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oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jelenia Góra, kwiecień 2013 

PROJEKT 
BUDOWLANY 

WYKONAWCZY 

 

remontu dachu 

RYSZARD  NAWACKI 
Uprawniony na podstawie § 5 ust. 2, § 6 

Ust. 5, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 2 w specj. 
architektonicznej i konstruk.-budowlanej 

Nr ew. upr. 1657/87 

RYSZARD  NAWACKI 
Uprawniony na podstawie § 5 ust. 2, § 6 

Ust. 5, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 2 w specj. 
architektonicznej i konstruk.-budowlanej 

Nr ew. upr. 1657/87 



PB remontu dachu – 58-500 Jelenia Góra, ul. Matejki 28 – Muzeum karkonoskie 
 

Jelenia Góra, kwiecień 2013  Strona 2 
 

Spis treści: 
 
1. Dane informacyjne. 
 

1.1. Charakterystyka techniczna obiektu. 
1.2. Cel i zakres opracowania. 
1.3. Podstawa opracowania. 
 

2. Opis techniczny wykonania robót budowlanych. 
 

2.1. Opinia techniczna dotycząca dachów. 
2.2. Remont pokrycia dachu. 
2.3. Rusztowanie. 
2.4. Ogólne warunki wykonania robot. 
2.5. Charakterystyka energetyczna. 

 
3. Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
4. Rysunki techniczne 
 

Rys. 1. Remont dachu – widoki. 
 
5. Załączniki 

 
Zalecenia i wytyczne konserwatorskie JG/N.5183.241.2013 z dnia 9 kwietnia 2013 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PB remontu dachu – 58-500 Jelenia Góra, ul. Matejki 28 – Muzeum karkonoskie 
 

Jelenia Góra, kwiecień 2013  Strona 3 
 

1. Dane informacyjne. 
 

1.1. Charakterystyka techniczna obiektu. 
 
Nazwa obiektu   budynek użyteczności publicznej 
Adres obiektu   ul: Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra 
Rodzaj zabudowy  wolnostojąca wielobryłowa 
Ilość kondygnacji   2/3 
Wiek budynku   99 lat (budowa 1914) 
Działka nr   178, obręb 0032-32, AM2 
Rejestr zabytków   1292/J 

 
Zespół budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, o dwóch i trzech kondygnacjach, pod 
dachami o konstrukcji drewnianej, stromymi wielospadowymi, krytymi dachówką zakładkową, 
esówką i karpiówką, wybudowany w systemie tradycyjnym z cegły ze stropami ognioodpornymi. 
Obiekt wyposażony jest w instalację wodną, kanalizacyjną, gazową i elektryczną oraz ogrzewanie 
indywidualne. 

 
1.2. Cel i zakres opracowania. 
 
Niniejszy projekt ma na celu podanie rozwiązań materiałowych i architektonicznych do 
wykonania prac budowlanych związanych z remontem dachu. Zakres opracowania 
obejmuje dach budynku bryły głównej, budynku Patrycjum i łącznika miedzy tymi 
budynkami oraz elementy bezpośrednio z związane dachami. 
 

1.3. Podstawa opracowania. 
 
Zlecenie inwestora – Muzeum karkonoskiego w Jeleniej Górze przy ulicy Matejki 28. 
Ocena stanu technicznego elementów budynku ustalona podczas wizji na miejscu. 
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2. Opis techniczny wykonania robót budowlanych. 
 

2.1. Opinia techniczna dotycząca dachów. 
 

Budynek główny przykryty jest dachem czterospadowym o konstrukcji 
wieszarowej z płatwią pośrednią i dwoma poziomami kleszczy. Na konstrukcji 
więźby ułożona jest dachówka esówka. Na każdej z połaci umieszczone są okna 
mansardowe (lukarny) o ściankach drewnianych z przykryciem tą samą dachówką a 
z połaci szczytowych wystawione są dwa kominy murowane z cegły klinkierowej. 
Dach chroniony jest instalacją odgromową. Poniżej okapu z ocynkowaną rynną 
dachową znajduje się szeroki gzyms dwupoziomowy przykryty obróbką z blachy 
miedzianej. Ponadto na ostatnim rzędzie dachówki znajduje się stalowa drabinka 
śnieżna. 

 
Fot. 1 Fot. 2 

Fot. 3 Fot. 4 
 

Od strony zewnętrznej ścianka kolankowa pod dachówką zwieńczona była deską, 
która posiada liczne ubytki i jest w dużym stopniu zniszczona. Widoczne końcówki 
podkrokiewek bezpośrednio narażone na czynniki zewnętrzne również posiadają 
zniszczenie. 
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Fot. 5 Fot. 6 

 
Widoczna od spodu konstrukcja więźby dachowej nie wykazuje uszkodzeń 
mechanicznych i biologicznych szkodników drewna. Lokalne rozwarstwienia 
struktury nie mają wpływu na obniżenie wytrzymałości statycznej elementów. 

Fot. 7 Fot. 8 

Fot. 9 Fot. 10 
 

Ścianki kolankowe od strony wewnętrznej pozbawione są na dużych 
powierzchniach tynku, ale struktura cegły nie jest naruszona. Dachówka esówka z 
uwagi na pojawiające się w trakcie użytkowania przecieki była uszczelniana od 
spodu zaprawą wapienną i lokalnie silniejszą zaprawą cementowo wapienną lub 
cementową. Miejscowo uszczelnienia wykonane z silnej zaprawy popękały i leżą 
luźno między dachówkami. W chwili obecnej jest bardzo dużo widocznych 
ubytków, co widać na zdjęciach zrobionych bez lampy błyskowej.  
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Fot. 11 Fot. 12 

  
Fot. 13 Fot. 14 

 
Fot. 15 Fot. 16 

 
Ubytki widoczne są szczególnie na połaci od strony tarasu. Od strony ulicy Matejki 
oraz od szczytów ubytki i nieszczelności występują nielicznie, ale struktura 
dachówki jest mocno zniszczona powierzchniowo. 

 
Fot. 17 Fot. 18 
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Fot. 19 Fot. 20 

 
Pokrycie dachu Patrycjum i łącznika wykonane jest z dachówki karpiówki w 
koronkę. Mimo przeglądu wykonywanego przy ośnieżonym dachu widoczny jest 
mierny stan dachówki, co widać na zdjęciach przy znacznym zbliżeniu. Ponadto 
występują przecieki a dachówki nie można uszczelnić od wewnątrz z uwagi na 
ocieplenie i folię. Z tego też względu nie można wydać opinii na temat elementów 
konstrukcyjnych. Ponadto ocieplenie włożone między krokwie w wielu miejscach 
obsunęło się i obciąża folię, która ułożona na konstrukcji zabezpieczona jest tylko 
kilkoma deskami. Zakłada się, że elementy konstrukcyjne nie posiadają większych 
uszkodzeń mechanicznych, ale z uwagi na miejscowe zawilgocenia struktura 
drewna może być w tych miejscach zniszczona, co będzie wymagało lokalnych 
wzmocnień. 
Po analizie powyższej opinii wnioskuje się, że pokrycie dachu budynku głównego, 
Patrycjum i łącznika powinno zostać wymienione. 
Na budynku głównym stara dachówka esówka wymieniona zostanie również na 
dachówkę esówkę tego samego typu, co na dachu części nowej. Wymiana 
dachówki łączyć się będzie z wymianą wszystkich obróbek blacharskich, rynien 
dachowych oraz instalacji odgromowej i ułożona zostanie na folii 
paroprzepuszczalnej. Nie przewiduje się remontu więźby dachowej poza 
ewentualną wymianą paru podkrokiewek. 
Na budynku Patrycjum i łącznika dachówka karpiówka również zostanie 
wymieniona na dachówkę karpiówkę ze wszystkimi obróbkami blacharskimi i 
rynna dachową. Z uwagi na brak przegrody cieplnej między ogrzewanymi 
pomieszczeniami Patrycjum i łącznika a poddaszem (belki stropowe z podsufitką 
drewnianą) zakłada się ocieplenie połaci z wełny mineralnej ułożonej między 
krokwiami i zabezpieczonej od wewnątrz pełnym deskowaniem. Nowa dachówka 
również zostanie ułożona na folii paroprzepuszczalnej. 
Budynek Muzeum karkonoskiego znajduje się w rejestrze zabytków, dlatego też po 
wykonaniu dokumentacji (projektu budowlanego) wystąpić z wnioskiem o wydanie 
pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków oraz o wydanie pozwolenia na budowę. 
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2.2. Remont pokrycia dachu. 
 
Z uwagi na zniszczenia mechaniczne, ubytki i erozję materiału planuje się 
wymienić pokrycie z dachówki wraz z obróbkami blacharskimi. Zakres robót 
związanych z remontem dachu obejmować będzie: 
 
Dach budynku głównego: 
 
 
Rozbiórka instalacji odgromowej 
Rozbiórka drabinek śnieżnych 
Rozbiórka gąsiorów na kalenicy i grzbietach 
Rozbiórka dachówki esówki 
Rozbiórka łat 
Rozbiórka obróbek blacharskich kominów 
Rozbiórka rynien i haków 
Rozbiórka desek czołowych murowanej ścianki kolankowej od zewnątrz 
Wymiana pojedynczych podkrokiewek 
Naprawa murowanych ścian kolankowych miejscowo 
Wykonanie obróbek blacharskich ścian kolankowych od zewnątrz 
Naprawy miejscowe istniejących obróbek gzymsu i ściany kolankowej 
Montaż haków rynnowych i rynien 
Wykonanie obróbek blacharskich kominów 
Ułożenie folii dachowej Ułożenie kontrłat 
Ułożenie łat pod dachówkę mnich mniszka 
Ułożenie dachówki mnich mniszka 
Montaż okienek dachowych przy kominach [właz dachowy] 
Montaż ław kominowych metalowych 
Montaż drabinek śnieżnych metalowych 
Montaż wsporników i odtworzenie instalacji odgromowej 
 
Dach budynku Patrycjum: 

 
Rozbiórka instalacji odgromowej 
Rozbiórka gąsiorów na kalenicy 
Rozbiórka dachówki karpiówki 
Rozbiórka łat 
Rozbiórka rynien i haków 
Rozbiórka obróbek blacharskich koszy 
Rozbiórka obróbek blacharskich ściany budynku głównego 
Naprawy miejscowe [wzmocnienia] więźby dachowej 
Montaż haków rynnowych i rynien 
Wykonanie obróbek blacharskich kosszy 
Wykonanie obróbek blacharskich ściany budynku głównego 
Wykonanie ocieplenia połaci dachu z wełny mineralnej gr. 15cm 
Wykonanie deskowania połaci dachowej od wewnątrz 
Ułożenie folii dachowej 
Ułożenie kontrłat 
Ułożenie łat pod dachówkę karpiówkę 
Ułożenie dachówki karpiówki 
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Dach budynku łącznika: 
 
Rozbiórka instalacji odgromowej 
Rozbiórka gąsiorów na kalenicy 
Rozbiórka dachówki karpiówki 
Rozbiórka łat 
Rozbiórka ocieplenia dachu 
Rozbiórka rynien i haków 
Rozbiórka obróbek blacharskich pasa nadrynnowego 
Naprawy miejscowe [wzmocnienia] więźby dachowej 
Montaż haków rynnowych i rynien 
Wykonanie obróbek blacharskich pasa nadrynnowego 
Wykonanie ocieplenia połaci dachu z wełny mineralnej gr. 15cm 
Wykonanie deskowania połaci dachowej od wewnątrz 
Ułożenie folii dachowej 
Ułożenie kontrłat 
Ułożenie łat pod dachówkę karpiówkę 
Ułożenie dachówki karpiówki 

 
2.3. Rusztowanie. 

 
Do zrealizowania robót budowlanych należy zastosować rusztowanie ramowe 
wykonane zgodnie z polska normą PN-M-47900-3. Rusztowanie typowe nie 
wymaga opracowania szczegółowego projektu musi ono jednak spełniać 
podstawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa w produkcji oraz wznoszeniu, 
rozbiórce i eksploatacji rusztowań, które zawiera Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28.03.1972 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych 
i rozbiórkowych, w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26.09.1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bhp. Definiują je także w pewien 
sposób Polskie Normy. Zgodnie z tym rusztowania powinny: 
 
Mieć odpowiednio wytrzymałe pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej 

dla zatrudnionych oraz do składowania materiałów; 
Mieć konstrukcje dostosowaną do przenoszenia działających obciążeń; 
Zapewnić bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk 

pracy; 
Stwarzać możliwość wykonywania pracy w pozycji niepowodującej 

nadmiernego wysiłku. 
 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 
 
W zmroku, jeśli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność; 
W czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi; 
Podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s; 
W sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeśli odległość, licząc od 

skrajnych przewodów, są mniejsze niż: 2 m dla linii NN, 5 m dla linii WN do 15 
kV, 10 m dla linii WN do 30 kV, 15 m dla linii WN powyżej 30 kV. Jeżeli 
warunki te nie są spełnione przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć 
spod napięcia. 

 
Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informującą o dopuszczalnym 
obciążeniu pomostów. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu 
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odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 
Rusztowanie należy ustawić na terenie utwardzonym. W przypadku ustawienia na 
terenie nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podkładek drewnianych, przy 
czym jedna powinna obejmować dwie stopy danej ramy. Rusztowanie musi być 
wyposażone w piony komunikacyjne. Należy je wykonywać jednocześnie ze 
wznoszeniem rusztowania. Konstrukcja rusztowania winna być wyposażona w 
urządzenia piorunochronne. Urządzenia te winny być zgodne z postanowieniami 
właściwych przepisów o ochronie budowli przed wyładowaniami atmosferycznymi. 
W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli mającej instalację 
piorunochronną, wykonanie urządzenia piorunochronnego nie jest konieczne – pod 
warunkiem połączenia rusztowania ze zwodem pionowym urządzenia piorun 
ochronnego budowli. 

 
2.4. Ogólne warunki wykonania robót. 
 

Wszystkie prace związane z remontem dachu nie naruszają elementów 
konstrukcyjnych budynku i nie powodują zmniejszenia ich wytrzymałości jak 
również nie powodują uszkodzeń w elementach na niższych kondygnacjach i nie 
mają wpływu na dotychczasowe warunki ich funkcjonowania. Wszelkie roboty 
należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i stosować się do technologii 
zawartych w opisie materiałów użytych do ich wykonania. 
Remont dachu nie zmienia również architektury budynku, ponieważ wszystkie jego 
elementy pozostaną niezmienione. Za wykonane remontu dachu odpowiedzialna 
jest osoba sprawująca nadzór nad robotami, dlatego też powinna ona posiadać 
uprawnienia do kierowania i nadzorowania pracami budowlanymi przy obiektach 
zabytkowych nieruchomych 

 
2.5. Charakterystyka energetyczna. 
 

Remont dachu jest odtworzeniem stanu istniejącego z zastosowaniem takich 
samych materiałów w związku, z czym nie zmienia istniejącej charakterystyki 
energetycznej budynku. 

 
3. Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
Przy wykonywaniu prac związanych z remontem elewacji będą występować roboty 
budowlane stwarzające ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi w rozumieniu „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120, poz.1126)”. Przed 
przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy zobowiązany jest 
sporządzić plan BIOZ, zgodnie z wymienionym rozporządzeniem. Wszelkiego 
rodzaju prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami 
bhp i przeciwpożarowymi w oparciu o: 
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 169, 
poz.1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. nr 47, poz.401). 
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Przed przystąpieniem do robót budowlanych pracownicy powinni zostać 
przeszkoleni z zakresu BHP odnośnie prac, które będą wykonywać, a fakt 
przeprowadzenia przeszkolenia ma być potwierdzony wpisem do „Książki 
ewidencji i szkoleń BHP” z podpisem i datą szkolenia każdego pracownika oraz 
osoby udzielającej instruktażu. 
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