należy stosować dachówki kształtowe i niezbędne 

akcesoria: 

1) Dachówki z uchwytem pod płotki śniegowe , płotki w postaci rurek w kolorze 

dachówki  

2) Dachówki ze wspornikiem pod ławę kominiarską 

3) Dachówki wentylacyjne  płaskie ( wentylujące połać dachu po obu stronach)  

4) Dachówki i kominki wentylacyjne   

5) Odpowietrzniki instalacji sanitarnej  

6) Uszczelki wentylacyjne pod gąsiorami 

✓ Stosowane elementy metalowe należy  zabezpieczyć antykorozyjnie. 

✓  Montaż płotów przeciwśniegowych w kolorze dachówki. 

✓ Montaż wywiewek kanalizacyjnych w miejscu istniejących,   

✓ Wykonanie   koszy  z blachy cynkowo- tytanowej gr. 0,65mm, ułożonej  na papie na osnowie 

technicznej i deskowaniu z desek impregnowanych, pokrycie dachówką wykonać w taki 

sposób, by przykryły blachę w całości ( tzw. kosz kryjący )  

 

  
Uwaga: wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z warunkami wykonania robót przepisami BHP 
 
 
         Opracował:  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PAŁAC W BOJADŁACH 

REWITALIZACJA OBIEKTU - KONSTRUKCJA Strona 9 
 

 

SYSTEM WZMOCNIENIA MURÓW – HELIFIX , FESTMUR LUB RÓWNOWAŻNE  
STANDARDY  NAPRAW 
 

I. NAPRAWA PĘKNIĘĆ LOKALNYCH W MURACH PEŁNYCH ( od wnętrza pomieszczeń ) 
 

 
1. Wyciąć szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstępach i na określoną głębokość. W przypadku 

cięcia w spoinach należy usunąć zaprawę na całej grubości spoiny. 

2. Wyczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskać wodą. 

3. Do końca szczeliny wprowadzić zaprawę HeliBond o grubości ok. 15 mm. 

4. Wepchnąć pręt HeliBar w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny. 

5. Wprowadzić następną warstwę zaprawy cementowej pozostawiając ok. 15 mm w celu późniejszego uzupełnienia 

wypełnienia spoiny zaprawą odpowiadającą zaprawie stosowanej w pozostałych spoinach obiektu. 

6. Wyrównać powierzchnię spoiny.  Zwilżać spoinę co pewien czas. 

7. Uzupełnić wypełnienie szczeliny odpowiednią zaprawą. 

UWAGI.  Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady: 

a. Głębokość szczeliny 35 do 40 mm plus grubość tynku (plus grubość tynku) 

b. HeliBar co najmniej na długość 500 mm poza szczelinę.   Pionowy rozstaw prętów 450 mm (6 warstw cegły). 

c. W przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 500 mm od naroża budynku (rys. A) HeliBar powinien być 

prowadzony min 100mm wokół naroża i zostać zamocowany w przylegającej ścianie.  

d. W przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 500 mm od otworu (rys. B) HeliBar powinien być zagięty i 

zamocowany w ościeżu.  

 

II.  NAPRAWA  USZKODZONYCH  NADPROŻY W MURACH  Z CEGŁY PEŁNEJ ( także od wnętrza 

pomieszczeń )  

 
1. Wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i długość w określonych odstępach 

pionowych. Usunąć zaprawę na całej grubości. 

2. Wyczyścić szczeliny i spłukać wodą. 

3. Wstrzyknąć warstwę zaprawy HeliBond o grubości 15 mm (w przybliżeniu) w głąb szczeliny. 

4.  Wepchnąć pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie. 

5.  Nałożyć drugą warstwę zaprawy HeliBond (około 10 mm grubości) na poprzednią. 

6.  Wepchnąć drugi pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre pokrycie. 

7.  Wprowadzić kolejną warstwę zaprawy i dopchnąć ją szpachelką w głąb spoiny przykrywając odkryte 

powierzchnie pręta. 

8.  Zwilżać okresowo. 

9.  Uzupełnić wypełnienie spoiny niekurczliwą zaprawą. 

UWAGI:  Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady: 

a) głębokość szczeliny powinna wynosić od 45 do 55 mm (plus grubość tynku) 

b) pręty HeliBar powinny wystawać poza otwór na minimum 500 mm po każdej stronie , 

c) jeśli odcinki pręta mają być połączone w jeden długi stosować łączenie na zakładkę 500 mm. 

d) maksymalny rozstaw poziomów   - dla murów     należy zastosować  rozstaw prętów co 6 warstw ( około 45 

cm )  
 

III. NAPRAWA  USZKODZONYCH GZYMSÓW  
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INFORMACJA 
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

1. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:    BUDYNEK     USŁUGOWY   
2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: BOJADŁA UL. KOŚCIELNA NR 1 
3. INWESTOR:  FUNDACJA PAŁAC BOJADŁA  
4. PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ: INŻ. ARTUR  KRUPKA 
5.   DATA OPRACOWANIA:     ZIELONA GÓRA – WRZESIEŃ  2016R.    
 

CZEŚĆ OPISOWA 
DO INFORMACJI  DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY ZDROWIA  

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji : 

        Zakres zamierzenia budowlanego:  Remont i rewitalizacja budynku    

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Istniejące obiekty: Budynek użytkowy  -  obiekt wolnostojący  

 

3. Wskazanie istniejących elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Ze względu na projektowany zakres prac budowlanych w zagospodarowaniu terenu mogą wystąpić 

nast. elementy stwarzające zagrożenie : 

- wykonywanie pracy na dachu na  wysokości powyżej 5,0 m 

- utrudnienia przy wejściu do obiektu 

- utrudnienie w ruchu pieszym i pojazdów wzdłuż remontowanego obiektu 

Zabezpieczenie  terenu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 

najmniej w zakresie:  

- Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych   

- Wykonania  daszków nad wejściami do budynku i wyznaczenie  przejść dla pieszych  

- Informacja odpowiednimi tablicami o prowadzonych pracach 

4. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych 

a. Przewidywane zagrożenia mogą wystąpić podczas wykonywania prac związanych z robotami na 

elewacji i remoncie dachu -  na rusztowaniu na wysokości powyżej 5,0 m. 

b. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych ( DZ.U. z 2003 nr 47 poz. 401  ) oraz Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 

26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 

poz. 1650). 

c. Podczas realizacji robót wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

niebezpiecznych: 



 
 

PAŁAC W BOJADŁACH 

REWITALIZACJA OBIEKTU - KONSTRUKCJA Strona 11 
 

Wszyscy pracownicy zatrudnienie przy wykonywaniu robót niebezpiecznych powinni przejść 

odpowiednie przeszkolenie. Program szkolenia powinien obejmować całokształt zagadnień związanych 

z zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz zasady postępowania w przypadku wystąpienia 

zagrożenia, zasady ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożenia, zasady 

wzywania pomocy, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, zasady sprawnej ewakuacji i 

likwidacji zagrożeń oraz usuwania skutków. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować 

instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych 

przez nich robót.  

Przed rozpoczęciem robót szczególnie niebezpiecznych należy zapoznać pracowników z „Planem BIOZ” 

opracowanych przez Kierownika Robót.  

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 

ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną  komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek zagrożeń: 

6.1. Prace na rusztowaniu roboczym i na połaci dachu,  powinny być zabezpieczone przez wykonanie  

 pomostu  ochronnego, służącego do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi oraz 

przedmiotów. 

6.2. Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogradza się 

balustradami  (poręcz ochronna na wys. 1,1m lub 1,0m przy rusztowaniach systemowych  i deska 

krawężnikowa o wys. 0,15m, wolną przestrzeń należy wypełnić w sposób zabezpieczający 

pracowników przed upadkiem z wysokości ) 

6.3.  Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty. 

6.4.Rusztowania usytuowane przy ulicach oraz w miejscach przejazdów        i przejść dla pieszych, powinny 

posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.  Daszki ochronne powinny znajdować się na 

wys. min. 2,40m nad terenem i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia, pokrycie 

szczelne i odporne na przebicie. 

6.5. Składowiska materiałów  itp. wykonuje się w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia  

lub spadnięcia składowanych materiałów, wyrobów czy urządzeń. Regularnie usuwać materiały 

rozbiórkowe na składowisko do wywiezienia. 

6.6. Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki 

ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. Stosowanie 

środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, 

gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej. Ponadto prace szczególnie 

niebezpieczne należy wykonywać pod nadzorem uprawnionej osoby wyznaczonej przez kierownika 

budowy.  

6.7. Drogi ewakuacyjne powinny zostać oznakowane i wyznaczone przejścia dla pieszych. 

6.8. W trakcie realizacji budowy wszystkie roboty mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodnie z warunkami 

wykonawstwa i odbioru robót budowlanych   oraz „Planem BIOZ”.  

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, przed rozpoczęciem prac na budowie kierownik budowy 

zobowiązany jest sporządzić „Plan Bioz”.   

 

                                                                         Opracował: 

 

 


