DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
KOLORYSTYKI ELEWACJI KAMIENICY PRZY UL. RYNEK 15
W TRZEBIATOWIE dz. nr 196 GMINA TRZEBIATOW WOJ.
ZACHODNIOPOMORSKIE

Nazwa projektu: KOLORYSTYKA ELEWACJI ŚCIAN
KATEGORIA OBIEKTU XIII i XVII
Adres:

TRZEBIATÓW ul. RYNEK 15
dz. nr 196 Jednostka ewidencyjna Trzebiatów - miasto, obręb
Trzebiatów - 5

Branża:

BUDOWLANA I KONSERWATORSKA

Inwestor:

WSPÓLNOTA BUDYNKU RYNEK NR 15

MARTA KOŚCIŃSKA

dr inż. arch. nr upr. nr 7/ZPOIA/OKK/2008

KONRAD JOACHYMEK renowator zabytków architektury

Oświadczenie:
Projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej (Art. 20 ust. 2 Prawo budowlane – zmiany z dn. 30.04.2004
Dz.U.Nr 391)

wrzesień 2022

1

Spis treści
Część teoretyczna
Strona tytułowa ……………………………………………………………1
Spis treści…………………………………………………………………..2
Informacja o obszarze oddziaływania obiektu……………………………..3
Opracowanie elewacji zewnętrznej budynku ……..………………………3-4
Opis stanu istniejącego obiektu……………………………………………..4-11
Stratygrafia………………………………………………………………….11-19
Zakres prac konserwatorskich……………………………………………....19- 20
Uwagi………………………………………………………………………..20-21
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia………………..21-23
Część graficzna
Rysunki :
Rys.1,2 inwentaryzacja

skala 1 : 100 …………24-25

Rys.3,4 projekt zmian

skala 1 : 100………….26-27

Rys. 5,6 projekt kolorystyczny

skala 1 : 100………….28-29

Uprawnienia i zaświadczenia ………………………………………………..30
Karta gminna ewidencji zabytków……………………………………………31-32

2

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
Zgodnie z art. 3 pkt. 20, art. 20 ust. 1. pkt. 1c, art. 34 ust. 3 i 5 Prawa Budowlanego
informuję, że obszar oddziaływania projektowanej kolorystyki budynku przy ul. Rynek nr 3 na
dz.
nr
223
w Trzebiatowie , nie wykracza poza teren własnych działek, obr. Trzebiatów 5 jedn. ewid.
Trzebiatów - miasto
Do ustalenia obszaru oddziaływania obiektu wzięto pod uwagę następujące przepisy prawa:
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.
zmianami);
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 69 z późn. zmianami);
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z późn. zmianami);
• Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z
późn. zmianami);
• Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z
późn. zmianami);
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460);
• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014 r., poz. 1446);
OPRACOWANIE ELEWACJII ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU
1.0.
1.1.
•
•
•
•
•

DANE OGÓLNE
Podstawa opracowania.
zlecenie Inwestora,
karta wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków,
mapa Polska.geoportal2.pl,
pomiary oraz dokumentacja fotograficzna,

1.2.

Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt kolorystyki ścian zewnętrznych w kamienicy nr
15 przy ul. Rynek w Trzebiatowie. Zakres opracowania dotyczy części opisowej i graficznej
w skali 1:100.
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1.3.

Lokalizacja.
Kamienica nr 15 położona jest przy ul. Rynek w części północno-zachodniej Starego
Miasta w Trzebiatowie.
1.4.

Ochrona konserwatorska.
Budynek nr 15 położony jest w strefie krajobrazowej „SM” Stare Miasto według planu
rewaloryzacji
(Uchwała
RM
w
Trzebiatowie
z dn. 30.12.1996 r.).
Budynek nr 15 jest wpisany do Gminnej ewidencji Zabytków 23,09,1999r.
Teren
Starego
Miasta
wpisany
jest
do
rejestru
zabytków
nr
72
z dn. 29.10.1955 r. (znak KL-V-0/54/55).
Wykonanie robót budowlanych na terenie zabytku wymaga uzyskania pozwolenia
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2.0

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU

2.1. Mapa sytuacyjna Polska.geoportal2.pl

budynek nr 15
2.2. Opis obiektu historia obiektu
Lokalizacja
Przedmiotowy budynek został wybudowany najprawdopodobniej w 4 ćwierci XIX w.
trzykondygnacyjna z poddaszem nieużytkowym. Budynek zlokalizowany jest w półn.-
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zachodniej części Rynku, między ul. Pocztową od strony południowej, a ul. Głęboką od strony
północnej. Kamienica zajmuje frontową część parceli; od południa przylega wąsko frontowa
kamienica nr 16, od północy również wąsko frontowa 4- osiowa kamienica nr 14. W głębi
parceli posadowiona jest dwukondygnacyjna murowana oficyna nr 15a, Zorientowana
szczytem do rynku. Teren podwórza o nawierzchni gruntowej, dostępny jest przez przejazd
bramny oraz drogą gruntową od strony ulicy Głębokiej.
Kamienica wybudowana jest cegły ceramicznej o wymiarach 18x14x12.
Konstrukcja budynku
Posadowienie budynku
ławy fundamentowe kamienno-ceglane. Cokół ceglany, tynkowany w profilowanym gzymsem
od frontu wysokości 50 70 cm.
Ściany
Obwodowe murowane z cegły ceramicznej. od frontu tynkowane zdobione błoniami,
pilastrami, gzymsami i frezami w kolorze stalowo biały. Tył budynku Tynkowany na gładko w
kolorze piaskowym. Grubość ścian osłonowych od 38 do 55 cm. Ściany malowane farbami
kredowymi i olejnymi (przejazd bramny) o zróżnicowanych przekrojach. Ściany elewacyjne
ostatni raz były odnowione 1991 r. pro
Stropy
Nad piwnicą sklepienie ceramiczne kolebkowe. Między kondygnacjami drewniane belkowe
wyprawione na gładko Ze słowem pułapem i podsufitką na matach trzcinowy.
Więźba dachowa
Drewniana o konstrukcji krokwiowo – płatwiowej. W 1991 r. Wymieniona częściowo na
eternit.
2.3. Elewacje - stan istniejący oraz stan techniczny
Elewacja od strony północnej- podwórka
Elewacja od strony podwórka tynkowana na gładko wykonana z zaprawy wapiennej malowana
w kolorze ciemno beżowym (piaskowym) . Dostrzec można ubytki tynku oraz kruchość
substancji elewacyjnej. Stan techniczny obecnego tynku elewacyjnego dostateczny. Okna
częściowo wymienione z drewnianych (krosnowych, 4-skrzydłowych dzielonych krzyżem
okiennym), na PCV kolor biały. Podział okien (szprosy) zachowane w jednym przypadku
podział okna nie jest adekwatny do pozostałych.
W parterze budynku w oknach zamontowane kraty. Z prawej strony tylnej elewacji parapety
okien tworzą integralna cześć z gzymsem. Bramy wjazdowej od strony podwórka brak. Ogólny
stan techniczny elewacji – dostateczny brak bezpośrednich zagrożeń konstrukcyjnych.
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Elewacja budynku od strony podwórka północnej

Elewacja frontowa budynku od strony frontowej (Rynku)

Elewacja frontowa budynku
Elewacja frontowa budynku bogato zdobiona boniami, pilastrami, gzymsami i fryzami.
Widoczne ubytki tynku. Patrząc od szczytowej części dachu. Wieńczący gzyms składa się z
wysuniętych z lica ściany kroksztynów bogato zdobione wykonane z drewnianych elementów
malowane w kolorze białym.

Kroksztyny

Odległość pomiędzy kroksztynami w osi wynosi ok. 55 cm długość ok. 39 cm. Widoczne są
uszkodzenia i ubytki pojedynczych elementów kroksztyn. Dodatkowo po prawej i po lewej
stronie widać otwory w ścianie elewacyjnej , które mają prawdopodobnie pełnić funkcję
wentylacji. (widoczne są na zdjęciu frontowej elewacji jw.) Przy szczytowej ścianie widoczny
jest ciągły ornament pomiędzy kroksztynami o motywie „lesbijski” pomalowany w kolorze
szarym.
Kolejnym elementem zdobniczym pod kroksztynami znajduje się ciągły kimation w stylu
jońskim typu ” bawole oko” pod nim znajduje się ornament ciągły astragal w formie
wypukłych korali rozdzielonych podwójnymi krążkami pod nim wieńcząca płaska listwa
zakończona z wyprofilowanym dołem. Całość wykonana z gipsu ceramicznego pomalowaną
farbą w kolorze białym.
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Przestrzeń między kroksztynami

kimation „bawole oka” z astragalem

Kolejnym zdobniczym elementem są kasetony z płaskorzeźbą z tematyką gryfu z fantazyjnym
ogonem o motywie roślinnym. Tłem płaskorzeźby jest kolor szary a sama płaskorzeźba w
kolorze biały. Kasetony wobec siebie układane są w lustrzanym odbiciu.

Kasetony z gryfem pod gzymsem wieńczącym
Okna na III kondygnacji budynku są zakończone prostym wysokim gzymsem nadokiennym
składającym się z trzech poziomów.

Kondygnacja III budynku
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Prawa strona elewacji frontowej

Po obu stronach okna znajdują się pilastry z płaską głowicą w kolorze szarym z białymi dwoma
dekorami z motywem roślinnym w kolorze białym. Trzony pilastrów również są w kolorze
białym zakończone bazą (łamaną) w kolorze szarym. Gzyms pod okienny prosty spełnia
funkcję parapetu okien.
Dwa okna po lewej stronie od frontu budynku (nad bramą wjazdową) różną się od pozostałych
elementami gzymsu nadokiennego ciągłym kimationem w stylu jońskim typu ” bawole oko”
pod nim znajduje się ornament ciągły astragal w formie wypukłych korali rozdzielonych
podwójnymi krążkami w kolorze białym Kształt okien w górnej części zakończone są łukiem
z profilowaną listwą okienną. Gzyms podokienny łamany z przedłużonymi pilastrami łączony
się z gzymsem nadokiennym II kondygnacji.

Lewa strona elewacji frontowej
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Lewa strona elewacji frontowej

II kondygnacja budynku w swojej formie różni się od trzeciej jedynie łamanym gzymsem
podokiennym przedłużonymi pilastrami, które sięgają do kolejnego gzymsu pośredniego
między kondygnacją I i kondygnacją II w kolorze białym.

Kondygnacja II

Kasetony z gryfem

W przestrzeni między gzymsem podokiennym a gzymsem pośrednim znajdują się kasetony z
płaskorzeźbą gryfa bez ozdobnego ogona i tak jak w pierwszym wariancie ustawione są do
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siebie w lustrzanym odbiciu. Kolor tła w kolorze szarym płaskorzeźba w kolorze białym.
Widoczny jest ubytek jednego kasetonu. Podział gzymsu nadokiennego III i II kondygnacji
profilowaną listwą drewnianą

Naczółek nad oknami przedzielony listwa drewnianą

I Kondygnacja (parter) charakteryzuje się boniami przestrzeni między oknami. Po prawej
stronie jedno z okien wyodrębnia się lekkim wysunięciem a po obu stronach pilastrami (motyw
taki sam jw.). Dodatkowo pod gzymsem pośrednim nie ma motywów ozdobnych.

Kondygnacja I – parter budynku

Kolejnym elementem zdobniczym pod gzemsem pośrednim I kondygnacji znajduje się
ornament ciągły astragal typu „lesbijski” oraz ciągły kimation o motywie roślinnym ( liście
winogron przeplatane kośćmi winogron).

Kimation o motywie roślinnym liście i owoce winogron nad nimi astragal „lesbijski”
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Okna wykończone są profilowaną listwą okienną w kolorze szarym. Gzyms podokienny pełni
rolę parapetu . Z lewej strony znajduje się brama wjazdowa. Ściany w przejeździe bramnym
tynkowane na gładko malowane w kolorze zielonym. Od strony frontowej zachowane jest
półkoliste nadświetle podzielone szczeblinami. Skrzydeł bramnych brak. Nad wjazdem
bramnym po obu stronach znajduje się fryz z motywem przedstawiającym ślimacznice i
wazony (neobarokowy motyw. Okna w Elewacji frontowej częściowo wymienione z
drewnianych (krosnowych, 4-skrzydłowych dzielonych krzyżem okiennym), na PCV kolor
biały. Podział okien (szprosy) zachowane. Ogólny stan techniczny elewacji – zadowalający
brak bezpośrednich zagrożeń konstrukcyjnych.

Brama wjazdowa front budynku
Rzut partery (materiał archiwalny)
autor zdjęć Marta Kościńska lipiec 2022 r.

3.0

STRATYGRAFIA – wybór kolorów

Prace dotyczące odkrywek oryginalnych kolorów elewacji frontowej zostały wykonane
bezpośrednio przy wizji lokalnej. Efektem pracy był dobór koloru z próbnika farb mineralnych
firmy „Keim” seria restauro lasur.
Wybrano następujące kolory:
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

1. - 9294
2. - 9132
3. - 9285
4. - 9265
5. - S053
6. - 9482
7. - 9087
8. - 9248
9. - 9546
10. – 9066
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UKŁAD I - poddasze nieużytkowe

Nr 1. - kroksztyn z listwa
Nr 2. – kimation „bawole oko” oraz ornament ciągły astragal
(oryginalnie barwione w masie)
Nr 3. - listwa pod astragalem i opaska kasetonu z gryfem

Nr 4. przestrzeń między kroksztynami
Nr 1. kimation „lesbijski”

9294
9132
9285

9265
9294
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Gryfy ustawione są naprzemiennie jako „odbicie lustrzane”.
Nr 3. - obwoluta wokół kasetonów z gryfem
9285

Nr 3. gryf
Nr 6. tło-baza – kaseton gryf
Nr 7. kwiat – wpleciony w ogon gryfa

9285
9482
9087

UKŁAD II – poziom III kondygnacji – drugie piętro
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Nr 8. gzyms profilowany
Nr 9. kimationu „bawole oko” z astragalem
Nr 8. naczółek

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

8.
8.
8.
8.
8.
8.
3.

głowica
pilaster z niszą
łuk ozdobny z trójkątem
rama wokół okna
konsola
baza
nisza

9248
9546
9248

9248
9248
9248
9248
9248
9248
9285
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Nr 8. opaska wokół niszy
Nr 8. parapet kamienny
Nr 10. „tło” między oknami

9248
9248
9066

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

8. - opaska 6 cm
10. -„tło” między oknami
8. - gzyms profilowany
8. - naczółek
8. - głowica
8. - pilaster z niszą
8. - opaska pod parapetem

9248
9066
9248
9248
9248
9248
9248

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

8. - 27 rama wokół okna
8. - pilaster z niszą
8. - baza
8. - parapet
8. - opaska pod parapetem
10. -„tło” między oknami

9248
9248
9248
9248
9248
9066
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UKŁAD III – poziom II kondygnacji – piętro
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Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

8.
3.
3.
6.
8.

- konsola
- opaska wokół kasetonu z gryfem
- gryf
- tło-baza – kaseton gryf
- opaska wokół kasetonów z gryfem

9248
9285
9285
9482
9248

UKŁAD IV – poziom I kondygnacji – parter
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Nr 5. - ornamentu liści i owoców winogron
Nr 6. - tło-baza – kaseton gryf
Nr 8. - parapet kamienny z gzymsem, naczółek,
rama wokół okna, gzyms, parapet kamienny. pilastry
Nr 1. - kimation „lesbijski”
Nr 1. - bonie

S053
9482
9248
9294
9294
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Nr 3.

- cokół

Nr 8.

- pilastry, opaski, naczółek

9285

9248
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Nr 3. - baza, opaska nad wjazdem bramnym, dekor
9285
Nr 4. - ściany przejazdu bramnego
9265
Nr 1. - bonie
9294
Nr 7. - dekor
9087
Kolor drzwi bramnych kolor należy ustalić po pracach renowacyjnych elewacji.
4.0 ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH
4.1 zakres restauratorsko-budowlanych
Prace restauratorsko-budowlane mają na celu zabezpieczyć i zahamować proces
niszczeń i uzupełnienia brakujących detali architektonicznych w zakresie pojedynczych
elementów. Prace restauratorskie mają polegać na działaniach mające na celu wyeksponowanie
wartości artystycznych i estetycznych w tym, uzupełnienie lub odtworzenie, wraz z
dokumentowaniem tych działań. Prace budowlane mają na celu poprawienie nie tylko stanu
techniczny i trwałość ale również odbioru ich wartości zabytkowych. Zabytek nieruchomy
jakim jest kamienica przy Rynek 15 wymaga tych działań czyli ochronę zewnętrznej bryły i
wyeksponowanie historycznego wyglądu budynków.
W tym celu prace mają polegać na zasadzie zakresu współczesnej ingerencji:
- oczyszczenia elewacji z obecnej farby.
- uzupełnienia ubytków w elementach dekoracyjnych gips architektoniczny „ z ręki”
lub jako odlew sztukatorski
- uzupełnienie tynku ścian – tynk cementowo wapienny
- pomalowanie elewacji odpowiednią farbą elewacyjną zgodnie z projektem
kolorystycznym wszystkie prace należy w porozumieniu z konserwatorem
Elewacje
Prace konserwatorskie należy rozwiązywać systemowo z użyciem środków firmy Remmers,
Baumit, Optholith.
Pierwszy etap prac remontowych polegać ma na zdjęciu wszystkich niepożądanych
elementów typu anten, uchwyty na flagi, tablic reklamowych , informacyjnych itp. Po
oczyszczeniu elewacji ze zbędnych przedmiotów należy oczyścić powierzchni przez mycie na
ciepło następnie usunąć łuszczącą farbę, zbić odspojone wykruszenia. Później należy je
uzupełnić i wzmacniać używając preparatów np. typu KSE-300 firmy Remmers ręcznie lub
systemowo. Po uzupełnieniu ubytków lub tynku historycznego należy zaimpregnować
powierzchnię środkiem grzybobójczym np. Murosan oraz środkiem hydrofobizacyjnym.
Uzupełnienie ma polegać na odtworzeniu brakujących elementów profilowanych gzymsów,
opasek okiennych, bonii na parterze oraz dekorów w ścianie szczytowej, uszkodzone głowice
pilastry między okienne itp. w elewacji frontowej. Do prac oczyszczających należy korzystać
ze środków złuszczający typu „scansol”. Na tak przygotowaną nawierzchnię, można przystąpić
do malowania wg wybranych kolorów farbami mineralnymi. Dodatkowo należy przed
malowaniem dokonać próby farb miejscowo na elewacji w celu dobrania i sprawdzenia
odpowiedniej tonacji lub wchłanialności farb na przygotowanym podłożu .

20

Na elewacji od strony południowej (podwórka) należy zbić tynk oczyścić i nałożyć nowy
cementowo-wapienny zachowując istniejące detale -gzymsy podokienne.
Dodatkowo przy wszystkich oknach budynku należy zamontować parapety okienne z blachy
ocynkowanej lakierowanej proszkowo kolorem nr 8 seria 9248 montaż powinien być dokonany
zgodnie z zaleceniami producenta i skonsultowany z konserwatorem.
Wszelkie prace restauracyjne powinny polegać na :
- ograniczeniu do minimum wymianę istniejących dekorów
- zachować wartości historycznej detali architektonicznych
Inne
W ramach prac konserwatorskich należy:
Uzupełnić kroksztyny w gzymsie wieńczącym a wentylację grawitacyjną wyprowadzić w
dachu przy istniejących kominach wentylacyjnych
Wyremontować przejazd bramny na tych samych zasadach j.w. oczyścić sufit kolorem białym
ściany kol. nr 9265 (4)
Do prac restauratorskich wlicza się rekonstrukcję drzwi od bramy wjazdowej od strony
północnej i południowej zgodnie z projektem. Projekt wykonawczy rekonstrukcji drzwi należy
skonsultować z konserwatorem włącznie z kolorystyką po wykonaniu prac restauracyjnych.
Rynny i rury spustowe należy wymienić na ocynkowane w kolorze grafitowym.
Kraty w oknach piwnicy należy wyczyścić i pomalować w kolorze grafitowym.
5.0 UWAGI
5.1. Wzory kolorów podano na podstawie wzornika z katalogu Firmy „Keim”
seria restauro lasur.
5.2. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać pod nadzorem konserwatorskim zgodnie z
obowiązującymi przepisami i dokumentacją projektową. W okresie
wiosenno - letnim.
5.3 Wszystkie prace renowacyjne należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.
5.4. Wszelkie uwagi i wątpliwości należy konsultować z projektantem
INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
opracowana w oparciu o § 2 ust.1, 2 i 3 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.2003 r. Nr 120, poz. 1126 )
1.0
1.1

PODSTAWA OPRACOWANIA:
Projekt architektoniczno-budowlany elewacji budynku.
Rozporządzenie
Ministra
Infrastruktury
z
dnia
23.06.2003
w informacji sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U.Nrl2, poz.ll26.
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RMPiPS z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu
robót
budowlano-montażowych
i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13,
RMPiPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy.
RMPiPS z dnia 08.02.1994 w sprawie prowadzenia obowiązku stosowania niektórych
polskich Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U.
Nr 37, poz. 138.

1.2

1.3
1.4

ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ROBOTY ZWIĄZANE Z URZĄDZENIEM ZAPLECZA I
PLACU BUDOWY:

2.0

W zakresie: ogrodzenie, oświetlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia
higieniczno − sanitarne i socjalne pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i
pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojść oraz dojazdów pożarowych, urządzenie miejsca
składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikających
z przepisów odrębnych − strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów,
substancji oraz preparatów niebezpiecznych, urządzenie zbrojami i węzła produkcji zapraw
tynkarskich
i
betonu
oraz
pracy
sprzętu
zmechanizowanego
i pomocniczego.
3.0
•
•
•

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE
montaż i demontaż typowych rusztowań (rusztowania nietypowe powinny być
wykonane wg projektu);
roboty restauracyjne: tynkarskie, stolarskie odlewy sztukatorskie
wykonanie instalacji elektrycznych.

4.0 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI: nie projektuje się.
5.0 ZAGROŻENI W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:
• roboty budowlano - montażowe − możliwość upadku (prace na wysokościach),
zabezpieczenia dróg komunikacyjnych,
• roboty renowacyjne − możliwość upadku (prace na wysokościach), prace ze środkami
chemicznymi (impregnacja ogniochronna ),
• roboty instalatorskie − porażenie prądem.
6.0 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW
• Kierownik prac restauratorskich zobowiązany jest do opracowania planu „bioz",
zgodnie z art. 21A Prawa Budowlanego, a także do wykonania projektu palcu budowy
i harmonogramu realizacji prac budowlano-montażowych.
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•
•
•

•

•

•
•

Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienie.
Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić wstępne szkolenie dla
pracowników w zakresie objętym „bioz”, zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.
Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć w
odzież roboczą i ochronną, zgodnie z przepisami (hełmy, rękawice ochronne). Z
uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia urazów mechanicznych, porażenia
prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych
szkodliwych
czynników
i
zagrożeń
związanych
z wykonywana pracą. Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia
zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać
aktualne atesty.
W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie
instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót,
występujące
i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń.
Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazy numerów
telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskie, straży pożarnej, policji a
także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych.
Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe,
węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze).
Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd
dla wozu straży, karetki pogotowia. Tych dróg i wjazdów nie wolno zastawiać, a tym
bardziej wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w każdej chwili dostępne.
OPRACOWAŁ:

dr inż. arch. Marta Kościńska
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