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I. OPIS TECHNICZNY

1. Wstęp

1.1 Podstawa opracowania. 

- Niniejsza  dokumentacja  została  opracowana  na  zlecenie  Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.

- Pozwolenie  Nr  2307/09  z  dnia  11.12.2009r.  Śląskiego  Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków na podejmowanie działań przy zabytku wpisanym
do rejestru

- Wizja lokalna.
- Aktualne normy i przepisy budowlane.

1.2  Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie projektu kapitalnego remontu
dachu budynku przy ul. Hallera 2 w Czerwionce-Leszczynach.

1.3 Stan prawny nieruchomości.

Właścicielem budynku zlokalizowanego na parceli 2853/236, usytuowanego przy
ulicy  Hallera  2  w  Czerwionce-Leszczynach  jest  Gmina  i  Miasto  Czerwionka-
Leszczyny. Z dniem 29.02.2000r. obiekt został przekazany „w administrowanie”
Zakładowi  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  z  siedzibą   w 44-238
Czerwionce-Leszczynach przy ul. Ligonia 5c, a następnie Zakładowi Gospodarki
Mieszkaniowej  (Uchwała  Nr  XV/137/07  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-
Leszczynach  z  dnia  26.10.2007r.).  Z  dniem  1  lipca  2008r.  zgodnie  Umową
użyczenia zawartą pomiędzy UGiM Czerwionka-Leszczyny a ZGM, obiekt został
przekazany w „użyczenie” 
Budynek zlokalizowany jest w osiedlu budynków wielorodzinnych wpisanych do
rejestru   zabytków   województwa   katowickiego   (obecnie  śląskiego)   pod
numerem rejestru A1550/95.
Gmina  Czerwionka-Leszczyny  mając  na  uwadze  utrzymanie  zabytkowych
obiektów w jak najlepszym stanie, stara się sukcesywnie przekazywać środki na
remonty budynków. Wyremontowano już dachy budynków przy ulicy Słowackiego
1, 7, 8, 12, 15 oraz Wolności 10. ZGM przygotowuje dokumentację do remontu do
kolejnych obiektów.

2. Lokalizacja i ogólna charakterystyka budynku.

Istniejący budynek przy ul. Hallera 2 należy do zabytkowego zespołu zabudowy
robotniczej, która powstała z początkiem XX wieku wraz z rozwojem przemysłu
górniczego  na  tym  terenie.  Gmina  i  Miasto  Czerwionka-Leszczyny  otrzymała
zespoły tej zabudowy w 2000 roku, po zamknięciu KWK „Dębieńsko”.
Osiedle  „zabudowy  robotniczej  „familoki”  zaprojektowano  na  uporządkowanym
układzie  ulic,  które  wytyczają  prostokątne  kwartały  z  pierzejami  równolegle
usytuowanych  budynków.  Zróżnicowany  charakter  detalu  architektonicznego;
ozdobne gzymsy, fragmenty ścian z zastosowanie „muru pruskiego”, deskowań
oraz  dachy  o  przenikających  się  połaciach,  kryte  dachówką  -  tworzą
niepowtarzalne bogactwo formy. 

Nieruchomość przy  ul.  Hallera  2  jest  budynkiem mieszkalnym  wielorodzinnym
podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym (parter + piętro) z użytkowym poddaszem
częściowo przeznaczonym na lokale mieszkalne. Oparty jest na rzucie 



prostokąta,  murowany  z  cegły,  nieotynkowany  z  wysokim,  czterospadowym
dachem krytym dachówką. Elewacja frontowa sześcioosiowa z ryzalitem (3+3). 
Nad czwartą  i  piątą  osią  –  szczyt  ozdobny o  formach neosecesyjnych.  Okna
zakończone łukiem odcinkowym, na drugiej kondygnacji w osiach czwartej i piątej
–  prostokątne,  w  szczycie  –  dwa  okna  o  nieregularnym  kształcie  oraz  jedno
okrągłe. Dekoracja elewacji: ornamenty z białej cegły glazurowanej na wysokości
okien drugiej kondygnacji, między oknami pierwszej i drugiej kondygnacji oraz w
szczycie. Narożnik ryzalitu dodatkowo zaakcentowany obmurówką z kamienia.
Elewacje  boczne  na  osiach  posiadają  szczyty  o  formie  analogicznej  jak
na elewacji frontowej również ozdobione ornamentami z białej cegły glazurowanej
na  wysokości  drugiej  kondygnacji.  Elewacja  tylna  posiada  ryzalit  zakończony
dachem jednospadowym. W ryzalicie usytuowano wejście do budynku.
Wyposażenie  obiektu  w  media  obejmuje  instalację  elektryczną,  wodną  oraz
kanalizację sanitarną. Lokale mieszkalne w budynku ogrzewane są indywidualnie
– ogrzewanie piecowe węglowe.

Dane ogólne

adres Hallera 2

numer działki 2853/236

rok budowy 1906

powierzchnia zabudowy   225,65 m2

powierzchnia użytkowa   648,22 m2

kubatura 2680,00 m3

liczba mieszkań 8

liczba klatek schodowych 2

3. Ocena stanu technicznego budynku

 Fundamenty: murowane z cegły – stan dobry,
 Ściany: murowane z cegły – stan dobry, uzupełnienie ubytków cegły i spoin na

elewacji, uzupełnienie ubytków cegły klinkierowej oraz wymiana spróchniałych
belek w „murze pruskim”,

 Stropy: w piwnicach strop odcinkowy – stan dobry stropy powyżej – drewniane
(na belkach drewnianych z podsufitką z desek i trzciny otynkowanej tynkiem
cementowo–wapiennym) – stan dobry, 

 Schody:  w piwnicy schody ceglane – stopnie do naprawy,  powyżej  schody
drewniane, podest przed wejściem betonowy – stan dobry,

 Dach: krokwiowy,  kryty  dachówką  –  wymaga  pilnie  remontu  kapitalnego
w zakresie  wymiany  pokrycia  dachówkowego,  ław  kominiarskich,  obróbek
blacharskich,  okien  dachowych  i  zewnętrznych  drewnianych  elementów
więźby, wymiany rynien i rur spustowych, 

 Izolacje: brak, zawilgocone posadzki piwnicach ściany piwnic 
 Stolarka okienna i drzwiowa: część okien do wymiany, pozostała stolarka do

naprawy i odnowienia,  
 Tynki  i  malowanie: tynki  wewnętrzne – naprawa tynków w piwnicach, klatki

schodowe – stan dobry,



 Posadzki: stan dobry
 Instalacja wod.- kan.: docelowo do wymiany
 Instalacja c.w.u.: nie posiada
 Instalacja  elektryczna:  i  zabezpieczenia  –  II  klatka  -  stan  dobry,  I  klatka

częściowo do remontu
 Instalacja odgromowa: do wymiany 
 Instalacja c.o.: nie posiada
 Instalacja gazowa: nie posiada
 Kominy: murowane z cegły, do przemurowania ponad dachem

Stan   zachowania  obiektu   należy  uznać   za   stosunkowo  dobry   z  wyjątkiem
pokrycia dachowego, będącego w bardzo złym stanie

4. Zakres planowanych robót remontowych:

 

 Remont kominów ponad dachem - z cegły klinkierowej.

 Wymiana pokrycia dachówkowego wraz z łatami z zastosowaniem 

dachówki  karpiówki.

 Wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich.

 Wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji dachu wraz z podbitką.

 Wymiana wyłazu kominiarskiego.

 Montaż ław kominiarskich metalowych ocynkowanych – systemowych.

 Ułożenie drabinek przeciwśniegowych w miejscach zagrożenia.

 Zabezpieczenie „rolek” z cegieł na murach attyk blachą tytanowo-cynkową,

malowaną w kolorze cegły

 Wymiana okien dachowych (zintegrowanych z konstrukcją dachu).

 Uzupełnienie stolarki okiennej w owalnych otworach okiennych 

 Wymiana instalacji odgromowej. 

W trakcie prowadzonych prac elementy, które zostaną wymienione na nowe, będą
wykonane zgodnie z elementami dawnego wykończenia dachu bez wprowadzenia
zmian.
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Czerwionka-Leszczyny, grudzień 2009r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (jednolity
tekst  ogłoszony  w  DZ.U.  nr  207  poz.2016  z  dnia  5  grudnia  2003r.  -  wraz
z późniejszymi zmianami oświadczam, że projekt budowlany:

Projekt  kapitalnego remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ulicy Hallera 2 w Czerwionce-Leszczynach na działce 2853/236

sporządzony: w grudniu 2009r.

dla: Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Ligonia 5c
44-238 Czerwionka-Leszczyny 

został  wykonany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy
technicznej.

mgr inż. arch. Leonard Piórecki 
upr. budowl. nr 722/84 UW Katowice
specjalność architektoniczna



INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Ligonia 5c
44-238 Czerwionka-Leszczyny

Obiekt : budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Hallera 2
w Czerwionce-Leszczynach

Nr parceli: 2853/236

Opracował: mgr inż. arch. Leonard Piórecki 
upr. budowl. nr 722/84 UW Katowice
specjalność architektoniczna

grudzień 2009r.



1. Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji
poszczególnych obiektów.

Przedmiotowa  inwestycja  obejmuje  kapitalny  remont  dachu  budynku  mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Hallera 2 w Czerwionce-Leszczynach.

Kolejność wykonywania robót:

 Zabezpieczenie  terenu robót  budowlanych  – w tym zadaszenie  wejścia  do
budynku  oraz  ogrodzenie  i  oznakowanie  terenu  w  miejscu  prowadzenia  prac
remontowych 

 Demontaż  istniejącego  pokrycia  z  dachówki  ceramicznej  oraz  rynien  i  rur
spustowych

 Przemurowanie kominów ponad dachem
 Demontaż istniejących okien („powieki”)
 Demontaż łat drewnianych
 Wymiana uszkodzonych krokwi oraz deskowania i konstrukcji skrzynek dachowych 
 Montaż folii i kontrłat
 Montaż łat drewnianych
 Wymiana rynien i rur spustowych
 Ułożenie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki
 Montaż ław kominiarskich
 Zabezpieczenie „rolek” z cegieł na murach attyk blachą tytanowo-cynkową, malowaną

w kolorze cegieł
 Montaż instalacji odgromowej
 Białkowanie kominów pod dachem
 Wywóz materiału z rozbiórki na wysypisko śmieci 
 Uporządkowanie terenu 

2.   Wykaz istniejących obiektów budowlanych.  

Na terenie przedmiotowej parceli znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny.

3.  Wskazanie  elementów   zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
     zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  ogrodzić  i  oznakować  teren  prowadzenia  prac
budowlanych oraz zadaszyć wejście do budynku.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji
robót  budowlanych określające skalę i  rodzaj  zagrożeń oraz miejsce i  czas ich
wystąpienia

Podstawowym  zadaniem  podczas  realizacji  inwestycji  będzie  zabezpieczenie  terenu
wykonywania prac budowlanych przed dostępem osób trzecich. Zagrożenie będą stwarzały
prace  związane  z  rozbiórką  i  montażem  konstrukcji  dachu  oraz pokrycia  –  roboty  na
wysokości

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Pracownicy muszą być przeszkoleni względem BHP oraz obsługi maszyn i urządzeń, a także
posiadać aktualne badania lekarskie o możliwości prowadzenia robót na wysokościach.

6. Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia  zdrowia lub w ich sąsiedztwie,  w tym zapewniających
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek
pożaru, awarii i innych zagrożeń

Plac  budowy  powinien  być  oznakowany.  Na  terenie  budowy  będzie  wyznaczone  przez
Zarządcę   miejsce   składowania   materiałów  porozbiórkowych.    Bazę   sanitarno-socjalną
oraz  pomieszczenie  do  udzielenia   pierwszej  pomocy,  apteczka  oraz podstawowy sprzęt
BHP zapewni wykonawca.



BUDYNEK  MIESZKALNY  UL.  HALLERA  2  W  CZERWIONCE-LESZCZYNACH

Elewacje wejściowe – południowo-zachodnia i południowo-wschodnia

Elewacja północno-zachodnia - frontowa



BUDYNEK  MIESZKALNY  UL.  HALLERA  2  W  CZERWIONCE-LESZCZYNACH

Fragment elewacji południowo-wschodniej (od strony podwórza)

Dach nad klatką schodową (od strony podwórza) oraz szczyt boczny zakończony „rolką”



BUDYNEK  MIESZKALNY  UL.  HALLERA  2  W  CZERWIONCE-LESZCZYNACH

Dach nad klatką schodową

„powieka” – widok dachu od strony ul. Hallera



BUDYNEK  MIESZKALNY  UL.  HALLERA  2  W  CZERWIONCE-LESZCZYNACH

Fragment szczytu zakończonego „rolką” z cegieł

Dach jednospadowy nad oknami poddasza (od strony podwórza)
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