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1.  OPIS DO PLANU  
ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  

 
 

1.1  Dane ogólne  
 
Obiekt:    REMONT POKRYCIA DACHOWEGO,  

ELEWACJI ORAZ WYMIANA  
STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ  
W BUDYNKU KOMUNALNYM  
PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 25  
W PIASKACH 

 
Lokalizacja:    Piaski, ul. Warszawska 25 

działka 174/6 
 

Inwestor:    Gmina Piaski,  
ul. 6 stycznia 1, 63-820 Piaski 

 
Właściciel działki:   Gmina Piaski,  

ul. 6 stycznia 1, 63-820 Piaski 
 
Data opracowania:  wrzesie ń 2013 rok 
 
Autor projektu:   in ż. Dariusz Gendera 
 
Asystent:    mgr in ż. Joanna Wachowiak 
 
Asystent:    mgr in ż. Leszek Wojciechowski 
 
 
1.2  Poło żenie i obszar  
 
Projektowany obiekt zlokalizowany jest na działce 174/6, której właścicielem 
jest: Gmina Piaski.  
Działka położona jest w miejscowości Piaski, przy ul. Warszawskiej 25 
 
 
1.3  Sąsiedztwo i zabudowa istniej ąca 
 
Działka 174/6, będąca w posiadaniu Inwestora jest w chwili obecnej działką 
zabudowaną, budynkiem komunalnym (nr 1 na planie zagospodarowania) oraz 
budynkiem gospodarczym (nr 2 na planie zagospodarowania)  
 
Działka 27/9, będąca w posiadaniu inwestora graniczy 
− od strony południowej z drogą krajowa nr 12 – ul. Warszawska  

(działka nr 106) 
− od strony wschodniej z droga gminną – ul. Piaskowa (działka nr 184) 
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− od strony północnej i wschodniej z zabudowanymi mieszkalnie działkami 
prywatnymi (działki 174/2 i 174/5) 

− od strony zachodniej z przeznaczoną pod działalność gospodarczą 
zabudowaną działką (działka 173/2) 

  
Budynek komunalny  (nr 1 na planie zagospodarowania) zlokalizowany jest 
we południowej części działki w granicy z  ulicą Warszawską oraz działkami 
173/2 i 174/5.  
Jest to obiekt w zabudowie zwartej, 1,5 kondygnacyjny (parter + poddasze). 
Poddasze w części mieszkalne i nieużytkowe.  
W chwili obecnej budynek przeznaczony jest w całości na mieszkania 
komunalne. 
 
Budynek niepodpiwniczony, posadowiony bezpośrednio na gruncie, murowany 
tradycyjnie z elementów drobnowymiarowych, mury jednowarstwowe, 
tynkowane. Dach dwuspadowy, o niesymetrycznym pochyleniu połaci 
dachowych, stromy, drewniany o konstrukcji kleszczowo płatwiowej, kryty w 
części południowej płytą azbestowo cementową, w części północnej dachówką 
(karpiówka). Stropy drewniane o konstrukcji belkowej. 
 
Budynek gospodarczy  (nr 2 na planie zagospodarowania). 
Jest to obiekt wolnostojący, 1,5 kondygnacyjny, Budynek niepodpiwniczony, 
posadowiony bezpośrednio na gruncie, murowany tradycyjnie z elementów 
drobnowymiarowych, mury jednowarstwowe, , tynkowane.  
Dach jednospadowy..  
 
Zabudowa sąsiedzka zróżnicowana, budynki jedno i dwukondygnacyjne.  
Budynki murowane tradycyjnie z elementów drobnowymiarowych. 
Dachy płaskie lub dwuspadowe. Kryte dachówką, blachą lub papą.  
  
 
1.4  Warunki gruntowo wodne  
 
Z przeprowadzonych obserwacji i informacji uzyskanych od Inwestora i 
użytkowników wynika, że na całym terenie przeznaczonym pod zabudowę na 
poziomie posadowienia budynku zalegają grunty piaszczysto – gliniaste z 
przewagą piasków drobnych o ID = 0,2 – 0,3. 
Zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się na głębokości od 2,40 do 2,80 m od 
obecnej powierzchni terenu. 
Posadowienie budynku należy do pierwszej kategorii geotechnicznej 
posadowienia budynków. 
 
 
1.5  Koncepcja zagospodarowania  
 
Zaprojektowany został: 
REMONT POKRYCIA DACHOWEGO, ELEWACJI ORAZ WYMIANA  
STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU KOMUNALNYM  
PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 25 W PIASKACH 
 (nr 1 na planie zagospodarowania). 
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Przedmiotem opracowania jest remont elewacji oraz dachu budynku.  
W związku z powyższym przewiduje się następujące prace budowlane: 
− wymiana nowego pokrycia dachowego 
− wykonanie izolacji paroprzepuszczalnej  
− remont łat, krokwi, płatwi oraz innych elementów konstrukcji dachu 
− remont kominów 
− wymiana elementów odwodnienia dachu (rynny i rury spustowe) 
− remont murków ogniowych 
− wykonanie nowego opierzenia dachu 
− remont elementów elewacji 
− wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
− wymiana parapetów  
− remont schodów zewnętrznych  
− prace tynkarskie (remont istniejących tynków zewnętrznych) 
− prace malarskie – elewacyjne 
 
 
1.6  Komunikacja, doj ścia, dojazdy  
 
Wejście główne do budynku istniejące: od strony południowej, z ulicy 
Warszawskiej 
Wjazdy na teren działki, istniejące: od strony wschodniej z ulicy Piaskowej 
 
 
1.7  Instalacje  
 
Teren obiektu jest w pełni uzbrojony i posiada wszystkie niezbędne podłącza 
instalacyjne.  
Ewentualne zmiany stanowić będą temat odrębnego, późniejszego 
opracowania. 
 
 
1.8  Wpływ eksploatacji górniczej na działk ę lub teren 
zamierzenia budowlanego  
 
 Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 
 
  
1.9  Charakter i cechy istniej ących i przewidywanych zagro żeń 
dla środowiska oraz higieny i zdrowia u żytkowników 
projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia  
 
Nie istnieją i nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczeni 
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1.10  Plan zagospodarowania działki, skala 1:500  
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2.  OPIS TECHNICZNY 
 
 
 

2.1  Podstawy formalno prawne  
 

− zlecenie Inwestora, 
− umowa o prace projektowe,  
− wizja lokalna w terenie, 
− inwentaryzacja budowlana w skali 1:100, 
− mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 
− normy i normatywy techniczne dotyczące projektowania budynków, 

 
  
 
2.2  Dane ewidencyjne  
 
 
Obiekt:    REMONT POKRYCIA DACHOWEGO,  

ELEWACJI ORAZ WYMIANA  
STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ  
W BUDYNKU KOMUNALNYM  
PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 25  
W PIASKACH 

 
Lokalizacja:    Piaski, ul. Warszawska 25 

działka 174/6 
 

Inwestor:    Gmina Piaski,  
ul. 6 stycznia 1, 63-820 Piaski 

 
Właściciel działki:   Gmina Piaski,  

ul. 6 stycznia 1, 63-820 Piaski 
 
Data opracowania:  wrzesie ń 2013 rok 
 
Autor projektu:   in ż. Dariusz Gendera 
 
Asystent:    mgr in ż. Joanna Wachowiak 
 
Asystent:    mgr in ż. Leszek Wojciechowski 
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2.3  Uprawnienia zawodowe  
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2.4  Oświadczenie o zgodno ści z przepisami  
 
 
 

Ja niżej podpisany   Dariusz Gendera 
zamieszkały    ul: Mieszka I 3/41, 63-800 Gosty ń 
 
 
stosownie do postanowienie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 21.11.2003 r. 
Jednolity tekst Dz.U.06.156.1118 
Zmiany: Dz.U.06.170.1217 art.41, Dz.U.07.88.587 art.3, Dz.U.07.99.665, 
Dz.U.07.127.880 art.11, Dz.U.07.191.1373, Dz.U.07.247.1844 
(Wyr.Tryb.Konst.), Dz.U.08.145.914  wraz z późniejszymi zmianami. 

 
 

oświadczam 
 
że projekt budowlany: 
 
obiektŁ    REMONT POKRYCIA DACHOWEGO,  

ELEWACJI ORAZ WYMIANA  
STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ  
W BUDYNKU KOMUNALNYM  
PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 25  
W PIASKACH 

 
lokalizacja:    Piaski, ul. Warszawska 25 

działka 174/6 
 

inwestor:    Gmina Piaski,  
ul. 6 stycznia 1, 63-820 Piaski 

 
 

 
sporz ądzono zgodnie z obowi ązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej 
 
 
 
 

Gosty ń, dnia 18.09.2013 r. 

(miejscowość, data) 

............................................................. 

(podpis i pieczątka imienna z 
uprawnieniami budowlanymi) 
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2.5  Opis lokalizacyjno - architektoniczny  
 
Zaprojektowany został: 
REMONT POKRYCIA DACHOWEGO, ELEWACJI ORAZ WYMIANA  
STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU KOMUNALNYM  
PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 25 W PIASKACH 
 (nr 1 na planie zagospodarowania). 
Przedmiotem opracowania jest remont elewacji oraz dachu budynku.  
W związku z powyższym przewiduje się następujące prace budowlane: 
− wymiana nowego pokrycia dachowego 
− wykonanie izolacji paroprzepuszczalnej 
− remont łat, krokwi, płatwi oraz innych elementów konstrukcji dachu 
− remont kominów 
− wymiana elementów odwodnienia dachu (rynny i rury spustowe) 
− remont murków ogniowych 
− wykonanie nowego opierzenia dachu 
− remont elementów elewacji 
− wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
− wymiana parapetów  
− remont schodów zewnętrznych  
− prace tynkarskie (remont istniejących tynków zewnętrznych) 
− prace malarskie – elewacyjne 
 
Wejście główne do budynku istniejące: od strony południowej, z ulicy 
Warszawskiej 
Wjazdy na teren działki, istniejące: od strony wschodniej z ulicy Piaskowej 
 
Teren obiektu jest w pełni uzbrojony i posiada wszystkie niezbędne podłącza 
instalacyjne.  
Ewentualne zmiany stanowić będą temat odrębnego, późniejszego 
opracowania. 
 
 
2.6.  Ekspertyza stanu technicznego budynku  
 
2.6.1 DANE OGÓLNE 
 
Projektowany obiekt zlokalizowany jest na działce 174/6, której właścicielem 
jest: Gmina Piaski.  
Działka położona jest w miejscowości Piaski, przy ul. Warszawskiej 25 
 
Budynek komunalny  (nr 1 na planie zagospodarowania) zlokalizowany jest we 
południowej części działki w granicy z  ulicą Warszawską oraz działkami 173/2 i 
174/5.  
Jest to obiekt w zabudowie zwartej, 1,5 kondygnacyjny (parter + poddasze). 
Poddasze w części mieszkalne i nieużytkowe.  
W chwili obecnej budynek przeznaczony jest w całości na mieszkania 
komunalne. 
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Budynek niepodpiwniczony, posadowiony bezpośrednio na gruncie, murowany 
tradycyjnie z elementów drobnowymiarowych, mury jednowarstwowe, 
tynkowane. Dach dwuspadowy, o niesymetrycznym pochyleniu połaci 
dachowych, stromy, drewniany o konstrukcji kleszczowo płatwiowej, kryty w 
części południowej płytą azbestowo cementową, w części północnej dachówką 
(karpiówka). Stropy drewniane o konstrukcji belkowej. 
 

 
 

 
 
 
2.6.2  OPIS STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW BUDYNKU  
 
fundamenty 
Posadowienie obiektu na ławach kamienno betonowych. Po dokonaniu oględzin 
istniejących fundamentów oraz ścian fundamentowych nie stwierdzono spękań 
ani zarysowań świadczących o przeciążeniu fundamentów.  
Ściany fundamentowe wykonane z cegły pełnej. 
 
ściany 
Ściany przyziemia o grubościach 25 i 38 z cegły ceramicznej. 
Tynki cementowo wapienne. 
Nadproża okienne i drzwiowe typu Kleina lub stalowe. 
Tynki zewnętrzne w stanie złym, duże ubytki i pęknięcia. 
 
strop 
Strop o konstrukcji drewnianej belkowej. 
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Obity obustronnie deskami, wypełnienie trzciną lub słomą ze spoiwem 
wapiennym. Dolna część tynkowana, do góry deski, kiedyś malowane. 
 
dach 
Dach o konstrukcji drewnianej kleszczowo płatwiowej. 
Pokrycie zewnętrzne dachówką ceramiczną (karpiówka) na łatach drewnianych 
oraz płytą azbestowo cementową. 
Rynny i rury spustowe blaszane. 
 
stolarka okienna i drzwiowa 
Stolarka okienna drewniana dawna, w części nowe okna PCW. 
Stolarka drzwiowa drewniana w stanie mocno wyeksploatowanym. 
 
wyko ńczenie wewn ątrz budynku 
Tynki tradycyjne wapienne lub cementowo wapienne w stanie technicznym 
złym wykonywane metodą nie profesjonalną (duże krzywizny i słaba jakość 
wykonania). Malowanie emulsyjne.  
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 17 

 
 

 
 
 
 
2.6.3  ANALIZA STANU TECHNICZNEGO  
 
Nie zaobserwowano istotnych rys czy spękań strukturalnych w obrębie ścian 
nośnych obiektu wskazujących na przeciążenie czy wynikających z wadliwej 
pracy fundamentów czy podłoża gruntowego. 
 
W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono uszkodzeń elementów konstrukcji 
budynku, ściany zewnętrzne jak i wewnętrznych nie posiadają znaczących dla 
konstrukcji pęknięć.  
 
Stropy nie wykazują widocznych ugięć. 
Konstrukcja stropodachu posiada minimalne pęknięcia równoległe do kierunku 
oparcia wywołane skurczem termicznym. 
 
Konstrukcja dachu w stanie dostatecznym, poddasze w trakcie ekspertyzy 
suche, nie stwierdzono znaczących ubytków czy ugięć konstrukcji drewnianej. 
Widoczne plamy i początki pleśni spowodowane prawdopodobnie częściowym 
zamakaniem w czasie okresów opadów atmosferycznych. 
 
W wyniku analizy statyczno wytrzymałościowej nie stwierdzono przekroczenia 
stanów granicznych nośności i użytkowania elementów konstrukcji budynku. 
Elementy konstrukcji nie wykazują widocznych ugięć.  
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Projektowany remont nie obciąża dodatkowo ścian istniejącego budynku nie ma 
też wpływu na posadowienie nie zmieni też na niekorzyść schematu obciążeń w 
budynku istniejącym, zastosowanie lżejszego pokrycia dachowego. 
 
Pokrycie dachu, oraz elementy odwodnienia w złym stanie technicznym  
Dach oprócz więźby wskazany cały do wymiany. 
 
Stan elementów wykończenia ścian budynku tynki, malowanie niedostateczny. 
 
Stan stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów i obróbki zły. 
 
 
2.6.4  WNIOSKI I ZALECENIA  
 
Stan techniczny konstrukcji budynku jest zadawalający. 
 
Stan techniczny wykończenia średni lub zły. 
 
Ściany konstrukcyjne, strop  i więźba dachowa w stanie dostatecznym. 
 
Projektowany remont nie oddziałuje znacząco na elementy konstrukcji budynku 
istniejącego.  Nie ma, więc żadnych zastrzeżeń konstrukcyjnych, co do 
możliwości remontu i wymiany stolarki. 
 
Planowana inwestycja nie wpłynie niekorzystnie na konstrukcję oraz nie 
pogorszy warunków posadowienia budynków na sąsiednich działkach. 
 
Nie ma przeciwwskazań do wykonania wymiany pokrycia dachu oraz sufitów 
przy odpowiednim, korzystnym dla konstrukcji zbilansowaniu obciążeń. 
 
 
Uwaga!!! 
 
W przypadku: 
− stwierdzenia ugi ęć lub p ękni ęć, które wyst ąpiły w okresie po 

przeprowadzonej analizie  
− zastosowania innych materiałów lub technologii ni ż opisane w ocenie 

stanu konstrukcji a nie został o tym powiadomiony a utor opracowania 
− podejrzenia, że nie wszystkie prace budowlane zostały wykonane 

zgodnie z projektem lub nie zostały ujawnione przed  kierownikiem 
budowy 

− jakiekolwiek innego podejrzenia dotycz ącego naruszenia: 
bezpiecze ństwa konstrukcji, bezpiecze ństwa po żarowego, 
bezpiecze ństwa u żytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i 
zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i 
drganiami, oszcz ędności energii i odpowiedniej izolacyjno ści cieplnej 
przegród 

 
Zaleca si ę wykonanie ekspertyzy technicznej przez niezale żną właściw ą 
jednostk ę badawczo-rozwojow ą albo rzeczoznawc ę budowlanego. 
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2.7  Wykaz prac budowlanych i remontowych   
 

Wszystkie elementy konstrukcji budynku takie jak fu ndamenty, ściany 
konstrukcyjne, wi ęźba dachowa, podci ągi, nadpro ża, wieńce pozostaj ą 
bez zmian. 
 
 
ROBOTY POKRYWCZE 
− rozbiórka pokrycia dachowego, odpowiednio z płyty azbestowo cementowej 

( z utylizacją) i dachówki karpiówki 
− rozbiórka obróbek blacharskich, murków ogniowych, gzymsów itp. 
− rozbiórka rynien i rur spustowych 
− rozbiórka ołacenia dachu 
− ułożenie folii lub membrany paroprzepuszczalnej 
− ołacenie dachu 
− wykonie kontrłat 
− wykonanie pokrycia dachu z blachy dachówkowej 
− montaż barier śniegowych 
− wykonanie elementów odwodnienia (rynny, rury spustowe) 
− wykonanie włazu kominiarskiego 
− wykonanie ław i stopni kominiarskich 
 
 
WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ 
 
 
ROBOTY REMONTOWE LUKARNY DACHOWEJ 
− ułożenie folii paraizolacyjnej i paroprzepuszczalnej 
− wykonanie podbitki z płyty OSB  
− roboty termoizolacyjne 
− roboty malarskie 
 
 
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
− roboty rozbiórkowe istniejącej stolarki 
− montaż nowej stolarki 
− osadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej  
− osadzenie podokienników wewnętrznych  z PCV  
 
 
REMONT SCHODÓW  ZEWNĘTRZNYCH 
− roboty rozbiórkowe 
− wykonanie ław fundamentowych 
− wykonanie izolacji przeciwwilgociowych 
− wykonanie murków  
− wykonanie schodów żelbetowych na podłożu istniejącym 
− wykonanie okładzin z granitogresu 
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REMONT ELEWACJI 
− odbicie części zniszczonych tynków istniejących 
− odgrzybienie podłoża 
− roboty gruntujące 
− wykonanie wypełnień z cegły pełnej 
− wykonanie tynków zewnętrznych, kategorii III 
− malowanie elewacji  
 
 
ROBOTY PORZĄDKOWE 
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