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Projekt architektoniczno-budowlany

Zestawienie

-  remont fundamentów, 
-  remont więźby dachowej, 
-  pokrycia dachowego oraz przedmiaru robót
 

Informacja:

Zamówienie publiczne obejmuje zakres prezentowany w niniejszym projekcie architektonicz-
no – budowlanym dotyczącym robót budowlanych zdefiniowanych tylko w kosztorysie „śle-
pym”
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I. ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Oświadczenie  o zgodności opracowania z obowiązującymi normami, 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej (mgr inŜ. arch. Bartłomiej Brzózka) 

2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji 
w budownictwie. 

3. Zaświadczenie o przynaleŜności do Śląskiej Okręgowej Izby Architektów. 
 

4. Oświadczenie  o zgodności opracowania z obowiązującymi normami, 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej (mgr inŜ. Jerzy Hadała). 

5. Stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji 
w budownictwie. 

6. Zaświadczenie o przynaleŜności do Śląskiej Okręgowej Izby InŜynierów 
Budownictwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
II. UZGODNIENIA BRANśOWE 

 
1. Chorzowsko – Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Chorzowie 
2. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Katowice Spółka z o.o. 
3. Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna 
4. Telekomunikacja Polska S.A. 
5. WyŜszy Urząd Górniczy w Katowicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
III. OPIS TECHNICZNY 

 

III.1. DANE OGÓLNE 

 
1. Podstawa opracowania 

 
� Umowa nr 1/08/2009 zawarta z Zamawiającym: Zespołem Opieki Zdrowotnej 

w Świętochłowicach przez „Pracownię projektową PORTAL. Architektura 
i konserwacja zabytków” w Gliwicach na wykonanie projektu architektoniczno - 
budowlanego 

� Ekspertyza techniczna budynku kaplicy sakralnej przy Szpitalu nr 2 
w Świętochłowicach opracowana przez inŜ. Jerzego Kutynia i bud. Leonarda 
Cuber w sierpniu 2007 r. 

� Karta Ewidencyjna Zabytków Architektury i Budownictwa dla Kaplicy Szpitalnej 
zlokalizowanej w Świętochłowicach przy ulicy Chorzowskiej 34 opracowana 
przez mgr Irenę Kontny w sierpniu 2006 r. 

� Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000, 
� Szczegółowe uzgodnienia z Inwestorem, 
� Inwentaryzacja fotograficzna, 
� Wizja lokalna w terenie. 

Projekt został wykonany na podstawie obowiązujących norm i przepisów. 
 

1. Zakres  i cel opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest budynek Kaplicy Szpitalnej Świętochłowicach przy 
ulicy Chorzowskiej 34.  
Celem opracowania jest zaprojektowanie remontu obejmującego: 

• Remont fundamentów – projekt przepony, osuszenie fundamentów i załoŜenie 
drenaŜu 

• Przebudowę schodów zewnętrznych 
• Projekt remontu posadzki 
• Konserwację elementów drewnianych więźby 
• Projekt wymiany pokrycia dachowego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
III.2. DANE O TERENIE INWESTYCJI 

1. Stan prawny 
 
Teren na którym znajduje się przedmiotowy budynek stanowi własność Zespołu Opieki 
Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Świętochłowicach. 

 

2. Charakterystyka ogólna budynku 

Budynek Kaplicy będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest 
w Świętochłowicach przy ulicy Chorzowskiej 34. Budynek znajduje się w kompleksie 
obiektów Szpitala Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala nr 2. Budynek od 
strony zachodniej bezpośrednio przylega do jednokondygnacyjnego budynku tylnego 
szpitala. Cały obiekt zbudowany jest na rzucie wydłuŜonego prostokąta. Budynek 
posadowiony jest na jednym poziomie. Ściany fundamentowe mocno zagłębione 
w ziemi, poziom parteru na wysokim cokole, obiekt jest podpiwniczony. 
 

3. Stan obecny i zało Ŝenia. 

Obiekt ten jest uŜytkowany jako kaplica przy szpitalna kościoła katolickiego. 
Nie zmienia się przeznaczenia i sposobu uŜytkowania obiektu. Podstawowym 
załoŜeniem niniejszego projektu jest remont fundamentów, schodów prowadzących do 
wejścia głównego budynku, posadzki, więźby dachowej oraz pokrycia dachu 
ze względu na ich zły stan techniczny. 
 
4. Eksploatacja górnicza 

Teren nie jest terenem górniczym.  

 

5. Ochrona konserwatorska 

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków. 

 

6. Charakterystyka energetyczna 

Zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo Budowlane 
nie wykonuje się świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków 
podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (art.1, pkt.7.1) oraz dla miejsc uŜywanych jako miejsca kultu i do 
działalności religijnej (Art.1, pkt. 7.2). 

 

7. Projekt zagospodarowania działki 

Nie projektuje się zmian w sposobie zagospodarowania działki.  

 

8. Wpływ inwestycji na środowisko 

Projektowany remont nie będzie wywierać niekorzystnego wpływu na środowisko ani 
generować uciąŜliwości dla otoczenia. 

 

 



 
III.3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

1. Dane ogólne 
 
Budynek od początku pełni funkcję kaplicy przy szpitalnej kościoła katolickiego. 
Budynek kaplicy nie jest podpiwniczony, posiada jedną kondygnację naziemną. 
Kaplica jest murowana z cegły. Detale architektoniczne wykonano z cegły i kształtek 
ceramicznych klinkierowych. Wnętrze salowe, jednoprzestrzenne, jednonawowe 
o smukłych proporcjach. Część nawowa od części absydy (zakrystia) oddzielona jest 
ścianą, w której umieszczony jest ołtarz i dwa, symetrycznie usytuowane wejścia do 
zakrystii. W części wejściowej (południowej) znajduje się niewielki chór w konstrukcji 
drewnianej na nośnych słupach drewnianych. Dach budynku wykonany w konstrukcji 
drewnianej, dwuspadowy, kryty papą na deskowaniu pełnym. Więźba dachowa 
drewniana – konstrukcja rozporowo – zastrzałowa z jednym wieszakiem. W ścianie 
wschodniej znajduje się sześć okien, dwa okna na elewacji południowej, trzy okna 
od strony północnej (zakrystia). Ołtarz wykonany z cegły, kształtek ceramicznych 
i drewna. Posadzka wykonana z płytek terakotowych na podłoŜu wykonanym z cegły 
ułoŜonej na podsypce z piasku 
UWAGA: Ze względu na charakter obiektu i sposób jego uŜytkowania niemoŜliwe było 
w pewnych miejscach ustalenie zastosowanych rozwiązań i uŜytych materiałów 
z powodu braku dostępu lub konieczności przeprowadzenia niedopuszczalnych badań 
niszczących. 
 
2. Charakterystyka szczegółowa budynku – opis konst rukcji 
 
- metoda budowy – tradycyjna o konstrukcji mieszanej, 
- układ ścian podłuŜny, 
- fundamenty i ściany fundamentowe z cegły pełnej grubości 3 cegieł lub 2,5 cegły, 
- ściany wyŜszych kondygnacji z cegły pełnej grubości 2 lub 2,5 cegieł, 
- nadproŜa – łukowe – sklepienia ceglane, 
- dach – dwuspadowy w konstrukcji drewnianej kryty papą nad zakrystią kryty blachą 
z cynku 
- więźba dachowa – konstrukcja wieszakowo – słupowa, 
- tynki – wapienne, cementowo – wapienne, 
- posadzki – wewnątrz kaplicy z płytek terakotowych na zaprawie cementowej, 
- elewacja – cegła klinkierowa spoinowana zaprawą, malowana farbami elewacyjnymi, 
- stolarka okienna i drzwiowa – drewniana – nieszczelna, mocno zuŜyta i zniszczona, 
w oknach częściowo zachowały się witraŜe, 
- instalacje – elektryczna natynkowa w rurkach, instalacja centralnego ogrzewania 
zasilana z sieci zewnętrznej. 
 
3. Dane ogólne 

 

Rok budowy – 1903 do 1904 r. 
Powierzchnia zabudowy: 118,47 m² 
Powierzchnia uŜytkowa: 100,00 m² 
Kubatura: 735,00 m³ 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Opis uszkodze ń i stan techniczny  
 
Ściany fundamentowe: 
Wykonano odkrywki na zewnątrz przy ścianach fundamentowych w rejonie zakrystii 
na głębokość – od poziomu terenu do spodu ławy fundamentowej. Stwierdzono 
posadowienie ław na głębokości 3,00 m od terenu, murowane bezpośrednio 
na gruncie. Ściany fundamentowe wykonane z cegły pełnej – mocno zawilgocone 
i porośnięte korzeniami od pobliskich drzew. Brak jakiejkolwiek izolacji 
przeciwwilgociowej. 
 
Schody zewn ętrzne: 
Schody mocno uszkodzone – liczne ubytki okładzin, odkształcenia i nierówności 
kwalifikują schody do remontu. 
 
Podłogi i posadzki: 
W kaplicy posadzka wykonana jest z płytek z terakoty ułoŜonych na zaprawie 
cementowej na podłoŜu cementowym i podbudowie z cegły pełnej – cegła ułoŜona 
w rolkę – 12 cm. Pod warstwą cegły podsypka ze Ŝwiru i gruzu – układ warstw 
stwierdzono w wykopie kontrolnym wewnątrz kaplicy. Posadzka w kaplicy mocno 
uszkodzona. Stwierdzono liczne ubytki, uszkodzenia, spękania płytek, odkształcenie 
poziome i nierówności posadzki – miejscowe wybrzuszenia i załamania – pomierzona 
róŜnica poziomów posadzki wynosi od 6 do 9 cm. 
 
Strop drewniany, elementy zastrzałów  i wieszaków w ięźby dachowej: 
Wykonstruowany, łącznie z więźbą dachową – na wieszakach i zastrzałach – 
stwierdzono nieodpowiedni stan słupów przyściennych i zastrzałów (przy wbijaniu 
ostrego narzędzia drewno łatwo się łamie, łuszczy i pęka, ponadto w trakcie badań 
w kilku miejscach stwierdzono rozkład brunatny drewna – mocne zawilgocenie 
elementów i początki procesów gnilnych, butwienia drewna). 
 
Więźba dachowa – konstrukcja rozporowo – zastrzałowi z jednym wieszakiem: 
Na jednej z krokwi poddasza stwierdzono rozkład brunatny drewna oraz oznaki 
występowania grzyba domowego – białego (Poria Vaporaria – porzyca inspektowa) – 
grzybnia – śnieŜno biała, ma formę puszystych nalotów, wzorzystych płatów i skupień 
podobnych do wykwitów lodowych na szybach. Stara zachowuje barwę białą lub 
przechodzi w jasno kremową. Strzępki są grubsze niŜ u innych grzybów. Oprócz 
uprząŜek spotyka się u nich medaliony, a niekiedy zarodniki przetrwalnikowe. Sznury – 
białe, puszyste, giętkie, o przekroju okrągłym mają dość liczne odgałęzienia. Grubość 
mniejsza jak u grzyba domowego właściwego. Owocniki – mają postać owalną lub 
okrągłą, płaskie, gąbczaste powłoczki przytwierdzone do drewna. Górna powierzchnia 
pokryta drobniutkimi rurkami o przekroju okrągłym lub wielokątnym. Wewnątrz rurek, 
na podstawach rozwijają się zarodniki. Barwa owocników jest biała lub kremowa.. 
Obecnie grzyb jest nieaktywny. 
 
Pokrycie dachowe: 
Kaplica – nieprawidłowo ułoŜona nowa warstwa papy termozgrzewalnej na warstwach 
poprzedniego pokrycia, w trakcie robót dekarskich nie wymieniono starych zuŜytych 
obróbek blacharskich, nie wykonano nowych opierzeń, obróbki z papy 
termozgrzewalnej wykonano nieprawidłowo naklejając kawałki papy na stare pokrycie 
– generalnie pokrycie dachu kwalifikuje się do ponownego remontu kapitalnego.  
Dach nad zakrystią – pokrycie wykonane z blachy cynkowej kwalifikuje się 
do uszczelnienia i remontu – blacha miejscowo odkształcona, występują deformacje 
obróbek przy styku z murem, co jest przyczyną nieszczelności i zalewania przez wody 
opadowe ścian wewnętrznych i zewnętrznych. 



 
5. Wytyczne 
 
Ściany fundamentowe: 
Wymagają remontu – osuszenia i odgrzybienia, wykonania odpowiednich izolacji 
przeciwwilgociowych. Wykonać przeponę Ŝelbetową. 
 
Zawilgocenie i zagrzybienie: 
NaleŜy uzupełnić izolację przeciwwilgociową pionową i poziomą ścian 
fundamentowych oraz zapobiec penetracji wody opadowej przez uszkodzenia dachu 
 
Schody zewn ętrzne 
Wymagają natychmiastowej naprawy, uzupełnienia ubytków okładzin i wymiany 
uszkodzonych. 
 
Podłogi i posadzki: 
Posadzka w kaplicy mocno uszkodzona. Istniejącą podłogę naleŜy skuć i połoŜyć 
nową. 
 
Więźba dachowa: 
Sprawdzające obliczenia statyczno – wytrzymałościowe konstrukcji więźby dachowej 
wykazały, Ŝe dach został zaprojektowany i wykonany poprawnie, dobór 
poszczególnych przekrojów konstrukcji drewnianej jest prawidłowy. NaleŜy wymienić 
uszkodzone elementy konstrukcyjne więźby. 
Obliczenia cieplno – wilgotnościowe wykonane dla dachu wykazały konieczność 
ocieplenia stropu nad kaplicą – minimum 20 cm wełny mineralnej. 
 
Pokrycie dachowe: 
NaleŜy wymienić na pokrycie z dachówki ceramicznej karpiówki. Zachować nowe 
elementy orynnowania – rynny. 
 
Bezpiecze ństwo po Ŝarowe: 
NaleŜy zachować bezpieczeństwo poŜarowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
III.4. OPIS PROJEKTU 

1. Ściany fundamentowe 

Ściany fundamentowe wymagają remontu: 
- ściany fundamentowe oczyścić, naprawić uszkodzenia, usunąć wystając korzenie, 
- osuszyć i odgrzybić – wykonać przeciwwilgociową izolację metodą iniekcji 
ciekłokrystalicznej (otwory wykonać co 15 cm), 
- wykonać pionową hydroizolację przez połoŜenie powłoki bitumicznej [KMB] 3mm, 
- wykonać drenaŜ opaskowy na głębokości około 1,20m, 
- wykonać przeponę Ŝelbetową- wg rysunku konstrukcyjnego nr K/01. 
 

2. Schody zewn ętrzne  

Do rozbiórki i demontaŜu przewidziano schody zewnętrzne prowadzące do głównego 
wejścia wraz z podchwytami na elewacji frontowej. 
 
Zalecenia wykonawcze: 
- nowe stopnie wylać z betonu klasy B20 na nowej podbudowie – wymiary stanu 
surowego schodów wykonać według rzutu i przekroju schodów (nr rys. K/02), 
- na betonie wykonać izolację poziomą ze szlamu wodoszczelnego dla eliminacji 
podciągania kapilarnego wody, 
- na spoczniku i stopnicach schodów wykonać izolację wodochronną preparatem 
uszczelniającym Kiesol i zaprawą szlamową wodoszczelną Sulfatexschlamme 2x wg 
systemowego uszczelnienia zestawu Remmers, 
- stopnice schodów wyłoŜyć płytami kamiennymi z granitu BLANCO CRISTAL 
grubości 5 cm w odcieniu szaro – beŜowym. Czoło stopnicy profilowane. Wykończenie 
stopnic: faktura szlifowana z promieniowaniem. 
- podstopnice z płyt grubości 2 cm w wykończeniu polerowanym, 
- spocznik górny z płyt grubości 5 cm o wymiarach 50 x 50 cm o fakturze jak stopnice 
w spadku 1% od strony wejścia, 
- montaŜ płyt na zaprawie klejowej mrozoodpornej do granitu, np. Mira 3130, 
uszczelnienie złącz naraŜonych na wyciekanie wody silikonem mrozoodpornym, 
- kamień impregnować po ułoŜeniu preparatem AKEMI Anti-Fleck. 
 
Zaprojektowano balustradę w formie podchwytu zamontowanego do ściany elewacji 
frontowej z rur o średnicy 50mm ze stali nierdzewnej. Pochwyt zawieszony na 
wysokości 90 cm nad biegiem schodów. 
 

3. Podłogi i posadzki 

Wyburzenia i skucia: 
- skuć posadzkę oraz podbudowę z cegły pełnej we wszystkich pomieszczeniach 
kaplicy – 100 m², 
Podłoga:  
UłoŜenie odpowiednich warstw na podłogę w celu przygotowania jej powierzchni do 
ułoŜenia płytek ceramicznych: 
- zasypać dziurę pod posadzką gruntem ubitym – głębokość około 2,0 m, 
- ułoŜyć warstwę piasku ID= 0,7 lub zagęszczonego gruzu – gr. 30 cm, 
- wymienić rury instalacji centralnego ogrzewania, które przebiegają w istniejących 
bruzdach – wyprowadzić do istniejącej instalacji wewnętrznej, 
- wykonać przeponę Ŝelbetową- wg rysunku konstrukcyjnego nr K/01, 
- ułoŜyć 2 warstwy papy termozgrzewalnej, 
- ułoŜyć styropian EPS 100-038 – gr. 10cm, 
- wykonać wylewkę betonową – gr. 6cm 



 
Projektuje się następujące posadzki:  
posadzka z płytek gres terakotowy, przeciwpoślizgowych o  wymiarach 14 x 14 cm. 
Twardość wg Mossa -7, ścieralność – 5, nasiąkliwość – 3%.  
Połączenia podłogi ze ścianami wyokrąglone – z kształtek ceramicznych. 
 
Kolor płytek - czarne i białe, sposób ułoŜenia – wykonać wg rysunku posadzki (nr rys. 
P/01A). 
Producent płytek podłogowych do uzgodnienia z WKZ oraz z Inwestorem. 
 
4. Więźba 
 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wymianą pokrycia dachowego naleŜy 
przeprowadzić remont więźby dachowej poprzez: 

1. Postawienie rusztowań celem podejścia do dachu z wnętrza strychu. 
2. Postawienie rusztowań zewnętrznych. 
3. Sprawdzenie wszystkich węzłów podporowych wiązarów pośrednich 

i podstawowych pod względem przegnicia drewna. 
4. Zdezynfekowanie gniazd w murze w miejscu belek stropowych. 
5. Wymiana słupów drewnianych, zastrzałów oraz murłat poraŜonych biologicznie. 
6. Sprawdzenie wszystkich węzłów z wyszczególnieniem ich stanu zachowania 

w formie tabelarycznej dla dalszych okresowych kontroli obiektu. 
7. Renowację elementów konstrukcji dachu: płatwie, podwaliny, kleszcze, słupy 

posiadające pęknięcia zewnętrzne, rozwarstwienia wzdłuŜ włókien 
przekraczające b/4 grubości lub szerokości elementu poprzez uzupełnienie 
szczelin masami epoxydowymi firmy Remmers, środek impregnacyjny do 
wzmocnienia: Aidol–Epoxi–Holzverfesigung oraz wypełniaczem Aidol–Epoxi –
Hilzversatzmasse po uprzednim wyczyszczeniu i przedmuchaniu spręŜonym 
powietrzem. 

8. Oczyszczenie szczotkami stalowymi poraŜonych krokwi. 
9. Rozpoznanie stanu struktury dachu. 
10. Oznakowanie farbą elementów uszkodzonych mechanicznie i poraŜonych 

korozją biologiczną. 
11. Wykonanie remontu więźby dachowej na odciąŜonym dachu. 
12. Wykonanie powierzchniowej likwidacji korozji stalowych łączników śrub 

i wieszaków więźby. 
13. Badanie stanu więźby dachowej i kaŜdego elementu drewnianego przez 

nakłuwanie rylcem i obciosywanie wstępne. 
14. Czyszczenie szczotkami. 
15. Wymiana końcówek belek stropowych przez nabicie obustronne bali o łącznej 

powierzchni przekroju równej przekrojowi belki. 
16. Uzupełnienie i wymiana więźby dachowej – elementy drewniane o wilgotności 

nie większej niŜ 15%. 
17. Wykonanie nadbitek dwustronnych z impregnowanych desek gr. 32 mm 

elementów drewnianych, których ubytek jest większy niŜ 50% przekroju danego 
elementu. 

18. Zabezpieczenie przed korozją biologiczną i owadami nowych elementów 
drewnianych więźby dachowej z zastosowaniem środka do impregnacji firmy 
Remmers „Adolit Borflüssig A”. 

19. Zabezpieczenie istniejących elementów więźby preparatem hydrofobizującym 
AIDA – KIESOL firmy Remmers. 

20. Zabezpieczenie przeciwpoŜarowe elementów drewnianych. 
21. Ponowne zabezpieczenie przed korozją biologiczną końcówek elementów, 

zamków, połączeń, styków. 
22. Zdemontowanie instalacji odgromowej. 



 
5. Wymiana pokrycia dachowego 
 

1. Rozbiórka poszycia dachowego z papy termozgrzewalnej nad kaplicą i blachy 
cynkowej nad zakrystią. 

2. DemontaŜ orynnowania oraz obróbek blacharskich. 
3. PołoŜenie kontrłat gr. 5 x 5 cm. 
4. PołoŜenie łat 5 x 2,5 cm. 
5. Wykonanie izolacyjnej maty strukturalnej o wysokiej paroprzepuszczalności 

typu, np. TYVEK. 
6. Wykonanie izolacji termicznej pomiędzy krokwiami – gr 20 cm. 
7. MontaŜ wyłazu dachowego  - dach nad kaplicą - w miejscu istniejącego. 
8. UłoŜenie poszycia z dachówki ceramicznej karpiówki układanej w koronkę. 
9. MontaŜ drabinek systemowych śniegowych. 
10. Wymiana i montaŜ obróbek blacharskich z blachy tytanowo – cynkowej o gr. 0,6 

mm, m. in. na murze ogniowym ponad dachem kaplicy.  
11. Rynny półokrągłe o średnicy 150 mm, rury spustowe o średnicy 120 mm z PCV 

w kolorze ciemny brąz. 
12. Przebudowanie przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z wyposaŜeniem ich 

w drzwiczki rewizyjne. 
13. Ponowny montaŜ instalacji odgromowej. 

 

UWAGI: Wszystkie zabudowane materiały winny posiadać obowiązujące certyfikaty.  

Nie dopuszcza się śADNYCH zmian bez uzasadnienia i pisemnej akceptacji 
właściwego konserwatora zabytków.  
 
Wszelkie, samowolne zmiany będą skutkowały natychmiastowym przerwaniem robót 
przez właściwego konserwatora zabytków.  
 

7. Zagadnienia ochrony przeciwpo Ŝarowej 
 
1. Przeznaczenie: obiekt jednokondygnacyjny, o powierzchni uŜytkowej około 100 m², 
niepodpiwniczony.  Wysokość około 12,50 m.  
2. Klasyfikacja poŜarowa i zagroŜenia ludzi: obiekt zakwalifikowano do kategorii ZL III 
zagroŜenia ludzi (ilość osób w kaplicy do 50). 
3. Warunki budowlane: Obiekt winien być wykonany, co najmniej w klasie „D” 
odporności poŜarowej. Przy konstrukcji nośnej murowanej w klasie R30 odpowiada 
wymaganiom. Konstrukcja drewniana dachu uodporniona do niezapalności. 
W obiekcie będą występować stałe materiały palne stanowiące wyposaŜenie kaplicy, 
takie jak wyposaŜenie meblowe, ołtarz itp. 
4. ZagroŜenie wybuchem nie występuje. 
5. Wymagania ewakuacyjne: dopuszczalne długości przejść ewakuacyjnych do 40 m 
są zachowane, przy jednym kierunku ewakuacji, poprzez drzwi o szerokości, co 
najmniej 0,9 m.  
6. Drogi poŜarowe, odległości od sąsiedniej zabudowy, strefy poŜarowe: drogi 
dojazdowe oraz zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia poŜaru zgodnie z 
istniejącym układem komunikacyjnym. Obiekt zblokowany z istniejącą zabudową 
poprzez ściany oddzielenia przeciwpoŜarowego. 
8. Wytyczne instalacyjne:  
- istniejąca instalacja odgromowa. 
- obiekt będzie wyposaŜony w instalację sygnalizacji poŜaru – ochrona pełna, czujki 
dymowez centrali w szpitalu, 
- do zewnętrznego gaszenia poŜaru – 10 dm³/s/1 hydrant DN80/ - dla kaplicy, 
- główny przeciwpoŜarowy wyłącznik prądu zlokalizowany przy wejściu, 



 
- instalacja wentylacji – z materiałów niepalnych, 
- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego na drogach komunikacji ogólnej. 
10. Podręczny sprzęt gaśniczy: 1 sztk. gaśnicy proszkowej 4 kg dla grupy poŜarów A, 
B, C. 
 
8. System wykrywczy po Ŝaru 
 
Istniejący system oparty jest na centrali konwencjonalnej POLON 4800. 
Jako podstawowy detektor dymów poŜarowych w pomieszczeniu kaplicy projektuje się 
optyczne czujki dymu szczególnie przydatne dla detekcji dymów z pirolizy drewna i 
poŜarów tlących (TF3, TF4). 
Rozmieszczenie czujek przedstawiono na rys. Przy wejściu zastosowano system 
ręcznego ostrzegawcza poŜarowego ROP30. Wszystkie połączenia wykonać 
jednoodcinkowo kablem Yntksy 2 x 0,8 ekw o atestowanej odporności ogniowej 
prowadzonym w korytach lub podtynkowo. Przepusty przez ściany wykonać w tulejach 
ochronnych lub w uszczelnieniach z mas plastycznych, natomiast przejścia przez 
ściany stanowiące granice stref poŜarowych wykonać za pomocą ognioodpornych mas 
uszczelniających (np. CP 601 S – HILTI). Okablowanie składa się z pętli kablowych 
łączących szeregowo grupy czujek rozmieszczone w obrębie jednej strefy poŜarowej, 
jednej kondygnacji.  
 

Zestawienie sprzętu 

Lp. Sprz ęt/ materiał Liczba 
1. Czujka dymu DIO40 4 
2. Gniazdo G40 4 
3. Ręczny ostrzegasz poŜarowy ROP 30 1 
4. Wskaźnik zadziałania 4 

 

9. Uwagi ko ńcowe 
 
Wszelkie prace powinny być nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w obiektach zabytkowych. Wszelkie 
roboty naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
 
Autor opracowania postępowania konserwatorskiego nie odpowiada za wady ukryte, 
których nie moŜna było stwierdzić podczas wizji lokalnych oraz posiąść wiedzy na ich 
temat na podstawie oględzin. 
Jeśli w trakcie prowadzonych robót, po odsłonięciu remontowanych elementów zajdzie 
potrzeba wymiany większej ilości elementów konstrukcyjnych niŜ załoŜone, to decyzję 
o ich wymianie będzie podejmować kierownik budowy w uzgodnieniu z nadzorem 
konserwatorskim. 
 

Wszystkie prace naleŜy wykonywać z rusztowań. 
Nie dopuszcza si ę śADNYCH zmian technologii bez uzasadnienia i pisemne j 
akceptacji wła ściwego konserwatora zabytków .  
Wszelkie, samowolne zmiany wyŜej opisanej technologii będą skutkowały 
natychmiastowym przerwaniem robót przez właściwego konserwatora zabytków.  

 
 



 
- Przy wykonywaniu robót naleŜy stosować materiały i wyroby dopuszczone  do obrotu  i 

stosowania w budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane). Świadectwa 
dopuszczenia materiałów i wyrobów naleŜy zachować do kontroli do końcowego 
odbioru robót. 

- Dla uniknięcia niezgodności – wymiary wszystkich elementów przed wbudowaniem  
naleŜy obowiązkowo sprawdzić w miejscu montaŜu. 

- W przypadku jakichkolwiek rozbieŜności stanu bieŜącego budowy i projektowanego 
naleŜy wezwać projektanta. 

- Wszelkie odstępstwa od projektu  wynikające z zastosowania innych materiałów, 
rozwiązań konstrukcyjnych lub  technologii, naleŜy uzgodnić z projektantem w  ramach 
nadzoru autorskiego. Uzgodnienie powinno posiadać akceptację projektanta oraz 
nadzoru  technicznego z  wpisem do Dziennika Budowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 
 
 
 
 
nazwa i adres obiektu budowlanego; 
Kaplica Sakralna przy Szpitalu nr 2 
w Świętochłowicach przy ulicy Chorzowskiej 34 
 
nazwa inwestora oraz jego adres: 
Zespół Opieki Zdrowotnej  
Szpital nr 2 
ul. Chorzowska 38 w Świętochłowicach 
 
 
imię i nazwisko sporządzających informację. 
mgr inŜ. arch. Bartłomiej Brzózka 
 
 



 
Zgodnie z Art.  20 p. 1b  Ustawy Prawo  budowlane informuje się Ŝe  ze  względu na  
specyfikę projektowanych  obiektów  budowlanych, uwzględnianej w planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, szczególne ryzyko powstania zagroŜenia 
bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi dotyczy: 

- Upadku z wysokości przy wykonywaniu robót na wysokości  ponad 4,0 m 
- Prowadzenia prac przy montaŜu cięŜkich elementów prefabrykowanych 

(montaŜ elementów konstrukcji stalowej). 
 

Zgodnie  z Art. 21a Ustawy Prawo budowlane  - Kierownik budowy obowiązany jest 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy planu  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę i warunki prowadzenia 
robót budowlanych. Plan  ten opracowany winien  być  w oparciu o  Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 27  sierpnia 2002r (Dz.U. Nr151 poz. 1256). 
Zgodnie z Art. 42  Ustawy Prawo  budowlane – Kierownik  budowy obowiązany jest: 

- prowadzić dziennik budowy 
- umieścić  na budowie, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz 

ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia 

- odpowiednio  zabezpieczyć teren budowy (w tym wygrodzenie  i tablice 
ostrzegawcze). 

Dziennik budowy i  tablica informacyjna powinny odpowiadać warunkom podanym w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r (Dz. U.  Nr108 poz. 
953). 
Roboty naleŜy wykonywać pod ścisłym  nadzorem osób uprawnionych,  zgodnie z 
„Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”  oraz 
zgodnie z przepisami BHP, a w szczególności z zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i 
rozbiórkowych (Dz. U. Nr13, poz. 93). 
Przy prowadzeniu robót naleŜy szczególnie przestrzegać następujących zasad: 

1. Urządzenia zabezpieczające i ochronne 
Przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny być zabezpieczone 
odpowiednio  umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzeŜne 
(bortnice). Strefy  niebezpieczne (np. strefa w zasięgu pracy Ŝurawia) powinny  być 
wygrodzone i zabezpieczone tablicami ostrzegawczymi.  Znajdujące się w pobliŜu  
robót budowle, urządzenia, latarnie, słupy, przewody i rośliny (trawniki, krzewy, 
drzewostan) powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

2. Środki  zabezpieczające pracowników i narzędzia 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni być zaopatrzeni w odzieŜ i urządzenia 
ochronne  (hełmy, pasy bezpieczeństwa, rękawice i okulary lub maski ochronne), a 
narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach 
oraz stale utrzymane w  dobrym stanie.  Przed przystąpieniem do robót kierownik 
robót obowiązany jest dokładnie poinformować pracowników o sposobie wykonywania 
robót i pouczyć ich o warunkach i przepisach bhp. Miejsca ustawienia drabin do  
wejścia dla wykonania  prac powinny być wskazane przez  kierownika robót lub 
majstra. 

3. Wpływ  warunków atmosferycznych na prowadzenie  robót 
Przy wykonywaniu robót (w szczególności robót montaŜowych) naleŜy uwzględniać 
wpływ na nie warunków atmosferycznych, takich jak deszczu, mrozu, odwilŜy. 
Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzić robót montaŜowych oraz  robót  na 
ścianach lub innych rozbieralnych konstrukcjach jak równieŜ pod  nimi, gdyŜ moŜe 
zachodzić niebezpieczeństwo zawalenia, rozkołysania i upadku elementów  w wyniku 
silnych porywów wiatru. 
 



 
4. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego 

Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót powinny 
być w odpowiedni sposób zabezpieczone. W szczególności naleŜy wytyczyć i 
wyraźnie oznakować tymczasowe drogi okręŜne  (obejścia i objazdy) lub wystawić 
pracowników zaopatrzonych w przyrządy sygnalizacyjne (szczególnie przy chwilowych 
robotach montaŜowych). Przed przystąpieniem do robót wykonawcy mają obowiązek  
sprawdzenia czy w ich zasięgu, w miejscach zagroŜonych  nie ma osób postronnych.   

5. Roboty montaŜowe i rozbiórkowe  
Wszyscy robotnicy pracujący na wysokości  powyŜej 4 m  powinni być zaopatrzeni w 
pasy ochronne na linach odpowiednio umocowanych  do trwałych elementów 
konstrukcji. Pracownicy ci muszą mieć  waŜne badania lekarskie dopuszczające do 
pracy na wysokości. Podnoszenie montowanych elementów konstrukcji oraz zrzucanie 
wystających  lub zwisających części rozbieranej budowli, powinno być wykonywane 
szczególnie ostroŜnie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika robót. Przy 
robotach rozbiórkowych i demontaŜowych miejsca zrzucania gruzu powinno  być 
naleŜycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z większych  płaszczyzn naleŜy 
stosować specjalne urządzenia (np. rynny  zsypowe). Nie zezwala się  na 
gromadzenie gruzu  na elementach konstrukcyjnych budowli (na stropach, dachach 
itp.). 
W przypadku  prowadzenia robót w dwóch poziomach dolny poziom musi być 
zabezpieczony szczelnymi daszkami  ochronnymi. 

Nie przewiduje się robót budowlanych wymienionych w innych punktach niŜ ww. 
opisanych w art.21a ustawy z dn. 7.07.94 Prawa budowlanego 

 
Obowiązujące akty prawne 

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j jedn.Dz.U. z 1998 r. Nr 21 
póz.94z późn.zm.) 

- art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 
106póz.1126 z późn.zm.) 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 póz.1321 z 
póź.zm.) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 póz.1256) 

-rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U.Nr62 póz.285) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. N r 62 
póz.287) 

-  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie  
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr  
62 póz.288) 

-  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w 
sprawieuprawnień rzeczoznawców   do spraw bezpieczeństwa i higieny   pracy, 
zasadopiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia 
pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów 
na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 póz. 290) 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych 
posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 póz. 278) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 póz. 844 z 
póź.zm.) 



 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 póz. 1263) 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 póz. 1021) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 
póz. 401) z wagi na utratę mocy prawnej rozporządzenia Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów  Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy 
wykonywaniu robót budowlano - montaŜowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr 13 póz. 93) z 
dniem 19 września 2003 r.  
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
V. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 
Fot. 1. Elewacja frontowa – południowa. 

 

 
Fot. 2. Widok na budynek od strony południowo – wschodniej. 



 

 
Fot. 3. Widok ogólny na schody. 

 

Fot. 4. Widok na stopnice. 



 

Fot. 5. Pochwyt przy schodach. 

Fot. 6. Kratka odwadniająca przy schodach. 



 

 
Fot. 7. Elewacja północna. 

 

 
Fot. 8. Dach nad zakrystią. 

 



 

 
Fot. 9. Fragment rynny – ściana północna. 

 

 
Fot. 10. Posadzka – widok ogólny. 



 

Fot. 11. Posadzka przy ołtarzu. 

Fot. 12. Otwór w posadzce – widoczny podkład z cegły. 
 



 

 
Fot. 13. Posadzka przy zakrystii. 

 

Fot. 14. Kratka zabezpieczająca instalację grzewczą. 
 



 

Fot. 15. Fragment sufitu. 
 

Fot. 16. Fragment sufitu. 
 



 

 
Fot. 17. Sufit nad zakrystią. 

 
Fot. 18. Zacieki na ścianach. 



 
Nie zmienia się przeznaczenia 
i sposobu uŜytkowania obiektu.  
 
Podstawowym załoŜeniem niniejszego 
projektu jest remont: 

• fundamentów,  
• schodów prowadzących 

do wejścia głównego budynku,  
• posadzki,  
• więźby dachowej 
• pokrycia dachu  

ze względu na ich zły stan techniczny. 
 
WSZYSTKIE REMONTOWANE 
ELEMENTY BUDYNKU  
SWOIM KSZTAŁTEM I WYGLĄDEM 
ODPOWIADAJĄ  
STANOWI ISTNIEJĄCEMU. 
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OPASKA ŻWIROWA
ŻWIR Ø16-32mm

PŁUKANY

OBRZEŻE TRAWNIKOWE
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GRUNT WYPEŁNIAJĄCY
WYKOP
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STOPNICA - PŁYTA GRANITOWA BIANCO CRISTAL
W ODCIENIU SZARO-BERZOWYM - GRUB.5cm
CZOŁO STOPNICY PROFILOWANE

PODSTOPNICE Z PŁYT PŁYT GRANITOWYCH BIANCO CRISTAL
W ODCIENIU SZARO-BERZOWYM GRUB. 2cm
W WYKOŃCZENIU POLEROWANYM
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PŁYTA GRANITOWA BIANCO CRISTAL W ODCIENIU SZARO-BERZOWYM - 5cm
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PODSYPKA PIASKOWA - 30cm
GRUNT ISTNIEJĄCY
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- DETEKTOR DYMU (podwieszany do więźby dachowej)
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