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Wola Bachorna, 20 września 2021 r.
Na podstawie art. 34 pkt 3d, ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM
że dokumentacja techniczna modernizacji (wymiany pokrycia dachu) budynku
mieszkalnego na terenie osady leśnej Dąblin w m. Dąblin, gm. Gniewkowo, dz.
nr 4083/12

ZOSTAŁA SPORZĄDZONA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

PROJEKTANT:
mgr inż. Kamil Serkowski
WKP/0083/POOK/15

6

Dokumentacja techniczna modernizacji (wymiany pokrycia dachu) budynku mieszkalnego na terenie osady leśnej Dąblin w m. Dąblin, gm.
Gniewkowo, dz. nr 4083/12

NAZWA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TEMAT

MODERNIZACJA (WYMIANA POKRYCIA DACHU)
BUDYNKU MIESZKALNEGO NA TERENIE DZ. NR EWID.
4083/12, W M. DĄBLIN 5 GM. GNIEWKOWO
ADRES INWESTYCJI: Dąblin 5, 88-140 Gniewkowo
NUMER DZIAŁKI: działka nr 4083/12, obręb Dąblin Gm. Gniewkowo
INWESTOR: Nadleśnictwo Gniewkowo
ADRES INWESTORA: ul. Dworcowa 10, 88-140 Gniewkowo

Oświadczenie uczestników procesu projektowego.: Projektanci oświadczamy, że w/w projekt został
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Podstawa prawna: art. 34 pkt. 3d, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2020r. poz. 1333).

Projektanci:
Projektant/
Sprawdzający
Projektant

Imię i Nazwisko
Kamil
Serkowski

Uprawnienia
WKP/0083/POOK/15

Specjalność

Podpis

konstrukcja

DATA wrzesień 2021 r.

7

Dokumentacja techniczna modernizacji (wymiany pokrycia dachu) budynku mieszkalnego na terenie osady leśnej Dąblin w m. Dąblin, gm.
Gniewkowo, dz. nr 4083/12

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
działki o nr. ewid. 4083/12
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
▪
▪
▪

Zlecenie inwestora
wizja lokalna na działce i pomiary polowe
mapa ewidencyjna w skali 1:500
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.

Działka nr 4083/12 jest własnością Nadleśnictwa Gniewkowo z siedzibą w Gniewkowie
przy ul. Dworcowej 10. Jest obecnie zabudowana budynkiem mieszkalnym, budynkiem
gospodarczym oraz budynkiem garażowym w ramach gospodarstwa leśnego. Działka jest
uzbrojona w przyłącza: wodociągowe i energetyczne. Do działki zapewniony jest dojazd z
drogi publicznej – ul. Poznańska Powierzchnia działki wynosi 19.1313 ha.
3. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Projektuje się modernizację – wymianę pokrycia dachu budynku mieszkalnego.
Teren projektowanych zamierzeń to: działka o nr ewid. 4083/12 w m. Dąblin, gm. Gniewkowo.
4. UKSZTAŁTOWANIE TERENU, WARUNKI GRUNTOWE
Teren płaski. Dopuszczalne naprężenia dla ustalenia warunków geotechnicznych posadowienia
budynku wykonano w oparciu o terenowe badania geotechniczne za pomocą wykopów
badawczych wykonanych na miejscu – 150 kPa. Pod powierzchnią gleby uprawnej klasy RV
miąższości 25 ÷ 35cm jest glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym, wody
gruntowej do głębokości 150cm – nie występują. Lokalne warunki gruntowo – wodne proste I
kategorii geotechnicznej.
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI.
Projektowana modernizacja - wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego – zgodnie z
dokumentacją na zgłoszenie polega na remoncie konstrukcji drewnianej dachu, wykonaniu
nowego pokrycia dachowego oraz częściowej wymianie docieplenie połaci dachu (ok. 20 m2).
Istniejące wyposażenie w media działki jest wystarczające dla planowanego zamierzenia
inwestycyjnego i nie ma konieczności budowy nowych przyłączy.
Odprowadzenie wód deszczowych z połaci dachowej na przyległy teren zielony– bez zmian.
Zieleń niska i wysoka – bez zmian. Wywóz odpadów stałych na wysypisko śmieci.
6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
6.1.
POWIERZCHNIA DZIAŁKI – oznaczonej numerem geodezyjnym
4083/12 - 19.1313 ha

6.2.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY DZIAŁKI
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Nazwa:

Istn.

Projekt

BUDYNEK MIESZKALNY
BUDYNEK GOSPODARCZY
WIATA

186,00 m2
115,00 m2
62,00 m2

bez zmian
bez zmian
bez zmian

ZIELEŃ NISKA I WYSOKA

19.0950 m2

bez zmian

POWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE = 99,9 % POWIERZCHNI DZIAŁKI
7. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW.
Teren objęty zamierzeniem budowlanym inwestora nie znajduje się na terenach
zabytkowych i nie jest wpisany do rejestru zabytków. Budynek jest natomiast ujęty w
ewidencji zabytków. Zawarte rozwiązania projektowe zostaną ustalone z konserwatorem
zabytków i jako nieingerujące w formę architektoniczną budynku zaakceptowane.
Projektowana modernizacja dachu polegająca na wymianie pokrycia dachowego zostanie
zaakceptowana przez konserwatora zabytków. Nie jest dopuszczalne dokonywanie
jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych ani architektonicznych w dachu i jego konstrukcji za
wyjątkiem wymiany pokrycia na dachówkę ceramiczną i wymaganych z tego tytułu prac.
Jeżeli w trakcie prac ziemnych odkryte zostaną relikty kultury materialnej, należy powiadomić
niezwłocznie służby d/s ochrony zabytków.
8. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU :
Dla terenu objętego inwestycją nie występują, ani nie przewiduje się występowania
żadnych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.
9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI.
Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje wyłącznie działkę nr 4083/12. Modernizację
budynku mieszkalnego zaprojektowano zgodnie z § 12 pkt 3, ppkt 3 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.

10. Charakterystyka Energetyczna i ekologiczna
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2004r.
11. Opracowanie Projektu Zagospodarowania
Projekt zagospodarowania zabudowy działki nr ewidencyjnym 4083/12 wykonano na mapie
ewidencyjnej w skali 1:500.
Projektant
Kamil Serkowski

WKP/0083/ POOK/15
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OPIS TECHNICZNY DO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
DOTYCZY: MODERNIZACJA

(WYMIANA POKRYCIA DACHU)

BUDYNKU MIESZKALNEGO NA TERENIE DZ. NR EWID.
4083/12, W M. DĄBLIN, GM. GNIEWKOWO
1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO.
1.
2.
3.
4.

Zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej.
Mapa zasadnicza w skali 1:500.
Wizja lokalna wraz z wykonaną inwentaryzacją obiektu
Obowiązujące normy i przepisy prawne.

2. USTAWY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM.
1. Dz. U. Nr 80, poz. 717 - Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Dz. U. z 2018, poz.1202 - Ustawa prawo budowlane.
3. Dz. U. Nr 109, poz.1156 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie.
4. Dz. U. Nr 132, poz. 877 – Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle
rolnicze.
5. Dz. U. Nr 62, poz.627 – Prawo ochrony środowiska.
6. Dz. U. Nr 115, poz. 1229 – Prawo wodne.
7. Dz. U. Nr 257, poz. 2573 - Określenie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
8. Dz. U. Nr 204, poz. 2086 – Ustawa o drogach publicznych.
9. Dz. U. Nr 121, poz.1266 – O ochronie gruntów rolnych i leśnych.
3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
3.1 LOKALIZACJA
Istniejący budynek mieszkalny zlokalizowany jest na froncie działki nr 4083/12. Teren działki
posiada dogodny dojazd z drogi publicznej. Na posesji zlokalizowane są oprócz rzeczonego
budynku mieszkalnego, budynek gospodarczy oraz garaż. Przedmiotowa działka posiada
przyłączenie wodociągowe i elektroenergetyczne.
3.2 ISTNIEJĄCE ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE.
Istniejący budynek mieszkalny, jest budynkiem jednokondygnacyjnym z poddaszem
nieużytkowym, częściowo podpiwniczonym, wykonanym na rzucie prostokąta w wymiarach
15,50 m x 11,00 m. Budynek z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej krytym
dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę.
Pow. zabudowy istniejącego budynku 186,00 m2 (wraz z gankiem).
Pow. pokrycia do wymiany 245 m2
W istniejącym budynku zlokalizowane są:
- pomieszczenia mieszklane
11

Dokumentacja techniczna modernizacji (wymiany pokrycia dachu) budynku mieszkalnego na terenie osady leśnej Dąblin w m. Dąblin, gm.
Gniewkowo, dz. nr 4083/12

W budynku istnieją instalacje:
elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna.
4. OCENA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU.
4.1 ŚCIANY PRZYZIEMIA
- Zewnętrzne – warstwowe murowane o zróżnicowanej grubości z cegły pełnej,– ściany
przyziemia gr. 44 cm, ściany poddasza 12 cm.. Stan techniczny zewnętrznych ścian nośnych
– dobry, ściany nie posiadają zarysowań, spękań i odchyłek od pionu.
- Ściany wewnętrzne nośne- grubości 24 cm wykonane z cegły pełnej murowanych na
zaprawie cementowo – wapiennej. Ściany nie posiadają zarysowań i uszkodzeń.
4.4. WIEŃCE I NADPROŻA
Istniejący budynek nie posiada wieńców żelbetowych w poziomie stopu nad pomieszczeniami
parteru. Otwory okienne i drzwiowe w ścianach nośnych posiadają nadproża okienne z cegły
pełnej. Nadproża nie wykazują ugięć, nie posiadają zarysowań i spękań. Stan techniczny
nadproży – dobry.
4.5 KONSTRUKCJA STROPU
Budynek posiada strop Kleina na piwnica oraz drewniany nad przyziemiem. Elementy
konstrukcyjne nie posiadają widocznych śladów korozji biologicznej, brak widocznych ugięć i
zarysowań stropów. Stan techniczny konstrukcji nośnej stropu– dobry, nie wymagający
prac remontowych.
4.6 KONSTRUKCJA DACHOWA
Budynek posiada dach drewniany wykonany jako płatwiowo-kleszczowy o kącie / nachyleniu:
39o. Istniejące słupy nie posiadają widocznych odkształceń, ugięć i wypaczeń i w pełni
spełniają warunki do dalszego ich wykorzystania przy zamierzonym remoncie dachu poza
elementami porażonymi w miejscach nieszczelności dachu o wielkości 10-15% całości
elementów Część krokwi wykazuje korozję biologiczną – częściowa wymiana elementów.
Stan techniczny konstrukcji nośnej dachu – dostateczny.
4.7 POKRYCIE DACHOWE
Pokrycie dachowe wykonano z dachówki ceramicznej – karpiówka w koronkę, pokrycie jest
nieszczelne, co powoduje zawilgocenia konstrukcji nośnej dachu i stropu oraz pomieszczeń
parteru. Dachówka na całej powierzchni dachu złuszczona i popękana, co kwalifikuje ją do
całkowitej wymiany. Opierzenie przy kominie wymaga naprawy. Stan techniczny pokrycia –
dobry.
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Fot.1. Widok ogólny budynku od frontu

Fot.2. Widok szczegółowy na stan pokrycia.
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5. OGÓLNA OCENA BUDYNKU MIESZKLANEGO
Istniejący budynek jest w dostatecznym stanie technicznym. Ściany nośne nie posiadają
poważnych uszkodzeń i odkształceń. W ramach wymiany pokrycia należy wymienić część
krokwi oraz wykonać nowe łacenie - wymienić spróchniałe elementy więźby na nowe,
zachowując przekroje i wymiary elementów wymienianych.
PROJEKTOWANA
MODERNIZACJA
BUDYNKU
MIESZKLANEGO
W
KONSTRUKCYJNEJ OCENIE TECHNICZNEJ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU - NIE
RODZI
PRZECIWWSKAZAŃ
PRZEDMIOTOWEGO
ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO.
6. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.
a) STREFY OBCIĄŻEŃ PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ:
- wiatrowa wg PN-77/B-02011;
- śniegowa wg PN-80/B02010;
- przemarzania ~ 1,0 m
b) OBLICZENIA
NORMAMI:

PRZEPROWADZONO

ZGODNIE

Z

OBOWIĄZUJĄCYMI

PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
PN-82/B-02001. Obciążenia budowli. Obciążenia statyczne.
PN-77/B-02011. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.
PN-80/B-02010. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-74/B-02009. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążania stale i zmienne.
PN-B-03264. Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe
7. SZCZEGÓLOWY ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH:
Przedmiotem inwestycji jest remont pokrycia dachu związany z wymiana pokrycia dachowego
z nieszczelnej dachówki karpiówki na całej połaci przedmiotowego budynku mieszklanego (z
wyłączeniem ganku) na dachówkę ceramiczną, typu karpiówka układaną w koronkę,.,
zaokrągloną, w kolorze naturalnym czerwonym, wraz z pracami towarzyszącymi (wykonanie
uszkodzonych elementów więźby dachowej, obróbek blacharskich, likwidacja okien (wyłazów)
dachowych, ofasowań,montażem łąwy kominiarskiej (bez wymiany rynien dachowych),
wymianie łat, pokryciu łat środkami zabezpieczającymi, oraz inne prace i czynności niezbędne
do kompletnego i prawidłowego wykonania wymiany pokrycia dachowego dachu oraz zmiany
pokrycia przy uwzględnieniu aktualnego stanu dachu z elementami dachu i wyposażeniem
dachu, miejscową naprawa kominów cegłą klinkierową lub przemurowanie kominów.
Wymiana pokrycia dachu winna być wykonana w jednym kompletnym systemie dachowym
gwarantującym wymaganą trwałość, szczelność i bezpieczeństwo. Konstrukcja dachu
(parametry) pozostaje bez zmian.
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Remont dotyczy jedynie wymiany pokrycia dachowego i ewentualnie uszkodzonych
elementów więźby dachowej na podobne do istniejącego i nie powoduje żadnych zmian
funkcjonalnych, programowych, oraz parametrów i danych technicznych takich jak
powierzchnia zabudowy, kubatura, gabaryty budynków, długość, szerokość, wysokości
gzymsów, okapów, kalenic. Okno (wyłaz) dachowy podlega likwidacji.
Forma architektoniczna ulega zmianie w zakresie dostosowania materiału pokrycia dachu do
charakterystyki budynku. Do wykonania nowego pokrycia remontowanego dachu należy
zastosować dachówkę ceramiczną, typu karpiówka, o wym. 15,5x38 cm., zaokrągloną, w
kolorze naturalnym czerwonym. Zaleca się zastosowanie dachówki znanych i sprawdzonych
producentów (np. Creaton, Rupp Ceramika, Koramic, Pfleiderer, Roben), którzy udzielają co
najmniej 30-latniej gwarancji na swoje produkty. Dachówkę montować w układzie w podwójną
„Koronkę”. Rozstaw osiowy łat max. do 30 cm - rozstaw łat należy dostosować do wybranej
dachówki. Wybrany system, producent pokrycia dachowego winien posiadać dachówki
specjalne kalenicowe, gąsiory, szczytowe, wentylacyjne, ze stopniami oraz komplet
nieceramicznych akcesoriów i dodatków (taśmy uszczelniające, membrany, płotki) i
materiałów pomocniczych do wykonania kompletnego pokrycia. Wszystkie występujące
obróbki blacharskie należy wykonać z blachy cynkowo-tytanowej grubości 0,55 mm w kolorze
naturalnym.
Materiały winne mieć aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności i deklaracje producenta.
Odbiór robót winien uwzględniać kontrolę jakości materiałów oraz kontrolę prawidłowości
wykonanych prac, zapisy w dzienniku budowy, protokoły badań i odbiorów.
Uwagi dotyczące konstrukcji.
Remont dachu polega na wymianie uszkodzonych elementów więźby dachowej, o ile takowe
zostaną stwierdzone, rozbiórce pokrycia dachowego, usunięciu pokrycia dachowego oraz
łacenia, montażu foli paroprzepuszczalnej, kontrłat, łat oraz ław kominiarskich. Pokrycie dachu
będzie wymieniane na taką samą dachówkę ceramiczną typu Karpiówka. Przewiduje się
również wymianę obróbek blacharskich, które wykazują znaczne zniszczenie spowodowane
upływem czasu i erozją środowiska. Kominy z cegły ceramicznej klinkierowej są w stanie
technicznym dobrym, jednak ze względu na planowaną wymianę pokrycia dachowego
przewiduję się możliwość przemurowania kominów z cegły klinkierowej z obróbką blacharską.
Prace remontowe winny być prowadzone pod nadzorem. W przypadkach stwierdzenia
zniszczenia biologicznego lub mechanicznego elementu konstrukcyjnego należy go wymienić.
Dane techniczno-materiałowe.
Dachówka
Pokrycie dachowe jest w złym stanie. Karpiówka uległa korozji atmosferycznej i miejscowym
ubytkom materiału. Nieszczelność ceramicznego pokrycia dachowego wpływa bardzo
niekorzystnie na konstrukcję istniejącego dachu oraz więźby dachowej poprzez jej namakanie i
możliwy rozwój pleśni i grzybów, co w bezpośredni sposób wpływać będzie na konstrukcję
nośną dachu. Dodatkowo nieszczelne pokrycie dachowe skutkuje zawilgoceniami stropów a w
dalszym efekcie ich erozję i uszkodzenia.
Po zdjęciu skorodowanej dachówki i łacenia należy ocenić stan elementów konstrukcyjnych
więźby dachowej, a elementy zniszczone należy wymienić i uzupełnić na nowe. Na
istniejących krokwiach należy nabić łaty o wymiarach 40mm x 60mm w rozstawie max.30 cm
(rozstaw łat zależny od producenta dachówki, wielkości minimalnego przekrycia zależnej od
kąta nachylenia połaci dachowej oraz długości krokwi). Krycie w koronkę charakteryzuje się
tym, że na jednej łacie leżą dwa rzędy dachówek karpiówek: warstwa spodnia i kryjąca.
Obróbki blacharskie projektuje się z blachy cynkowo - tytanowej w kolorze naturalnym.
Przewiduje się wymianę wszystkich obróbek blacharskich na nowe.
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Parametry referencyjne dachówki typ karpiówka:
•
Kolor czerwona naturalna
•
Zapotrzebowanie dachówek [szt./m2] ok. 42 szt.
•
Długość krycia [cm] ok. 14,5 16,5
•
Średnia długość krycia [cm] ok.
15,5
•
Szerokość krycia [cm] ok. 15,0
•
Wymiary [cm] 38 x 15,5
•
Ciężar [kg/szt.] ok. 1,7
•
Zalecany kąt nachylenia połaci dachowej większy niż 30° (przy kryciu w
•
koronkę)
Dla montowanej dachówki należy przestrzegać następujących wymogów prawidłowości
wykonania pokrycia a szczególnie:
•
Rozmieszczenia styków/szwów/ prostopadle do okapu;
•
Wielkości zakładów;
•
Zamocowania dachówek do łat;
•
Szczelność pokrycia;
•
Nośność na zginanie;
•
Wentylację pokrycia;
•
Dylatacje pokrycia.
•
Wszystkie materiały winny mieć aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności i deklaracje
producenta. Odbiór robót winien uwzględniać kontrolę jakości materiałów oraz kontrolę
prawidłowości wykonanych prac, zapisy w dzienniku budowy, protokoły badań i odbiorów.
Folia paroprzepuszczalna
Należy zastosować i zamontować poprzez kontrłaty membranę dachową z folii
paroprzepuszczalnej o parametrach zgodnych z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru
Robót.
Łaty
Rozstaw osiowy łat o wymiarach 40 x 60 mm - maks. 30 cm - należy jednak przed montażem
dostosować go do wybranej dachówki.
Podczas montażu łat należy sprawdzać stan techniczny innych elementów drewnianych. W
przypadku stwierdzenia zniszczenia drewna przez grzyb lub innego, należy dalsze
postępowanie skonsultować z kierownikiem budowy. Nowe łaty należy zaimpregnować
preparatem przeciw grzybiczym i owadobójczym oraz ognioochronnym., w celu
zabezpieczenia przed szkodnikami biologicznymi, grzybami i larwami owadów, oraz ogniem
np. "OGNIOCHRON" - solny wielofunkcyjny preparat impregnujący do drewna
konstrukcyjnego.
Obróbki i ofasowania
Należy wykonać obróbki blacharskie okapów, koszy, ścianek szczytowych, kominów,
przewodów wentylacyjnych, masztów, wywiewek wentylacyjnych, okien dachowych i innych.
Zaleca się pełna wymianę metalowych osłon kanałów wentylacyjnych, osłon kominowych.
Obróbki blacharskie wykonać z blachy gr 0.55mm cynkowo - tytanowej w kolorze naturalnym,
zgodnie z norma PN-61/B-10245, która określa wymagania i badania techniczne przy odbiorze
robót blacharskich.
Podczas obróbki facjatek blachę należy układać na deskach grubości 25 mm. Szerokość desek
nie powinna być większa niż 15 cm, a odstępy między nimi 3-5 cm, dla umożliwienia
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wentylowania dolnej powierzchni blachy. Blacha musi mieć warunki do szybkiego osuszania
od spodu. W przypadku styku z innymi metalami, skroplona para wodna tworzy ogniwo
galwaniczne powodujące rozkład elektrolityczny blachy cynkowej.
Należy zapewnić prawidłowe dylatacje wszystkich elementów oraz wentylację pokrycia
dachowego, poprzez zastosowanie systemowych elementów ceramicznych przeznaczonych do
wentylacji będących w ofercie producenta dachówki zgodnie z wytycznymi producenta
pokrycia dachowego. Na brzegu dachu należy zastosować pas z dachówki okapowej
wentylacyjnej. W połaci dachowej należy dodatkowo zamieścić ceramiczne elementy
wentylacyjne zgodnie z instrukcją montażu pokrycia dachowego producenta systemu ceramiki
dachowej, jednak w ilości nie mniejszej niż 2 szt na mb gąsiora pokrywającego kalenicę.
Gąsiory pokrywające kalenicę należy uszczelnić za pomocą taśmy uszczelniająco wentylacyjnej.
Kalenice
Wszystkie szczegóły pokrycia kalenicy dachu gąsiorami jak również koszów dachowych
należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dachówki wybranego systemu producenta
ceramiki dachowej. Zawarte w opracowaniu rysunki mają charakter poglądowy, a wykonawca
zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności szczegółów wykonania w instrukcji montażu
dachówki, a w przypadku gdy przedstawiony detal odbiega od zaleceń producenta systemu
wykonać pokrycie zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
Ławy kominiarskie i stopnie
Do komina dymowego należy poprowadzić systemowe ławy kominiarskie w wykonaniu
antypoślizgowym przeznaczone do dachów krytych dachówką ceramniczną. Ławy
kominiarskie projektuje się jako stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo
w kolorze czerwonym. Ze względu na zastosowanie gotowych systemowych ław kominiarski
sposób montażu ław i stopni kominiarskich do konstrukcji dachu należy wykonać zgodnie z
zaleceniami producenta ław oraz producenta pokrycia dachowego

Technologia wykonania - opis planowanych prac.
Planuje się przeprowadzenie następujących prac remontowych:
•
demontaż istniejącego pokrycia dachu nad całym budynkiem;
•
demontaż obróbek blacharskich,
•
demontaż łacenia
•
ocena odsłoniętych elementów drewnianej więźby dachowej (w przypadku
stwierdzenia zniszczenia spowodowanego zawilgoceniem dokonać wymiany elementów lub
wykonać nadbitki-decyzje zostaną podjęte w ramach nadzorów prac.
•
wykonanie zabezpieczenia odsłoniętych części dachu przed opadami na czas
prowadzenia robót;
•
oczyszczenie mechaniczne elementów drewnianych; impregnacja więźby środkiem
przeciwgrzybicznym i przeciwpalnym, np. OGNIOCHRON zgodnie z zaleceniami producenta;
•
montaż folii paroprzepuszczalnej zgodnej ze Specyfikacją Techniczna
•
montaż kontrłat 40x60 mm
•
montaż łat pod dachówkę - rozstaw zgodny z wymogami producenta dachówki
wykonanie obróbek blacharskich,
•
wykonanie wymaganych napraw kominów i uzupełnień na kominach cegłą klinkierową.
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•
wymiana pokrycia dachu z dachówki ceramicznej na taką samą dachówkę ceramiczną o
formie, kolorze i wymiarze opisanej powyżej: dachówka typu karpiówka, układanej w koronkę,
w technologii pokrycia wentylowanego;
•
montaż ław i stopni kominiarskich

Projektowana wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunków ochrony p.poż. budynku.
Zastosowano impregnację wymienianych elementów drewnianych oraz impregnację
wszystkich elementów drewnianych więźby dachowej środkiem ogniochronnym i
przeciwgrzybicznym typu Ogniochron.
Ustalenia dodatkowe
Przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć elewację, przed uszkodzeniami w trakcie
remontu dachu. Stosowane materiały budowlane, elementy oraz materiały powinny posiadać
świadectwa potwierdzające dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
Prace budowlano - montażowe należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robót budowlano - montażowych.”
8. DOCIEPLENIE STROPU - OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH.
Projektuje się wymianę docieplenie połaci dachowej matami z wełny mineralnej o grubości 20
cm o współczynniku przewodzenia max. 0,040 w/m2xK i gęstości 40 kg/m3. Częściowo
istniejące docieplenie, w należy bezwzględnie zdemontować ze względu na zawilgocenie. W
miejscach plam należy rozebrać istniejącą zabudowę g-k, tak aby móc wyjąć również
zawilgoconą wełnę. Usuwane materiały należy pakować w worki foliowe. Po usunięciu starych
warstw docieplenia należy drewniane elementy zagruntować środkiem przeciwgrzybicznym
oraz przeciwpożarowym - należy zwrócić szczególną uwagę aby zastosowane środki były o
dopuszczone do stosowania, posiadały stosowne certyfikaty higieniczno - sanitarne i
budowlane. W trakcie prac z wymienionymi środkami należy zapewnić na poddaszu (strychu)
właściwą wentylację jak również osobiste środki ochrony. Ze względu na projektowaną
wysokość docieplenia - 20 cm wełny - na istniejące legary należy nabić zaimpregnowane
wcześniej kantówki drewniane o wymiarach min. 10 x 10 cm dla zapewnienia odpowiedniej
przestrzeni dla materiału docieplenia. Na tak przygotowane podłoże należy następnie rozłożyć
folię polietylenową paroprzepuszczalną, wełnę mineralną o grubości 20 cm i zabudować
płytami g-k.
W trakcie prac należy zwrócić szczególną uwagę na wykorzystanie mechanicznych narzędzi należy zadbać aby narzędzia nie sprawiały zagrożenia pożarowego ze względu na charakter
obiektu oraz materiały łatwopalne z jakiego wykonane są stropy i konstrukcja dachu oraz
zapewnić wystarczającą wentylację.
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Fot.3. Miejsce wymiany docieplenia połaci – ok. 20 m2

11.0.

UWAGI.

11.1. Obiekt wykonać zgodnie z warunkami wydanymi w zgłoszeniu oraz zgodnie z
zatwierdzoną dokumentacją budowlanym.
11.2. Podczas wykonywania robót budowlano-montażowych przestrzegać przepisów BHP
odnośnie robót budowlano-montażowych.
11.3. Wykonanie robót budowlanych winno być zgodne z obowiązującymi polskimi normami
budowlanymi oraz ogólnymi warunkami odbioru robót budowlano-montażowych.
11.4. Kierowanie robotami budowlanymi powierzyć osobie posiadającej odpowiednie
kwalifikacje zawodowe – uprawnienia budowlane oraz należącej do właściwej izby
budowlanej z aktualną opłatą roczną.
11.5. Do wykonania obiektu budowlanego stosować materiały i wyroby budowlane posiadające
aktualne świadectwa lub aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w
budownictwie, a wydane przez stosowne instytuty i jednostki badawcze.
11.6. Zmiany konstrukcyjne w obiekcie można dokonać po uprzednim pisemnym uzyskaniu
zgody autora projektu.
Kamil Serkowski

WKP/0083/ POOK/15
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INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
BIOZ
według
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126) - §2.1.

NAZWA:

INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
TEMAT

MODERNIZACJA (WYMIANA POKRYCIA DACHU)
BUDYNKU MIESZKALNEGO NA TERENIE DZ. NR EWID.
4083/12, W M. DĄBLIN 5 GM. GNIEWKOWO
ADRES INWESTYCJI: Dąblin 5, 88-140 Gniewkowo
NUMER DZIAŁKI: działka nr 4083/12, obręb Dąblin Gm. Gniewkowo
INWESTOR: Nadleśnictwo Gniewkowo
ADRES INWESTORA: ul. Dworcowa 10, 88-140 Gniewkowo

Projektanci:

Projektant/
Sprawdzający
Projektant

Imię i Nazwisko
Kamil
Serkowski

Uprawnienia
WKP/0083/POOK/15

Specjalność

Podpis

konstrukcja

DATA wrzesień 2019 r.
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Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wg wymogów:
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126) - §2.1.
§2.1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwana dalej "informacją",
zawiera stronę tytułową i część opisową.
1. Strona tytułowa zawiera:
a) Nazwę i adres obiektu budowlanego;
b) Imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;
c) Imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację.
2. Część opisowa zawiera:
a) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów;
b) Wykaz istniejących obiektów budowlanych;
c) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
d) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;
e) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;
f) 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 pożaru, awarii i innych zagrożeń

CZĘŚĆ OPISOWA
I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów.
Zakres robót obejmuje:
•

MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
−
−
−
−
−
−

roboty izolacyjne,
roboty murowe,
roboty ciesielskie,
roboty dekarskie,
roboty wykończeniowe,
roboty porządkowe.

II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
21

Dokumentacja techniczna modernizacji (wymiany pokrycia dachu) budynku mieszkalnego na terenie osady leśnej Dąblin w m. Dąblin, gm.
Gniewkowo, dz. nr 4083/12

Działka nr 4083/12 położona w miejscowości Dąblin, gm. Gniewkowo jest obecnie działką
zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym. Do działki
zapewniony jest dojazd z drogi publicznej utwardzonej asfaltobetonem od strony północnej.
Działka obecnie jest uzbrojona w przyłącza: wodociągowe i energetyczne. Działka posiada
istniejący
zjazd
od
drogi
gminnej.
Powierzchnia
działki
wynosi
19.0831 ha. Brak zieleni wysokiej która mogłaby kolidować z zamierzeniem budowlanym.
III. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Szczegółowy zakres robót budowlanych, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi o których mowa w art. 21aust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo
Budowlane:
1) Zakres robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z
wysokości
a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości
większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości NIE
większej niż 3,0 m
b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości
ponad 5,0 m,
TAK
c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych
e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i
wysokościowych,

NIE
NIE

f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców,
g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na
podpory,
h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,
i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak
przyczółki, filary i pylony,
j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach,
k) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych,
w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:
- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV
- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym
15 kV,
- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz
nieprzekraczającym 30 kV,
- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz
nieprzekraczającym 110 kV,
l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu
statków,
m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości
piętrzenia powyżej 1 m,

NIE
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n) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych;
2) Zakres robót budowlanych, przy prowadzeniu których występują działania
substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C
b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych
zawierających azbest;
3) Zakres robót budowlanych stwarzających zagrożenie promieniowaniem
jonizującym:
a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej,
b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane
procesy technologiczne z użyciem izotopów;
4) Zakres robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub
czynnych linii komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów,
mniejszej niż 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kV,
b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów,
mniejszej niż 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV,
c) budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne,
- linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane
z prowadzeniem ruchu kolejowego,
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;
5) Zakres robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników:
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą,
b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,
c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach,
d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia
powyżej 1 m;
6) Zakres robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i
w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami
metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi;
7) Zakres robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami
zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce
torowisk
8) Zakres robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną
ze sprężonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i
przepraw mostowych;
9) Zakres robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych:
a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu,
b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach
konstrukcyjnych obiektów;
10) Zakres robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu
ciężkich elementów prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0 t.
a) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków,
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m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia
powyżej 1 m,
n) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych;

NIE
NIE

IV. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich
wystąpienia;
Występują roboty budowlane, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Skala
zagrożeń jest jednostkowa i ogranicza się do terenu działki 4083/12 obręb Dąblin.
Rodzaj zagrożeń – głównie związane z robotami wysokościowymi, oraz robotami
ziemnymi.
V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;
Występują roboty budowlane, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Istnieje konieczność prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych określonych j.w.
Przy zmianie stanowiska pracy przez pracownika przeprowadzone zostanie szkolenie
stanowiskowe. Osoba odpowiedzialna za koordynację bezpieczeństwa na budowie: kierownik
budowy
VI. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych;

zapobiegających

Występują roboty budowlane, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające 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 pożaru, awarii i innych zagrożeń – nie wykraczają poza
ogólne warunki BHP przy robotach rozbiórkowych i budowlano-montażowych szczególnie
prowadzonych na wysokościach.

Kamil Serkowski
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