
OPIS TECHNICZNY 
DO PLANU SYTUACYJNEGO 

DLA INWESTYCJI POLEGAJ ĄCEJ NA REMONCIE
KONSERWATORSKIM KO ŚCIOŁA.

lokalizacja: 46-112 Biestrzykowice
                     ul. Główna 2
                     działka nr 98 

inwestor:    Rzymskokatolicka Parafia
                   p.w. Wniebowzi ęcia NMP
                    ul. Główna 2
                    46-112 Biestrzykowice

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Umowa zawarta z Inwestorem.
- Koncepcja dla przedmiotowej inwestycji zaakceptowana przez inwestora.
- Uzgodnienia i opinie dotyczące planowanej inwestycji
- Ustawa z dnia 27-go marca 2003r - "Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym" (Dz.U.
Nr 80, poz. 717)z późniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r - „Prawo budowlane” (tekst jednolity  Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z  2012r. Nr 81, poz.462)
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
( tekst jednolity Dz. U. Z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).
- Pozostałe przepisy i normy obowiązujące w budownictwie.
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

1.1. Przedmiotowa inwestycja polega na remoncie ścian w przyziemiu kościoła. 

2. CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERE NU

2.1. Dotychczasowa (istniejąca): 
Na działce nr 98 znajdują się obecnie następujące budynki: kościół, plebania i garaż. Część
powierzchni  działki  zajmuje  cmentarz  parafialny.  Na  działce  znajdują  się  powierzchnie
utwardzone dojść  i  dojazdów oraz parking.  Pozostała część  działki  stanowi powierzchnię
biologicznie czynną. Występuje zieleń wysoka. 

2.2.  Projektowana ( wnioskowana ): 
Nie projektuje się zmian w sposobie zagospodarowania działki. Planuje się remont  budynku
kościoła oraz utwardzeń dojść i dojazdów w otoczeniu kościoła.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI:
Planuje  się  remont   ścian  przyziemia  kościoła  oraz  utwardzeń  dojść  i  dojazdów.  Nie
przewiduje się rozbudowy budynku. Pozostałe części posesji pozostaną jak dotychczas jako
powierzchnie biologicznie czynne oraz użytkowane jako cmentarz. 
Istniejące utwardzenia przed kościołem z betonowej  kostki  brukowej  należy wymienić  na
kostkę brukową granitową - szczegółowe wytyczne wg rysunków architektury. Na zapleczu
kościoła, od strony prezbiterium, istniejące utwardzenie z tłucznia i desek należy zastąpić
granitową kostką brukową - szczegółowe wytyczne wg rysunków architektury.



Przeciwpożarowe  zaopatrzenie  w  wodę  będzie  zapewnione  przez  istniejący  hydrant
zewnętrzny zlokalizowany w pobliżu posesji. 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIAŁKI:

Nie przewiduje się zmian w sposobie zagospodarowania działki.
                                                                                      
5. OCHRONA ZABYTKÓW
5.1. Przedmiotowy budynek jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1101/66 dnia
05.02.1966 r.
 
W przypadku znalezienia podczas prac obiektów zabytkowych, należy postępować zgodnie z
ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568, ze zm.)
Art. 32.1.  Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co 
do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:
1)  wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2)  zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3)  niezwłocznie zawiadomić  o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a
jeśli   nie jest to możliwe, właściwego wójta, (burmistrza, prezydenta miasta).

6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ – nie dotyczy

7. INFORMACJA O  ZAGRO ŻENIACH DLA ŚRODOWISKA
Projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. 

8. POWIERZCHNIA ZABUDOWY
Nie przewiduje się zmian w istniejącej powierzchni zabudowy.

10. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
Istniejący budynek usytuowany jest w normatywnych odległościach od granic działki, także z
uwzględnieniem  przepisów  przeciw  pożarowych.  Usytuowanie  budynku  nie  powoduje
zacienienia  sąsiednich  działek  budowlanych  ani  budynków  w  rozumieniu  przepisów
budowlanych. Przedmiotowa inwestycja – remont budynku, nie wpłynie na zmianę obszaru
oddziaływania  obiektu.  Projektowana  inwestycja  nie  będzie  generować  emisji
zanieczyszczeń  gazowych,   płynnych,  pyłów  ani  uciążliwych  zapachów.  Projektowana
inwestycja nie spowoduje przekroczenia norm emisji hałasu. W projektowanej inwestycji nie
wystąpi zjawisko wibracji, ani nie spowoduje powstawania promieniowania jonizującego ani
szkodliwego pola elektromagnetycznego. Obiekt nie będzie miał negatywnego wpływu na
glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Obszar oddziaływania mie ści si ę w granicach
działki.

autor: mgr inż. arch.   Stefan Zdzuj
           upr. nr. 10/OPOKK/2011



OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO

REMONTU KONSERWATORSKIEGO KO ŚCIOŁA.

lokalizacja: 46-112 Biestrzykowice
                     ul. Główna 2
                     działka nr 98 

inwestor:    Rzymskokatolicka Parafia
                   p.w. Wniebowzi ęcia NMP
                    ul. Główna 2
                    46-112 Biestrzykowice

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Umowa zawarta z Inwestorem.
- Koncepcja dla przedmiotowej inwestycji zaakceptowana przez inwestora.
- Uzgodnienia i opinie dotyczące planowanej inwestycji
- Ustawa z dnia 27-go marca 2003r - "Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym" (Dz.U.
Nr 80, poz. 717)z późniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r - „Prawo budowlane” (tekst jednolity  Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z  2012r. Nr 81, poz.462)
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
( tekst jednolity Dz. U. Z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).
- Pozostałe przepisy i normy obowiązujące w budownictwie.
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

1.  PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY:
        Przedmiotowa inwestycja polega na remoncie elewacji przyziemia kościoła wraz z 
robotami dekarskimi ,renowacji: stolarki okiennej , drzwiowej ,schodów zewnętrznych, 
kamiennej płyty nagrobnej z płaskorzeźbą Ewy Poster z 1612r.   oraz izolacji iniekcyjnej 
ścian zewnętrznych i wymiany nawierzchni przed kościołem. Kościół wpisany do rejestru 
zabytków. Budynek jest obecnie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Poddasze nie jest 
użytkowane. Po remoncie przeznaczenie budynku nie zmieni się. Remont ma na celu 
zabezpieczenie budynku przed wpływami warunków atmosferycznych  i wód gruntowych 
oraz renowację renesansowej płyty nagrobkowej, wmurowanej w ścianę zewnętrzną 
kościoła. 

1.2. Parametry techniczne obiektu:
Zestawienie powierzchni stanu projektowanego:

powierzchnia u żytkowa ...................................  229,2 m2

powierzchnia zabudowy.............................. ... 307, 53 m2

kubatura  ......................................... ............... 3140,43 m3

            wysoko ść  budynku    ...................................  2 5,63 cm
     
           długo ść / szeroko ść budynku  …........... 2921 / 1514 cm
           Budynek jest dwukondygnacyjny (zakrystia ) z poddaszem i pi ętrami w wie ży
nieu żytkowymi.



1.3. Zestawienie powierzchni poszczególnych pomieszczeń wg rysunków architektonicznych.
2.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH MIESZKALNYCH – nie dotyczy
3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU
3.1. Przedmiotowy kościół   ma rzut  w kształcie połączonych prostokątów wieży,  korpusu
nawowego, prezbiterium i zakrystii. Prezbiterium zamknięte trójbocznie. Dachy dwuspadowe
symetryczne.  Hełm  wieży  czterospadowy.  Kościół  użytkowany  jest  zgodnie  z
przeznaczeniem – służy celom sakralnym.

3.3. Sposób spełnienia wymagań podstawowych dotyczących:
-  bezpieczeństwa  konstrukcji  (szczegóły  w  p.4  opisu  technicznego  oraz  w  projekcie
branżowym konstrukcji budynku)
- bezpieczeństwo pożarowe (szczegóły w p.13 opisu technicznego)
- bezpieczeństwo użytkowania (wykonanie budynku zgodnie z Warunkami Techniczymi)
- warunków higienicznych zdrowotnych oraz ochrony środowiska (szczegóły w p.11 opisu
technicznego)
- ochrony przed hałasem i drganiami (szczegóły w p.11 opisu technicznego)
- odpowiedniej charakterystyki energetycznej (szczegóły w p.10 opisu technicznego)

4. UKŁAD KONSTRUKCYJNY 
4.1. Budynek  zalicza  się  do  drugiej  kategorii  geotechnicznej,  posadowiony  w  prostych
warunkach gruntowych.
4.2.  Istniejący budynek wykonany jest  w technologii tradycyjnej murowanej i szachulcowej
drewnianej.  Konstrukcja  dachu  tradycyjna  drewniana  -.  Istniejące  ściany  zewnętrzne  i
wewnętrzne  murowane  z  cegły  pełnej  oraz  konstrukcja  drewniana  szachulcowa  z
wypełnieniem cegłą ceramiczną. Dach kryty blachą miedzianą.
4.3. Fundamenty:
Istniejące ławy fundamentowe ceglane w stanie dobrym.  Projekt nie przewiduje zmian w
zakresie konstrukcji fundamentów. 
4.4. Ściany zewnętrzne
Istniejące  ściany  zewnętrzne  i  wewnętrzne  murowane  z  cegły  pełnej  oraz  konstrukcja
drewniana szachulcowa z wypełnieniem cegłą ceramiczną. Projekt nie przewiduje zmian w
zakresie konstrukcji ścian.  Projektuje się  wykonanie izolacji  poziomych i pionowych ścian
zewnętrznych  metodą  iniekcyjną  oraz  wymianę  skorodowanych  tynków  na  nowe
renowacyjne.
4.5. Dach
Konstrukcja  dachu  drewniana  płatwiowo  –  kleszczowa.  Projekt  nie  przewiduje  zmian  w
zakresie konstrukcji dachu. 
4.6. Schody
Schody wewnętrzne na chór istniejące drewniane o konstrukcji policzkowej.
Schody  pomiędzy  piętrami  wieży  istniejące  metalowe.  Projekt  nie  przewiduje  zmian  w
zakresie schodów.
4.7. Stropy
Istniejące stropy drewniane, żelbetowe i  na belkach stalowych z podłogą  z kraty WEMA.
Projekt nie przewiduje zmian w zakresie stropów.
4.8. Wpływ eksploatacji górniczej. 
Na przedmiotowej działce, na której planuje się realizację inwestycji, oraz przyległym terenie,
nie występuje wpływ eksploatacji górniczej i nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

5.  OBSŁUGA  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  –  Dostępność  budynku  dla  osób
niepełnosprawnych  zostanie  zapewniona  poprzez  odpowiednie  ukształtowanie  utwardzeń
przed głównym wejściem do kościoła. Szczegóły wg rysunku nr 2.
6. CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGICZNA OBIEKTU - Nie dotyczy
7. ROZWIĄZANIA DLA OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO – Nie dotyczy 
8.  ROZWIĄZANIA  PODSTAWOWYCH  ELEMENTÓW WYPOSA ŻENIA  BUDOWLANO  -
INSTALACYJNEGO:

8.1. Instalacja wodociągowa – brak. Nie dotyczy.



8.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej – brak. Nie dotyczy.
8.3. Instalacja c.o. – brak. Nie dotyczy.
8.4. Ciepła woda – brak. Nie dotyczy.
8.5. Wentylacja grawitacyjna - brak. Nie dotyczy.
8.6. Instalacja elektryczna n/n - istniejąca, bez zmian
8.7. Instalacja odgromowa – istniejąca, bez zmian
9. URZĄDZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH  – nie dotyczy
10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU: Nie dotyczy
11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU:
11.1. Instalacja wodociągowa – projekt nie przewiduje wykonania przyłącza.

11.2. Projektowana inwestycja nie będzie generować emisji zanieczyszczeń gazowych,  
płynnych, pyłów ani uciążliwych zapachów, 

11.3. Wytwarzanie odpadów stałych. Śmieci są i będą składowane w istniejącym miejscu na 
przedmiotowej działce w zamykanych kubłach i wywożone przez odpowiednie służby.

11.4.  Projektowana  inwestycja  oraz  jej  wyposażenie  technologiczne  nie  spowoduje
przekroczenia norm emisji hałasu. W projektowanej inwestycji nie wystąpi zjawisko wibracji.
Obiekt  zasilany  będzie  z  sieci  230/380V  co  nie  powoduje  powstawania  promieniowania
jonizującego ani szkodliwego pola elektromagnetycznego.

11.5.  Inwestycja nie spowoduje uszkodzeń  w istniejącym drzewostanie. Obiekt nie będzie
miał negatywnego wpływu na glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 

12.  ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII  -  Nie dotyczy (budynek nie
ogrzewany).

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

13.1. Budynek zaliczono do budynków niskich (N) o dwóch kondygnacjach.       
13.2. Podział obiektu na strefy pożarowe i kategorie zagrożenia
Budynek  stanowi  jedną  strefę  pożarową  ZL  I.  Wielkość  strefy  pożarowej  nie  przekracza
dopuszczalnych wielkości.

13.3. Klasa odporności pożarowej budynku
Budynek  zalicza  się  do  budynków  wysokich.  Strefa  pożarowa  ZL  I  zaliczana  do  klasy
odporności pożarowej „C”.

13.4. Oddzielenia przeciwpożarowe
Nie przewiduje się wykonania oddzieleń przeciwpożarowych.

13.5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych
Brak pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz przestrzeni zewnętrznych zagrożonych 
wybuchem.

13.6. Drogi ewakuacyjne
Wyjście ewakuacyjne z pomieszczeń  bezpośrednio na zewnątrz budynku. Długości dojść
ewakuacyjnych nie przekraczają wartości granicznych. 

13.7.  Klasa  odporności  ogniowej  oraz  stopień  rozprzestrzeniania  ognia  elementów
budowlanych.

Część obiektu zaliczono do  klasy „C” odporno ści po żarowej.
Dla klasy „B” odporności pożarowej wszystkie elementy głównej konstrukcji nośnej powinny
spełniać  wymagania odporności ogniowej i być nie rozprzestrzeniające ognia.
Główna konstrukcja nośna – R 60 +NRO
Konstrukcja dachu – R15 +NRO



Strop REI 60+NRO
Ściany zewnętrzne – EI 30 +NRO
Ściany wewnętrzne  - EI 15 +NRO
Przekrycie dachu – RE 15 +NRO
Obecnie budynek nie spełnia wymagań  odporności pożarowej. Niniejsze opracowanie nie
dotyczy zabezpieczenia budynku pod względem przepisów przeciw pożarowych.

13.8.  Sposób  zabezpieczenia  przeciwpożarowego  instalacji  użytkowych  (wentylacyjnej,
grzewczej, elektroenergetycznej,  odgromowej, itp.)
Obiekt  wyposażony jest w:
- instalacja odgromowa – istniejąca - sprawna. 

13.9. Zewnętrzne zabezpieczenia przeciwpożarowe.
Budynek  będzie  usytuowany  w  sposób  zapewniający  możliwość  swobodnego  dojazdu
wozów bojowych straży pożarnej. Pobór wody do celów p.poż. zapewni istniejący hydrant
zlokalizowany w pobliżu przedmiotowej posesji w odległości mniejszej niż 75m od budynku. 

14. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE ORAZ DANE MATERI AŁOWE

14.1. Zagadnienia konserwatorskie
Przedmiotowy budynek -  Kościół  Parafialny p.w. Wniebowzi ęcia NMP  jest  wpisany do
rejestru zabytków decyzją  nr  1101/66 z dnia  05.02.1966 r.  Zgodnie z  kartą  ewidencyjną
zabytku remont należy przeprowadzić z uwzględnieniem następujących wymagań:
- remont drenażu
- naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych

Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z roku 1376. Obecna bryła główna 
jednonawowa orientowana z ok. 1639 r. z wieżą zamykającą od zachodu. Pierwotnie 
kościół  w konstrukcji szachulcowej, szalowany, z ceglaną podmurówką. W 1839 r. wieżę
drewnianą zastąpiono nową murowaną o cechach klasycystycznych z boniowaniem w 
tynku. Na przełomie XIX/XX w. od południa do prezbiterium dobudowano dwupiętrową 
zakrystię z wystrojem elewacji z elementami neogotyku i neoromanizmu. Kościół remon-
towany w latach 1915-16, w 1918r. otrzymał nowe wystrój malarski we wnętrzu. 
W 1991 pożar kościoła, zniszczeniu uległ dach oraz część wnętrza (polichromie, chór z 
organami, chrzcielnica). Remont po pożarze zakończono w 1993 r. 
Na elewacji wschodniej, zamkniętego trójbocznie prezbiterium, zachowana płyta 
epitafijna Ewy von Poser z 1612 r. o wymiarach. 93 x 183 cm. 

14.2. Ściany zewn ętrzne 
Istniejące ściany  kościoła murowane z cegły pełnej. Ze względu na brak izolacji pionowej i
poziomej, uległy one w wielu miejscach zawilgoceniu, który to proces uległ osłabieniu po
wykonaniu drenażu. Widoczne są wysolenia a także ubytki tynków, szczególnie widoczne w
ścianach cokołowych, a także we wnętrzu wieży i tylnej ścianie nawy.

Renowacja  ścian wie ży i tylnych ścian prezbiterium:

1. Wykonać zabezpieczenie ścian przed kapilarnym wnikaniem wilgoci od strony
fundamentów. Wykonać izolację wtórną - tzw. przeponę poziomą metoda iniekcyjną 
koncentratem mikroemulsji silikonowej typu SMK. Dla ścian zewnętrznych przeponę 
wykonać powyżej poziomu posadzki.  Roboty przy wykonywaniu izolacji metodą iniekcyjną 
należy wykonać ściśle wg zaleceń producenta wybranego systemu. 
Wiercenia w miarę możliwości technicznych i zgodności z technologią, wykonać od wewnątrz
budynku. Zakres prac pokazano na rysunku rzutu przyziemia.

2. Z powierzchni ścian skuć skorodowane, zawilgocone i zasolone tynki. Usunąć
skorodowane fugi z muru ceglanego na głębokość 2 cm.



3. Przeprowadzić prace odgrzybieniowe – po starannym oczyszczeniu powierzchni ścian. 
nasączyć ściany  preparatem grzybobójczym 

4. Otynkować zawilgocone i zasolone ściany za pomocą tynków renowacyjnych
w następujący sposób:
- Skucie starych zawilgoconych i zasolonych tynków, zakres prac oznaczono i opisano na 
rysunkach projektowych
- Wykonanie warstwy sczepnej (niepełnokryjącej) z obrzutki renowacyjnej,
- Wykonanie renowacyjnego tynku podkładowego  o grubości 10 mm, 
- Wykonanie renowacyjnego tynku nawierzchniowego  o grubości 10 mm, 
Wyprawy tynkarskie wykonać ściśle według zaleceń wybranego producenta systemu.

5. Malowanie powierzchni ścian od wewnątrz za pomocą dyfuzyjnej farby zolowo-
krzemianowej - kolor dopasować do istniejącej kolorystyki wnętrza kościoła, w trybie nadzoru
autorskiego.
Malowanie powierzchni ścian od zewnątrz za pomocą dyfuzyjnej farby zolowo-krzemianowej-
kolory według rysunków kolorystyki elewacji. Przed malowaniem na mury należy nanieść 
środek gruntujący zalecany przez producenta farby. Roboty malarskie wykonać ściśle wg 
wytycznych producenta farby.

Ściany zakrystii i ściany cokołowe:
1. Odkopać ściany fundamentowe zakrystii i ściany cokołowe nawy kościoła na głębokość ok
50 cm, starannie oczyścić powierzchnie ścian.

2. Wyrównać powierzchnie ścian, uzupełnić duże ubytki za pomocą trasowej zaprawy 
murarskiej 

3. Wykonać izolację pionową ścian:
- gruntowanie podłoża za pomocą cienkowarstwowej powłoki uszczelniającej. 
- ułożyć izolację pionową z bitumicznej powłoki uszczelniającej do poziomu przyległego 
terenu.
- osłonięcie powłoki izolacyjnej istniejącą folią kubełkową ułożoną wypustkami w stronę 
budynku
- dokonać sprawdzenia i ewentualnych napraw drenażu

4. Wykonać zabezpieczenie ścian zakrystii przed kapilarnym wnikaniem wilgoci od strony
fundamentów. Wykonać izolację wtórną - tzw. przeponę poziomą metoda iniekcyjną 
koncentratem mikroemulsji silikonowej typu SMK.  Dla ścian zewnętrznych przeponę 
wykonać na poziomie otaczającej budynek opaski żwirowej, po obniżeniu jej i obrzeży na 
poziom 5 cm powyżej terenu. Roboty przy wykonywaniu izolacji metodą iniekcyjną należy 
wykonać ściśle wg zaleceń producenta wybranego systemu. 
Wiercenia w miarę możliwości technicznych i zgodności z technologią, wykonać od zewnątrz
budynku. Zakres prac pokazano na rysunku rzutu przyziemia.

5. Z powierzchni ścian skuć skorodowane, zawilgocone i zasolone tynki. Usunąć
skorodowane fugi z muru ceglanego na głębokość 2 cm, celem położenia nowych tynków 
renowacyjnych. Zakres prac oznaczono i opisano na rysunkach projektowych

6. Przeprowadzić prace odgrzybieniowe - po starannym oczyszczeniu powierzchni ścian. 
nasączyć ściany  preparatem grzybobójczym 

7. Otynkować  ściany za pomocą tynków renowacyjnych
w następujący sposób:
- Wykonanie warstwy sczepnej (niepełnokryjącej) z obrzutki renowacyjnej,
- Wykonanie renowacyjnego tynku podkładowego  o grubości 10 mm, 
- Wykonanie renowacyjnego tynku nawierzchniowego  o grubości 10 mm,  
Wyprawy tynkarskie wykonać ściśle według zaleceń wybranego producenta systemu.



8. Po wykonaniu tynków renowacyjnych, na nowy i istniejący tynk  nanieść warstwę 
mineralnej zaprawy tynkarskiej z dodatkiem mikrowłókien. Zaprawę należy zaaplikować w 
takiej grubości, aby na remontowanej elewacji wyrównać zarówno płaszczyznę jak i strukturę
powierzchni wypraw tynkarskich. Zewnetrzną strukturę tynku typu „baranek” uzyskać metoda
nakrapiania miotłą lub przez mechaniczne nanoszenie tynku.

9. Malowanie powierzchni ścian od wewnątrz za pomocą dyfuzyjnej farby zolowo-
krzemianowej - kolor dopasować do istniejącej kolorystyki wnętrza kościoła 
Malowanie powierzchni ścian od zewnątrz za pomocą dyfuzyjnej farby zolowo-krzemianowej-
kolory według rysunków kolorystyki elewacji

10. Odsadzka ściany fundamentowej i okap na ściankach cokołowych
- Skuć istniejące tynki
-  Podłoże  należy  dokładnie  umyć  wodą  pod  ciśnieniem,  usunąć  wszystkie  nienośne
fragmenty podłoża.
- Przeprowadzić prace odgrzybieniowe - nasączyć ściany  preparatem grzybobójczym 
- Wykonanie warstwy sczepnej (niepełnokryjącej) z obrzutki renowacyjnej,
- Wykonanie renowacyjnego tynku podkładowego  o grubości 10 mm, 
- Wykonanie renowacyjnego tynku nawierzchniowego  o grubości 10 mm,  
(Wyprawy tynkarskie wykonać ściśle według zaleceń wybranego producenta systemu.)
-  Na całej  powierzchni  okapó,  odsadzek  fundamentów jak i  parapetów okiennych należy
wykonać izolację powłokową ze szlamu mineralno-polimerowego. Zaleca się aby w warstwę
izolacji wtopić siatkę zbrojeniową z włókna szklanego. Powłokę izolacji należy wygładzić tak
aby tworzyła jednorodną równą powierzchnię.
-  Malowanie  powierzchni  ścian  od  zewnątrz  za  pomocą  dyfuzyjnej  farby  krzemianowej-
kolory według rysunków kolorystyki elewacji.  Przed malowaniem na mury należy nanieść
środek gruntujący zalecany przez producenta farby.

11. Odtworzenie detali sztukatorskich elewacji zakr ystii:
Odtwarzanie   detali   architektonicznych   wykonanych   w   technologii   tynkarskiej  takich jak
cokoły oraz opaski okienne:
- skucie starych uszkodzonych detali architektonicznych, staranne oczyszczenie podłoża
- warstwa  sczepna - obrzutka z zaprawy renowacyjnej, 
-  narzucić   na   podłoże   pierwszą   warstwę   zaprawy   sztukatorskiej   o uziarnieniu 0,0-2,0
mm. Następnie za pomocą wzornika przesuwanego po
prowadnicach nadać wstępny kształt profilu. W jednym cyklu roboczym nakładać   warstwę
zaprawy o max grubości 30 mm. W razie potrzeby nakładać kolejne warstwy zaprawy po
związaniu warstwy nałożonej wcześniej.
- po wykonaniu wstępnego kształtu profilu przystąpić  do obróbki końcowej – szpachlowania.
Szpachlować  za pomocą zaprawy szpachlowej o   uziarnieniu   0,0-0,4   mm.   Po   nałożeniu
 warstwy   szpachli   nadać   ostateczny  kształt  za  pomocą  wzornika  przesuwanego  po
prowadnicach.
- malowanie odtworzonych opasek otworowych i cokołów za pomocą farby dyfuzyjnej: farby
zolowo-krzemianowej. Kolorystyka zgodnie z rysunkami elewacji.
Profile detali sztukatorskich pokazano na rysunku nr 06.

12. Malowanie ścian zewn ętrznych
Do malowania  ścian  zewnętrznych  należy  użyć  farb  zolowo-krzemianowych.  Kolorystykę
pokazano na rysunkach kolorystyki elewacji. Na ścianach wieży należy dokonać poprawek
malarskich w zagłębieniach boniowania. Przed malowaniem na mury należy nanieść środek
gruntujący zalecany przez producenta farby.
Roboty malarskie należy prowadzić ściśle wg zaleceń producenta farby.

UWAGA!  OSTATECZNY  DOBÓR  MATERIAŁÓW  I  KOLORÓW  NA  ELEWACJI
DOKONYWAĆ W POROZUMIENIU Z ARCHITEKTEM



14.3. Schody zewn ętrzne zakrystii  
Istniejące schody wykonane są ze stopni z piaskowca szarego. Na skutek osiadania gruntu
schody uległy obniżeniu i rozczłonkowaniu. Istniejące schody z szarego piaskowca 
należy rozebrać, oczyścić z brudu i zaprawy cementowej, a następnie ułożyć na nowo na 
odtworzonym fundamencie. Dolne stopnie schodów należy przyciąć od strony środkowej 
spoiny, tak aby stopnie leżące wyżej nachodziły na stopnie położone niżej minimum 2 cm.
Dopiero po dopasowaniu stopni, wykonać nowy fundament z bloczków żwirobetonowych. 
Szczegóły wg rysunku nr 05.

14.4. Drewniane oszalowanie ścian zewn ętrznych nawy 
- oczyścić istniejące deski i listwy z brudu i odspojonych powłok malarskich
- malowanie impregnatem rozpuszczalnikowym typu oleistego z dodatkiem 20%   pigmentu
brązowego, aby uzyskać lazurującą powłokę w kolorze ciemno brązowym

14.6. Stolarka okienna zewn ętrzna
Istniejące okna drewniane należy poddać oczyszczeniu i malowaniu.
Sposób  konserwacji  elementów  drewnianych  wykonać  zachowując  wytyczne  w instrukcji
producenta powłok malarskich. 
Okna zakrystii
Poddać renowacji ściśle wg poniższego opisu:
1. Oczyszczenie elementów drewnianych z farby: 
a) metody mechaniczne pod strumieniem gorącego powietrza, 
b) doczyszczanie pastą zmydlającą do usuwania starych powłok, następnie 
c) szlifowanie papierem ściernym drobnej granulacji;
2. Dezynfekcja drewna preparatem biobójczym opartym na związkach boru,
3. Impregnacja wzmacniająca drewna (w miejscach gdzie to konieczne – dwuskładnikowy 
preparat na bazie żywicy epoksydowej, przeznaczony do wzmacniania drewna);
4. Uzupełnianie ubytków (fleki drewniane, mieszanka epoksydowa do uzupełnień w drewnie ,
mniejsze ubytki - szpachlówka do drewna);
5. Gruntowanie drewna preparatem o własnościach biologicznie czynnych o przedłużonym 
działaniu 
6. Naniesienie warstw malarskich – malowanie dwukrotne za pomocą pędzla farbą odporną 
na czynniki zewnętrzne, powłoką kryjącą w kolorze białym: półmatowa emalia alkidowa
7. Wymiana lub renowacja przeszklenia (opcjonalnie), nałożenie nowego kitu okiennego
8. Okucia i mechanizmy należy poddać renowacji, polegającej przywróceniu sprawności 
mechanizmom, usunięciu starych powłok malarskich, oczyszczeniu powierzchni z zabrudzeń
i odtłuszczeniu oraz naniesieniu nowych powłok zabezpieczających (elementy stalowe); 
elementy mosiężne należy oczyścić preparatem do metali kolorowych, elementów 
mosiężnych nie malujemy.
9. Renowacja elementów stalowych okien:
- Oczyszczenie powierzchni metalu z warstw malarskich oraz produktów korozji metalu 
metodami mechanicznymi (metody termiczne, chemiczne z zastosowaniem past 
zmydlających, nie należy piaskować elementów).
- Naniesienie inhibitora korozji (np. Tanina).
- Naniesienie powłok zabezpieczających w kolorze okien: zakrętki, zawiasy, gałki.
- Klamki stalowe- zabezpieczenie powierzchni pastą bezbarwną lub lakierem akrylowym.

Okna nawy od zewn ątrz:
- oczyszczenie elementów z nienośnych warstw starych powłok (szlifowanie)
- w przypadku ubytków (estetycznych - nie konstrukcyjnych) uzupełnić i wyretuszować 
- nałożenie nowego kitu okiennego
- elementy pomalować  końcową  powłoką  zachowującą  rysunek drewna:  grubowarstwowa
lazura do drewna na bazie żywicy alkidowej w kolorze ciemno brązowym

14.7. Stolarka drzwiowa zewn ętrzna (oprócz drzwi wej ściowych w wie ży kościoła)
oraz drewniany element o ścieżnicy w otworze drzwiowym do zakrystii.
- oczyszczenie elementów z nienośnych warstw starych powłok (szlifowanie), usunięcie 
fragmentów najbardziej zniszczonych - miejscowo



- w przypadku ubytków (estetycznych - nie konstrukcyjnych) uzupełnić i wyretuszować 
- elementy pomalować końcową powłoką zachowującą rysunek drewna: grubowarstwowa 
lazura do drewna na bazie żywicy alkidowej w kolorze ciemno brązowym
Elementy metalowe jak klamki i szyldy i zawiasy: 
-  Oczyszczenie  powierzchni  metalu  z  warstw  malarskich  oraz  produktów  korozji  metalu
metodami  mechanicznymi  (metody  termiczne,  chemiczne  z  zastosowaniem  past
zmydlających, nie należy piaskować elementów).
- Naniesienie inhibitora korozji (np. Tanina).
-  Naniesienie  powłok  zabezpieczających:  malować  farbą  podkładową  gruntującą
antykorozyjną na bazie żywicy alkidowej, a następnie półmatową emalią alkidową w kolorze
antracyt. Ostateczny kolor do uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego. 

14.8. Kraty okienne
Istniejące kraty okienne w oknach zakrystii należy zdemontować jako nie nawiązujące 
stylowo do budynku. Wykonać dwie nowe kraty stalowe metodą kowalską zgodnie z 
rysunkiem nr 07 i osadzić w wykutych gniazdach ościeży okien. Kraty po dokładnym 
oczyszczeniu z rdzy, malować farbą podkładową gruntującą antykorozyjną na bazie żywicy 
alkidowej, a następnie półmatową emalią alkidową w kolorze antracyt. Ostateczny kolor do 
uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego. 

Siatka zabezpieczaj ąca witra ż w ścianie północnej ko ścioła  – zmienić na siatkę o 
mniejszych przekrojach drutu. 
Elementy  metalowe  po  dokładnym  oczyszczeniu  z  rdzy,  malować  farbą  podkładową
gruntującą antykorozyjną na bazie żywicy alkidowej, a następnie półmatową emalią alkidową
w kolorze antracyt. Ostateczny kolor do uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego. 

14.9. Płyta nagrobkowa z 1612 roku  
Należy przeprowadzić prace konserwatorskie wg programu prac konserwatorskich 
opracowanego przez uprawnionego konserwatora zabytków, a będącego załącznikiem do 
niniejszego opisy technicznego. Prace mogą być wykonane wyłącznie przez 
dyplomowanego konserwatora zabytków. Prace konserwatorskie przeprowadzić przed 
wykonaniem prac tynkarskich i malarskich ściany, w której płyta jest osadzona. Przy 
wykonywaniu prac w sąsiedztwie płyty, należy ją starannie osłonić przed uszkodzeniami i 
zabrudzeniem. 

14.10. Rury spustowe, rynny i obróbki blacharskie
Należy  dokonać  napraw  istniejących  rynien  miedzianych  w  miejscach  oznaczonych  na
rysunkach elewacji. W celu sprawdzenia systemu rynien i rur spustowych należy wykonać
przegląd  podczas  intensywnych  opadów  deszczu,  celem  zlokalizowania  ewentualnych
dodatkowych przecieków i ich zlikwidowania. Zgodnie z rysunkami elewacji wymienić dolne
odcinki  rur  spustowych  z  PVC  na  miedziane.  Rury  zamocować  w  sposób  utrudniający
ewentualną kradzież. 

14.11. Systemy odprowadzania wód deszczowych.
Inwestycja nie spowoduje zwiększenia zrzutów wody deszczowej z połaci dachowych  budynku.
Wody opadowe jak dotychczas odprowadzić na teren nieutwardzony działki.
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