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O P I S    T E C H N I C Z N Y 

 

1. Dane ogólne. 

 

 

1.1. Inwestor: Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 

62-020 Swarzędz ul. Wrzesińska 13 

 

1.2. Obiekt:   Budynek mieszkalny wielorodzinny. 

 

1.3. Lokalizacja:  Swarzędz ul. Wrzesińska 2 - działka nr 704. 

 

1.4. Program funkcjonalny parteru: 

             1.4.1  PIWNICA (pomieszczenia dla potrzeb mieszkańców) 

             1.4.2  PARTER (dwa lokale mieszkalne oraz jeden lokal usługowy) 

             1.4.3  PIĘTRO (trzy lokale mieszkalne)        

             1.4.4  PODDASZE (cztery lokale mieszkalne) 

 

1.5. Zestawienie powierzchni i kubatury: 

            Powierzchnia zabudowy                          182,06 m2  

            budynku mieszkalnego 

            Powierzchnia uŜytkowa                           362,62 m2  

            budynku mieszkalnego 

            Kubatura bud mieszkalnego                    1758  m3 

            Powierzchnia całkowita:                          550,57 m2 

 

1.6. Wysokość pomieszczeń mieszkalnych 

- parter    – 3,04 m 

- piętro   – 3,04 m 

- poddasze  – 2,60 m  (max) 

 

 

 



2. Program uŜytkowy dla budynku mieszkalnego 

 2.1. W parterze zlokalizowano: 

1.1 Klatka schodowa 16,37 m2  
 MIESZKANIE  NR 1   
1.2 Kuchnia 15,18 m2  
1.3 Łazienka 2,25 m2  
1.4 Pokój 24,58 m2  
 LOKAL  USŁUGOWY   
1.5 Pom. SprzedaŜy 24,89 m2  
1.6 Pom. socjalne i wc 2,12 m2  
 MIESZKANIE  NR 2   
1.7 Wiatrołap 2,88 m2  
1.8 Kuchnia 9,73 m2  
1.9 Przedsionek 4,09 m2  
1.10 Łazienka 4,53 m2  
1.11 Pokój 16,82 m2  
1.12 Pokój 13,59 m2  
 PARTER  RAZEM 137,04 m2  

   
2.2  Na piętrze zlokalizowano: 

2.1 Klatka schodowa 6,59 m2  
 MIESZKANIE  NR 3   
2.2 Kuchnia 14,15 m2  
2.3 Łazienka 3,05 m2  
2.4 Pokój 24,78 m2  
 MIESZKANIE  NR 4   
2.5 Kuchnia 10,73 m2  
2.6 Łazienka 3,24 m2  
2.7 Pokój 20,73 m2  
 MIESZKANIE  NR 5   
2.8 Wiatrołap 12,11 m2  
2.9 Kuchnia 2,48 m2  
2.10 Przedsionek 16,31 m2  
 MIESZKANIE  NR 6   
2.11 Pokój z aneksem kuchennym 20,39 m2  
2.12 Łazienka 2,75 m2  
 PIĘTRO  RAZEM 137,31 m2  

 
2.3 Na piętrze zlokalizowano; 

3.1 Klatka schodowa 4,12 m2  
 MIESZKANIE  NR 7   
3.2 Kuchnia 7,5 m2  
3.3 Łazienka 2,18 m2  
3.4 Pokój 22,79 m2  
 MIESZKANIE  NR 8   
3.5 Kuchnia 10,86 m2  
3.6 Łazienka 3,46 m2  



3.7 Pokój 16,87 m2  
 MIESZKANIE  NR 9   
3.8 Komunikacja 5,57 m2  
3.9 Łazienka 3,21 m2  
3.10 Pokój 12,41 m2  
3.11 Garderoba 3,25 m2  
3.12 Kuchnia 7,44 m2  
3.13 Pokój 7,42 m2  
 PIĘTRO  RAZEM 107,08 m2  

 
                Ogółem powierzchnia :                   381,43 m2 
 

3. Opis ogólny. 

Obiekt jest budynkiem trzykondygnacyjnym (parter, piętro, poddasze) całkowicie 

podpiwniczonym. W budynku znajdują się mieszkania szt. 9 oraz lokal handlowo 

usługowy. 

Pomieszczenia posiadały instalację wodociągową i kanalizacyjną oraz częściowo 

gazową. Budynek jest w zwartej zabudowie z innymi budynkami mieszkalnymi, gdzie 

przedmiotowe budynek jest wyŜszy od sąsiednich o co najmniej jedną kondygnację.  

Budynek w wyniku poŜaru powstałego pod koniec lipca 2009r. uległ znacznemu 

zniszczeniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPIS  KONSTRUKCJI I ZAKRES REMONTU 

 

1. Ławy fundamentowe budynku mieszkalnego - istniejące murowane ceglane, 

posadowione około 200 cm poniŜej poziomu terenu. 

 

2.  Ściany fundamentowe, ściany piwnic istniejące murowane z cegły ceramicznej, w 

ścianach widoczne zawilgocenia. NaleŜy dokonać napraw izolacji oraz napraw 

tynków od strony pomieszczenia piwnicznych. 

 

3. Ściany parteru wewnętrzne i zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej. Od 

środka pomieszczeń w większości parteru ściany pokryte są płytą gipsowo 

kartonową na ruszcie metalowym. Od ulicy Wrzesińskiej i Kórnickiej ściany 

wykończone są licówką z cegły klinkierowej oraz ozdobnymi boniami z zaprawy 

cem. wap.  

     W trakcie akcji gaśniczej większość wewnętrznego poszycia z płyt została 

zawilgocona. NaleŜy przy remoncie zerwać całość okładzin z płyt, skuć tynki cem. 

wap. ze wszystkich ścian, ściany odgrzybić, następnie połoŜyć nowy tynk. cem wap. 

dalej dwukrotnie przeszpachlować i pomalować farbą emulsyjną. Od strony ul. 

Wrzesińskiej i Kórnickiej na całej elewacji uzupełnić fragmenty tynkowane 

(popękane bonie i gzymsy ozdobne), a w miejscu ścian gdzie występuje cegła 

klinkierowa wymienić spoiny na nowe w kolorze szarym. Od strony podwórza i na 

ścianach szczytowych na całości wymienić tynk cem. wap. 

4.  Ściany piętra wewnętrzne i zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej, od   

środka na ścianach tynk cem. wap. Z całości ścian naleŜy skuć tynk, ściany 

odgrzybić i następnie połoŜyć nowy tynk cem. wap.. Na tynku dwukrotnie gładź 

gipsową i powłoka z farby emulsyjnej. Znaczna część ścian piętra uległa 

zniszczeniu w trakcie poŜaru. Ściany te naleŜy rozebrać, a w ich miejsce postawić 

nowe ściany z siporeksu gr. 24 cm klejonego na klej. Ściany projektowane ze 

ścianami istniejącymi połączyć za pomocą kotew stalowych Ø 10 w układzie co 

druga warstwę. Zastosować po 2 kotwy Ø 10 na jedno połączenie. Układ ścian 

piętra które naleŜy rozebrać, a które pozostają do remontu pokazują rys. nr 3 i nr 8. 

 



5.  Ściany poddasza wewnętrzne i zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej, od 

środka na ścianach tynk cem. wap. Całość ścian poddasza bardzo zniszczona przez 

ogień. Oprócz ściany frontowej od ul. Wrzesińskiej i Kórnickiej wys. 50 cm oraz 

szczytu wszystkie ściany poddasza rozebrać do poziomu stropu i wykonać nowe 

ściany z siporeksu gr. 24 cm klejonego na klej. Ściany nowe z istniejącymi połączyć 

tak samo jak w przypadku ścian piętra. Nową część ścian od strony podwórza (3 

ściany) ocieplić styropianem, gr. 12 cm w systemie Atlas. Na styropianie tynk 

cienkowarstwowy akrylowy w kolorze jak na rysunkach elewacyjnych. 

Współczynnik przenikania ciepła dla nowych ścian poddasza ocieplonych 

styropianem 12 cm będzie wynosił 0,27W/m2K. Ściany poddasza usztywnić przez 

zwieńczeniem ich wieńcem zbrojonym 4 Ø 12 stal 34GS strzemiona Ø co 25 cm.  

 

6. Ściany działowe projektowane z siporeksu gr. 12 cm klejonego na klej lub z płyt GK 

na ruszcie stalowym z wygłuszeniem wełną mineralną. Ściany murowane 

obustronnie otynkować, dalej gładź gipsowa dwukrotnie i farba emulsyjna.  

 

7. Kominy istniejące murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cem. wap. W 

chwili obecnej kominy wystają około 250 cm nad strop poddasza. Częściowo 

zostały juŜ rozebrane przy rozbiórce spalonej konstrukcji dachu. Stan techniczny 

kominów jest zły. Dlatego naleŜy kominy istniejące rozebrać do poziomu parteru. 

Od poziomu parteru projektuje się kominy z cegły ceramicznej pełnej 15 MPa na 

zaprawie cem. wap. marki M – 7. W otwory którymi będą odprowadzane spaliny z 

piecy co gaz Turbo zastosować odpowiednie wkłady z blachy kwasoodpornej. 

Kominy murowane otynkować zaprawą cem. wap. Układ kominów został pokazany 

na rys. nr 14. Komin nr 4 i nr 5 projektuje się z rur Ø 120 z blachy ocynk 

izolowanych wełną mineralną gr. 5 cm. W kominie nr 4 pośrodku poprowadzić rurę 

spalinową z blachy kwasoodpornej od pieca co gaz Turbo z parteru z pom. 1.2. Rury 

obudować płytą OSB gr. 22 mm na ruszcie z łat drewnianych 5 x 5 cm. Całość 

połączyć za pomocą wkrętów do połączeń drewnianych. Od zewnątrz płyty OSB 

przykleić styropian 5 cm w systemie Atlas. Na zakończeniu komina wykonać 

obróbkę blacharską i uszczelnić tak, aby wody opadowe nie wnikały do środka 

komina. 

 



8.  NadproŜa istniejące murowane ceglane. Większość nadproŜy popękanych dlatego  

we wszystkich otworach okiennych od strony pomieszczeń zamontować ceownik 

160 o długości zgodnej z szerokością otworu z dołoŜenie na obustronne oparcie 

belki  2 x po 20 cm.  

      We wszystkich otworach drzwiowych istniejących nadproŜa murowane ceglane 

wymienić na   Ŝelbetowe z 2 L 19 o dł. 120 cm (lub ceramiczne POROTHERM). W 

przypadku otworów okiennych i drzwiowych na klatce schodowej (drzwi wejściowe 

do budynku od podwórza oraz dwa otwory okienne) nadproŜa wymienić na 

Ŝelbetowe z 2L19 dł. 150 cm i 120 cm (zgodnie z rys. nr 7, nr 8, nr 9) 

 

9.  Strop nad piwnicą istniejący murowany łukowy na belkach stalowych. Na stropie 

posadzka drewniana z desek gr. 3,2 cm łączonych na wpust. Deski mocowane są do 

legarów drewnianych. Całość posadzki drewnianej została zawilgocona przez akcję 

gaśniczą. Dlatego zaleca się rozebranie całej posadzki drewnianej łącznie z 

legarami. Na istniejącym stropie ułoŜyć dwie warstwy folii izolacyjnej dalej 

wysypać granulat styropianowy (w miejscu zagłębień w stropie). Na całej 

powierzchni parteru ułoŜyć twardy styropian gr. 5 cm. Na styropianie wykonać 

posadzkę betonową gr. 5 cm. Zatartą na gładko. Na posadzce wykonać wylewkę 

samopoziomującą gr. 2 mm. Jako wykończenie zastosować materiał (płytki 

ceramiczne oraz wykładzinę PCV) zgodnie z tabelką na rys. nr 7.  

      W stropie przy wejściu od podwórza znajdują się dwa stopnie drewniane wys. 18 

cm wraz z podestem dł. 162 cm i szer 109 cm. Ze względu na duŜe zniszczenie 

podestu i schodów całość naleŜy rozebrać i wymienić. 

  

10. Strop nad parterem istniejący całkowicie drewniany. Belki stropowe 14 x 20-28 cm 

w rozstawie co około 90 cm. Na belkach deski gr. 3,2 cm łączone na wpust. 

Pomiędzy belkami stropowymi izolacja wygłuszająca z gliny. Od spodu podsufitka 

z desek pokrytych tynkiem cem. wap. na trzcinie. Pod stropem na całej powierzchni 

występuje sufit z desek otynkowanych lub z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie 

metalowym. Przy klatce schodowej oraz na korytarzu strop bardzo mocno 

nadpalony. Całość bardzo zawilgocona przez akcję gaśniczą. W chwili obecnej strop 

nie moŜe być dalej uŜytkowany – zły stan techniczny. NaleŜy go w całości rozebrać 

do belek nośnych, belki wymienić lub obustronnie nadbić w zaleŜności od 

zniszczenia. Wykonać nowy strop drewniany w nowej technologii uŜywając płyt 



gipsowo-jastrychowych i wełny mineralnej. Przy rozbiórce stropu rozebrać takŜe 

balkon Ŝelbetowy nad wejściem do lokalu usługowego. 

 

11. Strop nad piętrem istniejący całkowicie drewniany. Belki stropowe 14 x 20-28 cm w 

rozstawie co około 90 cm. Na belkach deski gr. 3,2 cm łączone na wpust. Pomiędzy 

belkami stropowymi izolacja wygłuszająca z gliny. Od spodu podsufitka z desek 

pokrytych tynkiem cem. wap. na trzcinie. Przy klatce schodowej oraz na korytarzu 

strop bardzo mocno nadpalony. Całość bardzo zawilgocona przez akcję gaśniczą. W 

chwili obecnej strop nie moŜe być dalej uŜytkowany – zły stan techniczny. NaleŜy 

go w całości rozebrać i wymienić na nowy wymieniając wszystkie belki i wykonać 

w nowoczesnej technologii. 

 

12. Konstrukcja dachowa w budynku została juŜ wcześniej w większości rozebrana. Do 

rozbiórki pozostał fragment konstrukcji dachu przymocowany do ściany szczytowej 

budynku od strony skrzyŜowania ulicy Wrzesińskiej i Kórnickiej. Powierzchnia do 

rozbiórki to około 30 m2. Do rozbiórki pozostały takŜe fragmenty więźby dachowej 

znajdujące się w ścianach szczytowych oraz środkowych budynku. 

      Nowy dach projektowany jako konstrukcja krokwiowo - kleszczowa. Krokwie z 

drewna sosnowego o przekroju 8 x 18 cm przy konstrukcji głównej oraz o przekroju 

6 x 16 cm przy konstrukcji kaferków. Kleszcze 5 x 18 cm. Połączenie krokwii i 

kleszczy za pomocą połączeń ciesielskich, blach ocynk oraz śrub zamkowych M 10 

(2 szt na jedno połączenie).  Murłata z drewna sosnowego 14 x 14 cm zakotwić za 

pomocą śrub Ø 16 wypuszczonych z wieńca podczas betonowania, połoŜyć na 

wieńcu na warstwie papy izolacyjnej. Płatwie 14 x 16 cm oraz 14 x 18 cm. Płatwie 

podparte będą za pomocą słupków drewnianych 16 x 16 cm oraz na ścianach 

nośnych zewnętrznych i wewnętrznych na słupkach Ŝelbetowych. Część płatwi 

opartej na ścianie owinąć papą asfaltową. Belka koszowa 10 x 20 cm. W celu 

oparcia belki koszowej na kominie zastosować łącznik stalowy z ceownika 180 dł. 

100 cm. W dachu od strony ulicy tak jak to było w wersji przed poŜarem projektuje 

się 7  kaferków o konstrukcji drewnianej. Kaferki wykonać w całości z drewna od 

zewnątrz obić boazerią drewnianą sosnową zaimpregnowaną trzykrotnie środkiem 

Drewnochron w kolorze brązowym Od wewnątrz docieplić wełną mineralną gr. 15 

cm i obłoŜyć płytą gipsowo kartonową na ruszcie metalowym. Szczegół kaferka 

pokazany jest na rys. jako detal nr 1. 



      Całość konstrukcji dachu naleŜy obić deską gr. 2,5 cm.  

      Przy okapie znajduje się gzyms drewniany a pod gzymsem elementy ozdobne. 

Całość gzymsu do naprawy a elementy ozdobne znajdujące się pod gzymsem do 

odtworzenia. Szczegół gzymsu oraz elementu ozdobnego przedstawia rys. nr 22 

detal nr 2 i detal nr 3. 

 

13. Pokrycie dachowe wykonać się tak jak w wersji przed poŜarem. Od ulicy na połaci 

dachu oraz na kaferkach dachówka karpiówka w kolorze ceglastym na łatach 4 x 6 

cm i kontrłatach 2,5 x 5 cm. Pod pokryciem papa izolacyjna na deskowaniu. Na 

pozostałej części dachu papa termozgrzewalna na papie podkładowej i deskowaniu. 

Obróbki blacharskie gzymsu, okapu oraz kominów z blachy ocynk. Rynny i rury 

spustowe z blachy ocynk Pomiędzy krokwiami projektuje się ocieplenie z wełny 

mineralnej gr. 20 cm, od strony pomieszczeń sufit z płyt nida gips na konstrukcji 

matalowej. Współczynnik przenikania ciepła dla dachu wyniesie – 0.20 W/m2K. 

 

14. Schody drewniane z piwnicy na parter, z parteru na piętro i z piętra na poddasze 

uległy całkowitemu spaleniu, pozostały tylko fragmenty stopni przy wejściu na 

schody z poziomu parteru oraz fragmenty wangi przymocowanej do ściany. Całość 

pozostałej konstrukcji naleŜy rozebrać i odtworzyć zgodnie jak spalone. 

 

15. Schody zewnętrzne istniejące betonowe przy wejściu do budynku oraz przy wejściu 

do lokalu usługowego. Na powierzchni schodów płytki ceramiczne, które uległy 

zniszczeniu przez poŜar i akcję gaśniczą. NaleŜy istniejące płytki skuć i połoŜyć 

nowe płytki ceramiczne mrozoodporne na kleju mrozoodpornym firmy Atlas Plus. 

Zastosować płytki w kolorze klinkierowym a zaprawę do spoinowania w kolorze 

szarym. 

 

16. Stolarka okienna w całym budynku istniejąca, na poziomie piętra i poddasza 

zniszczona prze poŜar. W parterze budynku stolarka okienne PCV pozostaje bez 

zmian, wymaga tylko przeglądu, konserwacji i regulacji.  

      Okna na parterze które pozostają (O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, O9, O10, O11)  

      Na piętrz całość do zdemontowania i wymiany  na okna z PCV. Projektuje się 

stolarkę okienną PCV w kolorze białym szyba zespolona o k = 1,0 W/ m2K, profil 

sześciokomorowy firmy KBE okucia sigenia. Okna na piętrze które naleŜy 



wymienić (O12, O13, O14, O15, O16, O17, O18, O19, O20, O22, O23). Okno o 

oznaczeniu O21 naleŜy zamurować.  

      Na poddaszu projektuje się okna tak jak w pozostałej części budynku z PCV w 

kolorze białym szyba zespolona o k = 1,0 W/ m2K, profil sześciokomorowy firmy 

KBE okucia sigenia. Okna na poddaszu (O24, O25, O26, O27, O28, O29,O30) 

      Stolarka drzwiowa wejściowa do budynku z ulicy oraz z podwórza zniszczona przez 

poŜar. Wymienić na nową stolarkę aluminiową w kolorze brązowym o wymiarach 

takich jak na rzucie parteru rys. nr 7. Stolarka drzwiowa do wymiany oznaczenia 

(D2 i D3).  

      Drzwi wejściowe do lokalu usługowego o oznaczeniu D1 pozostają bez zmian. 

Wymagają tylko regulacji i konserwacji.  

      Stolarka drzwiowa wejściowa do lokali mieszkalnych w całości zniszczona przez 

poŜar. Całość do wymiany na drzwi ocieplane o wymiarach tak jak na rzutach 

budynku. 

      Stolarka wewnątrz mieszkań zniszczona przez poŜar i akcję gaśniczą. Całość do 

wymiany na drzwi drewniane płycinowe w kolorze białym. 

               

 17. Izolacje. 

        -  termiczna dachu - wełna mineralna gr. 20 cm. 

        -  termiczna ścian zewnętrznych poddasza - styropian gr. 12 cm     

        -  termiczna w stropach wełna mineralna gr. 5 cm (twarda), 15 cm (miękka)  

     

 18. Wykończenie wewnętrzne. 

a) posadzki płytki ceramiczne i wykładzina PCV (w całości do wymiany zgodnie z 

tabelami       na rzutach parteru, piętra i poddasza) 

      b)  tynki wewnętrzne ścian  kat. III cementowo - wapienne na sufitach płyty 

gipsowo – kartonowe na ruszcie metalowym. 

      c)  malowanie i powłoki zabezpieczające: 

           - ściany wewnętrzne 2 x gipsowane i 2 x malowane farbami emulsyjnymi, 

           - ściany kuchni i łazienki  - glazura w okolicy zlewozmywaka, umywalki oraz 

prysznica, pozostała cześć szpachlowana i malowana, 

       d)  parapety wewnętrzne - z PCV w kolorze białym 

       e)  stolarka okienna i drzwiowa - typowa o wymiarach jak na rzutach i  przekrojach 

budynku 



19. Wykończenia zewnętrzne . 

     a)   dach – dachówka karpiówka kolor czerwony.                

b) ściany od ulicy z klinkieru z ozdobieniami w postaci boni, detali ozdobnych oraz 

gzymsów tynkowanych zaprawą cem. wap, Od podwórza w części parteru i 

piętra projektuje się tynk akrylowe w kolorze jasnym pastelowym (jak na 

rysunku elewacji) na tynku cem. wap a na poddaszu nowe ściany projektowane 

ocieplić styropianem gr. 12 cm pokryć siatką, klejem i tynkiem akrylowym w 

kolorze jasnym pastelowym (jak na rysunku elewacji) 

Większość detali architektonicznych boni i gzymsów jest zniszczona. NaleŜy je 

w całości odtworzyć w postaci odlewów cementowych i zamontować do ściany. 

Pod gzymsem drewnianym naleŜy odtworzyć 46 detali nr 2 a na szczycie 

budynku na zakończeniu boni cementowo wapiennych naleŜy odtworzyć 2 

detale nr 3. Szczegóły detali architektonicznych pokazuje rys. nr 22 .  

Bonie oraz gzymsy ozdobne uzupełnić zaprawą cem. wap.           

     c)   stolarka okienna w kolorze białym. 

     d)   rynny średnicy 150 cm, rury spustowe średnicy 120 cm ocynk      

     e)   parapety betonowe 

     f)   elementy drewniane naleŜy zabezpieczyć  solnymi (ekologicznymi) 

            preparatami ognioodpornymi do granicy trudnozapalności  

            (np.  Fobos, Drewnochron) 

g) elementy stalowe - zagruntować podkładem antykorozyjnym i pomalować 

dwukrotnie    

       farbą akrylową  do zewnętrznego stosowania.            

20. Instalacje.  

    a)  Instalacja wodociągowa: w całości do wymiany          

    b)  Kanalizacja sanitarna: w całości do wymiany        

    c). Ogrzewanie: istniejące piece kaflowe a w dwóch mieszkaniach ogrzewanie 

gazowe. W miejscach piecy wstawić ogrzewanie gazowe etaŜowe 

    d). Instalacja gazowa: w całości do wymiany           

    e). Instalacja elektryczna: w całości do wymiany          

 

 

       



OPIS  KOLEJNOŚCI  WYKONYWANIA 

PRAC BUDOWLANYCH. 

 

1. Ogrodzić cały teren budowy od ulicy Wrzesińskiej i Kórnickiej za pomocą 

pełnego ogrodzenia.  Na czas robót naleŜy uzyskać od zarządcy drogi zgodę na 

zajęcie pasa. 

2. Zabezpieczyć tył remontowanego budynku (wykonać zadaszenie nad 

wejściem do budynku od podwórza) tak aby prace remontowe nie 

powodowały zagroŜenie czy utrudnienia dla mieszkańców mieszkających w 

sąsiednich budynków zlokalizowanych na tym terenie. 

3. Zdemontować pozostałości po więźbie dachowej. 

4. Rozebrać ściany poddasza łącznie z kominami do poziomu stropu poddasza. 

Pozostają ściany od ulicy Wrzesińskiej i Kórnickiej wys. 50 cm oraz szczyt. 

Rysunek nr 4 pokazuje które ściany naleŜy rozebrać a które pozostają. 

5. Uprzątnąć z poddasza rozebrane materiały, załadować na środek transportowy 

i wywieźć z placu budowy na wysypisko. 

6. Dokonać rozbiórki stropu drewnianego zaczynając od podłogi z desek, dalej 

rozebrać warstwę izolacji z gliny, następnie rozebrać sufity podwieszane z płyt 

gipsowo kartonowych na ruszcie metalowym oraz podsufitkę z desek  

Następnie dokonać rozbiórki poszczególnych belek stropowych. 

7. Uprzątnąć z budynku rozebrane materiały, załadować na środek transportowy i 

wywieźć z placu budowy na wysypisko. 

8. Po rozbiórce i uporządkowaniu stropu naleŜy zastosować ściągi stalowe ze 

śrub rzymskich które usztywnią pozostałe ściany. Ilość ściągów, miejsce oraz 

sposób ich montaŜu uzgodnić z kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru. 

9. Rozebrać wewnętrzne ściany piętra łącznie z kominami do poziomu stropu 

parteru. Pozostają wszystkie ściany zewnętrzne oraz ściana poprzeczna w 

środku. Rysunek nr 3 pokazuje które ściany naleŜy rozebrać a które pozostają. 

10. Uprzątnąć z budynku rozebrane materiały, załadować na środek transportowy i 

wywieźć z placu budowy na wysypisko. 

11. Po rozbiórce i uporządkowaniu stropu naleŜy zastosować ściągi stalowe ze 

śrub rzymskich które usztywnia ściany.  Ilość ściągów, miejsce oraz sposób 

ich montaŜu uzgodnić z inspektorem nadzoru. 



12. Podstemplować strop piwnicy tak aby na jego powierzchni bezpiecznie moŜna 

było ustawić stemple stropu nad parterem. 

13. W części parteru wzmocnić nadproŜa okienne belkami stalowymi oraz 

wymienić popękane nadproŜa na Ŝelbetowe z L19 (zgodnie z rys. nr 7, 8, 9, 15 

i 16) 

14. Przystąpić do remontu stropu nad parterem.  

Sprawdzić z inspektorem nadzoru lub projektantem stan techniczny belek i 

wytypować które naleŜy wymienić. Nowe belki zabezpieczyć środkiem 

grzybobójczym i ogniochronnym np. FOBOS, a końcówki zabezpieczyć 

dodatkowo papą. 

Górą belki nadbić legarami na akustycznych podkładkach co ok. 50cm i 

następnie obić deskami lub płytą OSB. Na płycie ułoŜyć twardą wełnę 

mineralną 5cm i ułoŜyć jastrychowe płyty podłogowe FERMACELL wg. 

Instrukcji FERMACELL. W przypadku zastosowania płyt FERMACEL z 

warstwą wełny lub pilśni moŜna zrezygnować z wełny mineralnej. Między 

belkami od spodu podwiesić 15cm wełny mineralnej miękkiej celem izolacji 

akustycznej i cieplnej, a następnie podwiesić na ruszcie płytę GK. Płyta 

FERMACELL ma atest ognioodporności 60 minut. 

15. Po wykonaniu stropu przystąpić do odtwodzenia schodów na piętro.  

16. Po wykonaniu schodów na piętro przystąpić do wykonywania ścian nośnych 

piętra z siporeksu gr. 24 cm na klej oraz kominów z cegły pełnej na zaprawie 

cem. wap. Układ projektowanych i istniejących ścian piętra oraz układ 

projektowanych kominów przedstawia rys. nr 8. 

17. W części piętra wzmocnić nadproŜa okienne belkami stalowymi oraz 

wymienić popękane nadproŜa na Ŝelbetowe z L19 (zgodnie z rys. nr 7, 8, 9, 15 

i 16) 

Po wymurowaniu wszystkich ściana zgodnie z rys. nr 8 przystąpić do 

układania stropu nad piętrem Nowe belki zabezpieczyć środkiem 

grzybobójczym i ogniochronnym np. FOBOS, a końcówki zabezpieczyć 

dodatkowo papą. 

Górą belki nadbić legarami na akustycznych podkładkach co ok. 50cm i 

następnie obić deskami lub płytą OSB. Na płycie ułoŜyć twardą wełnę 

mineralną 5cm i ułoŜyć jastrychowe płyty podłogowe FERMACELL wg. 

Instrukcji FERMACELL. W przypadku zastosowania płyt FERMACEL z 



warstwą wełny lub pilśni moŜna zrezygnować z wełny mineralnej. Między 

belkami od spodu podwiesić 15cm wełny mineralnej miękkiej celem izolacji 

akustycznej i cieplnej, a następnie podwiesić na ruszcie płytę GK. Płyta 

FERMACELL ma atest ognioodporności 60 minut. 

18. Po wykonaniu stropu przystąpić do wykonywania schodów wejściowych z 

parteru na poddasze.  

19. Po zwykonaniu schodów na poddasze naleŜy przystąpić do wykonywania 

ścian nośnych poddasza z siporeksu gr. 24 cm na klej oraz kominów z cegły 

pełnej na zaprawie cem. wap. W trakcie wykonywania ścian poddasza 

wykonać słupki Ŝelbetowe. W istniejącej ścianie od ulicy słupki Ŝelbetowe 

naleŜy częściowe schować we wcześniej wykonanej bruździe. Układ 

projektowanych i istniejących ścian poddasza oraz układ projektowanych 

kominów przedstawia rys. nr 9.  

20. Po wymurowaniu wszystkich ścian poddasza wykonać na całym obwodzie 

budynku wieniec Ŝelbetowy 24 x 25 cm. W wieńcu zakotwić śruby M 16 do 

przykręcenia murłaty. Po odbiorze zbrojenie przez inspektora nadzoru 

przystąpić do betonowania wieńca. Słupki Ŝelbetowe poprowadzić do 

wysokości oparcia płatwi drewnianych. Po zalaniu wieńca i słupków 

Ŝelbetowych wykonać kominy z cegły ceramicznej pełnej (KOMIN NR 1, NR 

2, NR 3) oraz kominy z rur Φ 120 w izolacji z wełny mineralnej i obudowie z 

płyty OSB (KOMIN NR 4 i NR 5) do wysokości jak na przekroju rys. nr 15. 

21. Po związaniu betonu przystąpić do wykonywania drewnianej konstrukcji 

dachu, dalej do pełnego deskowania i układania pokrycia z dachówki i papy 

termozgrzewalnej z obróbkami blacharskimi rynnami i rurami spustowymi. 

22. Po wykonaniu dachu przystąpić do montaŜu stolarki okiennej i drzwiowej 

zewnętrznej 

23. Wykonać ścianki działowe 12 cm. 

24. Zamontować stolarkę drzwiową wewnętrzną. 

25. Wykonać instalacje elektryczne łącznie z tablicą rozdzielczą oraz 

bezpiecznikami w mieszkaniach. 

26. Wykonać instalacje wodno kanalizacyjną. 

27. Wykonać instalacje centralnego ogrzewania. 

28. Wykonać instalacje gazowe 

29. Dalej przystąpić do prac wewnętrznych wykończeniowych (tynki cem. wap.) 



30. Wykonać szpachle gipsowe oraz ułoŜyć płytki ceramiczna na ścianach, 

posadzkach i schodach. 

31. Zamontować osprzęt instalacji elektrycznej (gniazda i włączniki) 

32. Zamontować osprzęt instalacji wod. kan (baterie, umywalki, brodziki, muszle 

ustępowe) 

33. Zamontować osprzęt instalacji co (kompletny kocioł gazowy co gaz Turbo 

oraz grzejniki) 

34. Wymalować całość ścian i sufitów farbą emulsyjną.  

35. UłoŜyć wykładziny PCV zgodnie z tabelkami na rzucie parteru, piętra i 

poddasza. 

36. Przeprowadzić remont elewacji: naprawić wszystkie zniszczone elementy 

ozdobne, bonie, gzymsy a w miejscu gdzie występuje cegła klinkierowa 

wymienić spoiny. Naprawić gzyms drewniany i odtworzyć detale ozdobne 

zgodnie z rys. nr 22. 

37. Dokonać wykończenia elewacji od podwórza (siatka oraz klej na ociepleniu 

łącznie z tynkiem) 

38. Naprawić schody wejściowe do budynku oraz do lokalu usługowego. 

 

UWAGA : 

Z powodu duŜych nakładów finansowych na całkowite odtworzenie budynku zakres 

robót moŜe być podzielony na dwa etapy. Opis zakresu robót w etapach przedstawiają 

dwa następne rozdziały.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPIS  ZAKRESU WYKONYWANIA 

W ETAPIE I 

 

W etapie pierwszym przewiduje się całkowite zabezpieczenie budynku od zewnątrz z 

przywróceniem pierwotnej elewacji. Prace wykonane w I etapie spowodują do 

powrotnego włączenia obiektu do uŜytkowania.  

 

Zakres prac do wykonania w I etapie : 

-   demontaŜ elementów zniszczonych przez poŜar oraz akcję gaśniczą, a w   

szczególności – demontaŜ tynków i okładzin z płyt gipsowych, demontaŜ 

posadzek z polepami i ślepymi pułapami, demontaŜ zniszczonej stolarki 

okiennej i drzwiowej, demontaŜ zniszczonej konstrukcji drewnianej, 

demontaŜ zniszczonej stolarki okiennej, demontaŜ stolarki drzwiowej, 

demontaŜ wszystkich instalacji, demontaŜ innych spalonych elementów. 

 -     wywóz gruzu i śmieci na wysypisko 

 -     wykonanie posadzki nad piwnicą z ocieplenia styropianowego i szlichty 

-    częściowa naprawa oraz wymiana belek stropowych nad parterem, ułoŜenie 

desek lub płyty na legarach, izolacji, płyty połogowej FERMACELL 

-  odtworzenie schodów do piwnicy i piętro (schody ostateczne, nie 

prowizoryczne).  

-   wymiana belek stropowych nad piętrem, ułoŜenie desek lub płyty na legarach, 

izolacji, płyty połogowej FERMACELL 

-    odtworzenie ścian i elementów poddasza zgodnie ze szkicami 

-    odtworzenie dachu z pokryciem i opierzeniami i odwodnieniem 

-     wykonanie od strony podwórza wentylacji przewodami ocieplanymi zgodnie 

       ze szkicami 

-     naprawa elewacji od stron frontowych (ul. Wrzesińska i Kórnicka) z odtwo- 

rzeniem detali architektonicznych 

-     wykonanie nowych elewacji szczytowej i od strony podwórza (styropian, 

siatka, tynk) 

-     wykonanie nowych pionów instalacyjnych z podejściem do mieszkań – dot. 

       Instalacji gazowych, wod-kan, elektrycznych 

-     wykonanie rozprowadzenia rurowego instalacji c.o. 



 OPIS  ZAKRESU WYKONYWANIA 

W ETAPIE II 

 

W etapie drugim przewiduje się dokończeniem remontu wewnątrz budynku do 

włączenia go do uŜytkowania.  

 

Zakres prac do wykonania w II etapie : 

-    wykonanie nowych ścianek działowych 

-    wykonanie podłóg, posadzek końcowych w zaleŜności od pomieszczenia 

-    wykonanie podsufitek, sufitów 

-    wykonanie tynków ścian wewnętrznych, szlicht i malowań 

-    osadzenie wewnętrznej stolarki drzwiowej i parapetów 

-    wykonanie wewnętrznych rozprowadzeń instalacji wod-kan z białym montaŜem 

-    wykonanie rozprowadzeń instalacji gazowej z montaŜem piecy kuchennych  

     oraz dwufunkcyjnych typu turbo 

-    dokończenie wykonania instalacji c.o. w mieszkaniach z montaŜem grzejników oraz 

      podłączeniem do piecy dwufunkcyjnych 

-    rozprowadzeń instalacji elektrycznych, domofonowej i antenowej z montaŜem 

      urządzeń. 

-    przygotowanie mieszkań do wprowadzenia lokatorów. 

 

 

DLA ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW BIURO STBS Sp. z o.o. posiada 

szkice projektowe wszystkich instalacji wewnętrznych. 

 



































ELEWACJA FRONTOWA - UL.WRZESIŃSKA
SKALA 1:100

Treść rysunku

Budynek mieszkalny wielorodzinny - Swarzędz ul.Wrzesińska 2 dz.702
Inwestor: STBS Sp. z o.o. Swarzędz ul.Wrzesińska 13

Projektował Krzysztof Antoszewski
upr. projektowe 98/86/Pw
WOIB - WKP/BO/0591/03

Nr rys.

Skala
1:100

09.2009



ELEWACJA FRONTOWA - UL.KÓRNICKA
SKALA 1:100

Treść rysunku

Budynek mieszkalny wielorodzinny - Swarzędz ul.Wrzesińska 2 dz.702
Inwestor: STBS Sp. z o.o. Swarzędz ul.Wrzesińska 13

Projektował Krzysztof Antoszewski
upr. projektowe 98/86/Pw
WOIB - WKP/BO/0591/03

Nr rys.3

Skala
1:100

09.2009
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ELEWACJA SZCZYTOWA
SKALA 1:100

Treść rysunku

Budynek mieszkalny wielorodzinny - Swarzędz ul.Wrzesińska 2 dz.702
Inwestor: STBS Sp. z o.o. Swarzędz ul.Wrzesińska 13

Projektował Krzysztof Antoszewski
upr. projektowe 98/86/Pw
WOIB - WKP/BO/0591/03

Nr rys.

Skala
1:100

09.2009



ELEWACJA - SZCZYT OD PODWÓRZA
SKALA 1:50

Treść rysunku

Budynek mieszkalny wielorodzinny - Swarzędz ul.Wrzesińska 2 dz.702
Inwestor: STBS Sp. z o.o. Swarzędz ul.Wrzesińska 13

Projektował Krzysztof Antoszewski
upr. projektowe 98/86/Pw
WOIB - WKP/BO/0591/03

Nr rys.

Skala
1:100

09.2009



ELEWACJA - WIDOK OD PODWÓRZA
SKALA 1:100



ELEWACJA - DETALE ARCHITEKTONICZNE
Swarzędz, ul.Wrzesińska2
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