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Część rysunkowa - architektura:
rys. 1/A Plan sytuacyjny, skala 1:500,
rys. 2/A Elewacja południowa; skala 1:100,
rys. 3/A Elewacja wschodnia, skala 1:100,
rys. 4/A Elewacja północna, skala 1:100,
rys. 5/A Elewacja zachodnia, skala 1:100,
rys. 6/A Rzut bastei, kondygnacja 1, skala 1:50,
rys. 7/A Rzut bastei, kondygnacja 2, skala 1:50,
rys. 8/A Rzut korony murów; skala 1:200,
rys. 9/A Przekrój A-A , skala 1:50,
rys. 10/A Przekrój B-B przez strzelnicę, skala 1:50,
rys. 11/A Przekrój C-C przez pomieszczenie pomocnicze, skala 1:50,
rys. 12 /A Zestawienie elementów stolarki okiennej i drzwiowej; skala 1:50,
rys. 13/A Zestawienie profili stolarki okiennej; skala 1:2,
rys. 14/A Zestawienie profili stolarki drzwiowej, skala 1:2,
rys. 15/A Zastawienie profili okuć drzwiowych; skala 1:2,
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rys. 16/A Zestawienie profili kamieniarki; skala 1:10,
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II.

Oświadczenie projektantów

Niżej podpisani projektanci oświadczają , że: „Projekt budowlany Remont Zamku w
Ząbkowicach Śląskich, etap IIa” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.( art.20.ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 –
Prawo Budowlane, jednolity tekst Dz. U. Z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi
zmianami).
PROJEKTANCI:
branża, funkcja

imię, nazwisko

numer uprawnień

architektura
projektant:

dr inż. arch. Maciej
Małachowicz

383/82/WBPP,
88/81/WBPP

sprawdzający:

prof. dr hab. inż. arch.
Edmund Małachowicz

1694/58

podpis
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III. Załączniki – uprawnienia, zaświadczenia,
oświadczenia:

Projekt budowlany Remont Zamku w Ząbkowicach Śląskich, etap IIa
III. Załączniki – uprawnienia, zaświadczenia, oświadczenia:

III/1

Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza
51-637 Wrocław, ul.Orłowskiego 11, tel. 71 345 26 54, zabytki@rewaloryzacja.com

IV. Część opisowa – architektura
1.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest remont Zamku w Ząbkowicach Śląskich. Prace
dotyczą:
- zabezpieczenia korony murów i odtworzenia formy historycznych attyk je
wieńczących w południowej części skrzydła wschodniego i skrzydła południowego
- zabezpieczenie istniejących reliktów poprzez odtworzenie murów i sklepienia
bastei oraz rekonstrukcję detalu architektonicznego elewacji.

2.

Podstawa opracowania
Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy zleceniodawcą: Gmina
Ząbkowice Śląskie z siedzibą 57-200 Ząbkowice Śląskie , ul. 1 Maja 15,
a: Autorską Pracownią arch. Macieja Małachowicza 50 - 111 Wrocław,
ul. Orłowskiego 11, 51-637 Wrocław.
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3.

–

Przeprowadzona inwentaryzacja architektoniczna obiektu 2011r.,

–

Przeprowadzona inwentaryzacja dendrologiczna obiektu 2011r.,

–

Ocena stanu technicznego 2011r,

–

Wizja lokalna wraz ze wstępnym rozpoznaniem obiektu,

–

Wykonana mapa geodezyjna obszaru, do celów projektowych, 2011r.

–

Koncepcja zakresu i etapowania prac rewaloryzacji Zamku w Ząbkowicach 2011r.
uzgodnioną z Państwową Służbą Ochrony Zabytków.

–

Wyniki badań architektonicznych, archeologicznych i konserwatorskich skrzydła
wschodniego i południowego Zamku w Ząbkowicach Śląskich 2012r.

Zakres projektu
Opracowanie projektowe w zakresie projektu budowlanego wraz z
niezbędnymi rysunkami wykonawczymi dotyczy zabezpieczenia korony murów
południowej części skrzydła wschodniego i skrzydła południowego oraz prac
konserwatorsko - zabezpieczających południowo-wschodniej bastei.

4.

Ogólne założenia projektowe
1. Zabezpieczenie korony zewnętrznego muru obwodowego wraz z
odtworzeniem historycznej formy attyki pomiędzy Wieżą Bramną a basteją
południowo-wschodnią,
2. Zabezpieczenie murów i sklepienia I piętra bastei południowo-wschodniej
poprzez odbudowę ścian i sklepienia. W tym:
1. uzupełnienie obwodu i korony muru z wnękami 6-ciu otworów
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okiennych i strzelnic,
2. przywrócenie kamieniarki obramień okiennych i strzelnic 6 szt.
3. wykonanie i wstawienie 8-miu okien,
4. uzupełnienie i wzmocnienie kamiennego sklepienia nad I piętrem.
Wykonanie nad nim tarasu z odwodnieniem
3. Zabezpieczenie korony muru wraz z odtworzeniem ceglanego sklepienia
ryzalitu klatki schodowej K10 przy bastei i przykrycie jej stożkowym dachem
krytym łupkiem.
4. Zabezpieczenie zewnętrznego południowego muru obwodowego wraz z
konserwacją istniejących pozostałości attyki i rekonstrukcją jej historycznej
formy. Wykonanie balustrady dla potrzeb bieżącej konserwacji
5. Odtworzenie zwieńczenia attyki ściany północnej skrzydła południowego
pomiędzy Małą Wieżą a skrzydłem wschodnim z wykonaniem balustrady dla
potrzeb bieżącej kondygnacji.
6. Odtworzenie zwieńczenia attyki ściany zachodniej skrzydła wschodniego
pomiędzy Wieżą Bramną a skrzydłem południowym z wykonaniem
balustrady dla potrzeb bieżącej kondygnacji.
Dla potrzeb w.w. prac niezbędne jest ustawienie rusztowań
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w punktach 1, 2, 3, 4, 6, konieczne jest usunięcie z korony murów i sklepienia
porastających je samosiewów krzewów i drzewek wraz z humusem i gruzem,
ustalenie
poziomu
podestu
obejścia
technicznego,
założenie
warstw
zabezpieczających i balustrad.
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5.

Charakterystyka obiektu i ocena stanu technicznego
Kamienno-ceglany zamek, znajduje się w Ząbkowicach Śląskich na działce nr
26, 35. Założenie rozplanowano na planie kwadratu, z centralnym dziedzińcem.
Zamek posiada cztery skrzydła, naroża flankowały okrągłe baszty. Pierwotnie
zwieńczony dachem stromym z attyką. Posiada 2 wieże, bramną przejazdową
będącą głównym wejściem na obiekt i „Zegarową” znajdująca się w elewacji
północnej skrzydła południowego. Naroża pierwotnie flankowały ryzality narożne,
basteje.
Wieża bramna
podpiwniczony.

posiada

pięć

kondygnacji

naziemnych,

obiekt

jest

Mury obwodowe oraz mury dziedzińca pierwotnie zwieńczone były attyką tzw
„polską”, częściowo zachowaną. Skrzydła pierwotnie przekryte były dachem
dwuspadowym, krytym łupkiem. Skrzydła posiadają 2 kondygnacje naziemne i
kondygnację przyziemia. w znacznej części sklepienia i stopy nie zachowały się.
W tracie prac zabezpieczających etapu Ia zreperowano najpoważniejsze
awarie grożące zawaleniem obiektu i wykonano klatkę schodową i stropy
umożliwiające bezpieczny dostęp na wyższe kondygnacje wieży bramnej.
Obiekt posiada podpiwniczone skrzydła wschodnie, południowe i częściowo
zachodnie. Pomieszczenia sklepione nie posiadają trwałych zamknięć przez co w
okresie letnim występuje bardzo intensywne wykraplanie kondensacyjne pary
wodnej (zjawisko deszczu w piwnicy). Ze względu na możliwość występowania
zimowisk chronionych gatunków nietoperzy prace należy prowadzić poza okresem
ochronnym, przed przystąpieniem do prac należy przy pomocy uprawnionego
hiropterologa dokonać oglądu obiektu, w przypadku stwierdzenia siedlisk podjąć
stosowne kroki administracyjne. Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na cele
użytkowe nie jest objęta niniejszym opracowaniem. W pomieszczeniach piwnicznych
należy prowadzić monitoring występowania zimowisk gatunków chronionych, w
przypadku stwierdzenia ich braku należy podjąć działania mające na celu
zabezpieczenie sklepień i pomieszczeń przed przed czynnikami powodującymi
awarię i ich remont– wg odrębnego opracowania.
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Południowo wschodni ryzalit, basteja została wysadzona w XVIIw przez
marszałka Montecuccoli. Na sklepieniu utworzyła się warstwa humusu, porastją je
samosiewy drzew. W wyniku działania czynników atmosferycznych oraz penetracji
systemu korzeniowego następuje stopniowe rozsadzanie i rozspajanie murów.
Widoczne są ślady postępującej erozji w postaci świadczących o tym leżących na
posadzce ułomków gruzu i kamieni ze sklepienia. Prace zabezpieczające przy
reliktach sklepienia wskazane jest prowadzić po jego odtworzeniu.
Korony murów z attykami. Kamienne mury skrzydła wschodniego oraz
południowego od strony zewnętrznej oraz dziedzińca zwieńczone były attykami o
wykroju półkolistym o wysokości 190 – 195cm i rozpiętości 360 – 385 cm. Rdzeń
kamienny lub ceglany, zwieńczone profilowanymi kształtkami ceglanymi. Obecnie
na elewacji południowej zachowane ostatnie fragmenty pozwalające na wierne
odtworzenie układu. Attyki w wyniku erozji i przebudów uległy zatarciu i rozmyciu.
Ze względu na ich unikatową formę wskazana jest ich rekonstrukcja. Korony murów
porastają samosiewy krzewów i drzew, należy je usunąć. Należy usunąć warstwę
humusu i gruzu oraz wykonać zabezpieczenie korony muru. Uzupełnić wyrwy i
zerodowane fragmenty muru. Na poziom podestu attyki prowadzi wejście z sali II p
wieży bramnej.
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fot 1 . Elewacja wschodnia Zamku

fot. 2 Elwacja południowa Zamku
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fot. 3. Widok korony murów

fot. 4. Elewacje zachodnia i północna od strony dziedzińca
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Na dziedzińcu przy elewacjach północnej i zachodniej znajdują się relikty
filarów podcienia oraz zachowane relikty zabytkowego bruku; docelowo wykonać
zabezpieczenia wg „Projektu odbudowy i zmiany sposobu użytkowania Zamku w
Ząbkowicach Śląskich - etap IIa”
Stan techniczny pozwala na przeprowadzenie prac budowlanych
zabezpieczających.
dr inż. arch. Maciej Małachowicz
nr. upr. 383/82/WBPP, 88/81/WBPP

wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe obiektu :

•
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•

–

powierzchnia zabudowy (powierzchnia mierzona po obwodzie zabytku)
4250 m²,

–

kubatura

–

pełna wysokość budynku

29 m

–

wysokość elewacji zewnętrznej

19,50 m

–

wysokość elewacji od strony dziedzińca

14,70 m

–

długość elewacji wschodniej- frontowej

70,5 m

–

długość elewacji południowej

65,0 m

–

długość elewacji zachodniej

69,0 m

–

długość elewacji północnej

70,0 m

74000 m³,

powierzchnia rzutu zamku objęta opracowaniem
890m² (liczone po
obrysie zewnętrznym murów parteru,)
powierzchnia użytkowa (netto) bastei w obrębie przewidywanych prac
zabezpieczających etapu IIa
220,61 m²,

–

do obiektu doprowadzone jest istniejące przyłącze elektryczne i wodne,

–

projekt nie obejmuje żadnych działań w zakresie instalacyjnym,

–

istniejące instalacje nie są objęte działaniami projektowymi
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5.1.

Zestawienie powierzchni pomieszczeń

symbol

pomieszczenie

powierzchnia [m2]

1/03

sala

97,68

m2

1/03a

pomieszczenie pomocnicze

7,94

m2

1/03b

pomieszczenie pomocnicze

5,92

m2

sala (strop do wykonania wg odrębnego opracowania)

95,73

m2

2/03a

7,72

m2

2/03b

5,62

m2

razem (netto):

220,61

m2

PZ w obrębie prowadzonych prac

890

m2

podest obejścia technicznego attyki

154,90

m2

taras bastei

134,00

m2

Parter

Piętro
2/03
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długość balustrad: 105,60m.b.
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6.

Opis zagospodarowania terenu
Zagospodarowanie ani funkcja obiektu nie ulegają zmianie.
dopuszczalne na podstawie odrębnych uzgodnień i postanowień.

Zmiany

Z terenu usunąć wtórne samosiewy drzew i krzewów,
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Z terenu usunąć kamienie i gruz odpadły od elewacji,
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7.

Opis prac budowlanych
7.1.

Etapowanie prac budowlanych

Prace budowlane mogą być rozdzielone na etapy w zależności od ustaleń inwestora oraz możliwości wykonawcy
Wskazane jest przeprowadzenie prac zabezpieczających części istniejącej bastei po wykonaniu ścian i uzupełnieniu jej sklepienia.
Miejsce prowadzenia prac i czas dostosować do wymogów siedliskowych potencjalnych nietoperzy; przed przystąpieniem do prac dokonać oględzin z uprawnionym hiropterologiem w celu ustalenia precyzyjnych działń.

7.2.

Prace przygotowawcze i rozbiórkowe

Wykonać zabezpieczenia reliktów archeologicznych na dziedzińcu zgodnie ze
wskazaniami etapu Iia i ustaleniami w trybie nadzoru autorskiego,
Usunąć ze sklepień i murów samosiewy, warstwę humusu oraz gruz, wyrównać poziom do ustalonego; wskazanie w trybie nadzoru.
Usunąć ze sklepień w obrębie skrzydeł południowego i wschodniego zieleń, samosiewy i warstwę humusu. Wyrwy w nawierzchni, pęknięcia, dylatacje i styki nawierzchni z murem oczyścić i wypełnić trwale plastyczną masą np. bitumiczną (zabezpieczenie przed wnikaniem wody w sklepienia i nawierzchnie)
Rozebrać wskazane zamurowania,

7.3.

Rusztowania i szalowanie wykopów
Prace murowe wymagają użycia rusztowań,

7.4.

Roboty konserwatorskie
zabezpieczyć polichromie w baszcie,
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zabezpieczyć i zakonserwować istniejące fragmenty oryginalnych tynków elewacyjnych z opaskami okiennymi na bastei; prace przeprowadzić pod nadzorem
konserwatora technologa,
odtworzyć opaski kamienne i dekorację obramień okiennych i strzelnic, odtworzyć tynki na uzupełnianej części bastei. Wskazanie wzorów elementów do odtworzenia wg zachowanych w trybie nadzoru.
odtworzyć murowany wykusz na wspornikach drewnianych na elewacji południowej, szczegółowe ustalenia nt. sposobu i wykończenia w trybie nadzoru

7.5.

Roboty ziemne

Odsłonić mur fundamentowy wschodniej części bastei w celu przywrócenia jej
pierwotnego obrysu; mur uzupełniać od poziomu zachowanego muru oryginalnego.

Projekt budowlany Remont Zamku w Ząbkowicach Śląskich, etap IIa
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7.6.

Remont i rekonstrukcja ścian wieńczących

Uzupełnić ubytki obramień otworów strzelnic i okienek – użyć cegły o wymiarach i kolorze dostosowanych do partii uzupełnianych, stosować sfazowane kształtki
ceglane; uzupełnić parapety – partię parapetową układać na przeponie hydroizolacyjnej, wskazany spadek parapetu do wnętrza,
Uzupełnić wyrwy w murze, uzupełnić łęki i osuwiska, zachować czytelność styków technologicznych (wskazanie w trybie nadzoru), nadmurować fragmenty muru
do poziomu przewidywanego podestu obejścia .
uzupełnić półki parapety w obrębie rekonstruowanej attyki,
Odtworzyć attyki z kształtek i cegieł o formie zgodnej z fragmentami elementów uzupełnianych, rdzeń półkola wskazany kamienny, dopuszczalnie ceglany, wykonać obróbki blacharskie z blachy ołowianej.
Zachować czytelność kominów, wyprowadzić je min 100cm ponad poziom
obejścia, od góry położyć/zabezpieczyć płytą betonową ze spadkiem min 5%.

7.7.

Odbudowa murów i sklepień bastei

Odsłonić mur fundamentowy w obrębie wysadzonego fragmentu do poziomu
nie uszkodzonej partii w celu odtworzenia pierwotnego przebiegu pierwotnego,
Rozebrać wtórną partię licową do odsłonięcia rdzenia muru, rozebrać posadzkę
w obrębie odtwarzanej partii w celu posadowienia i ustalenia gabarytów wnęk w
oparciu o potencjalnie zachowane relikty.
Mur odtwarzać wg wskazań na przekroju AA i rzutów basteii
Wnęki okienne wraz ze ścianami je wypełniającymi wykonać zgodnie ze sposobem i w gabarytach wnęk zachowanych. Nieścisłości wyjaśnić w trybie nadzoru
autorskiego.
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Przyjęte rozwiązania materiałowe: ściany wewnętrzne wykonać z cegły pełnej
15MPa na zaprawie M5-10, w obrębie spływów sklepienia w celu równego rozłożenia
sił mur wykonać jako zbrojony (drabinki systemowe i pręty fi=8mm) (obciążenie
od sklepienia ~1700KN na filar parteru); pod opory sklepienia i stropu cegłę układać min 4 warstwy na zaprawie cementowej; Do układania murów wewnętrznych
stosować zaprawę wapienno-cementową M5, łęki ceglane układać na zaprawie wapienno cementowej M5,
wylewki betonowe i stropy wykonywać z betonu klasy C20-25, zbrojenie siatkami wg wskazań na przekrojach, dla stropów pomieszczeń pomocniczych dopuszcza się użycie szalunków traconych z płyty OSB w takim przypadku proponowane
jest nadanie ujemnej strzałki ugięcia ok 15-20cm.
Zachować półkę oparcia pod płytę stropu pośredniego szerokość półki min
15cm h=35cm
Ścianę zewnętrzną i ścianki wypełniające murować z cegły poryzowanej lub
bloczków keramzytowych (pełnych docinać), stosować przewiązania muru, mury
wypełniać keramzytobetonem 700-1000kg/m3.
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Odtworzyć kamieniarkę O1-O3 otworów okiennych, wskazanie wzorów wg reliktów zachowanych. Belka parapetowa oraz nadprożowa proste – wyoblenie ściąć
analogicznie z partią zachowaną;
Na styku partii uzupełnianej i reliktu zachowanego zachować pionowy uskok
5-8cm (partie poziome zlicowane), dopuszcza się wykucie uskoku w nowym murze.
Uskok ma na celu pokazanie zakresu uzupełnienia.
Lico zewnętrzne muru otynkować. Lico tynku cyklinowane lub czesane, opaski
okienne gładkie, wypukłe 1-1,5cm pobielone. Kolor tynku dostosować do partii zachowanej poprzez dobranie odpowiedniego kruszywa pod względem koloru i frakcji.
Stosować tynk trójwarstwowy, orientacyjna grubość ok 2-4cm. Próbki tynku wykonać i uzyskać zatwierdzenie w trybie nadzoru konserwatorskiego. Tynk w partii cokołowej nakładany na lico może oddawać nierówności kamiennego podłoża – tzw
tynk spod rękawicy, natomiast w partii murowanej należy nakładać go na gładko
bez załamań czy nierówności. W obrębie partii cokołowej oraz wieńczącej stosować
profile zabezpieczające/rozdzielające wtopione w masę tynkarską.
Mur zwieńczyć ścianą gr min 54 h=85-100cm ze spadkiem do wnętrza. Ze
względu, że pierwotnie basteję również wieńczyła attyka ścianę należy zakończyć
strzępią tak jak muru zerwanego.
W miejscach wskazanych na przekroju stosować przekładki i przepony hydroizolacyjne i przekładki paroizolacyjne.
Sklepienie kamienne oraz uzupełniane od góry osiatkować i zabetonować –
zabezpieczenie przeciw ewentualnemu pękaniu i wyrównanie pod przeponę paroizolacyjną.
Odwodnienie liniowe układać w zabezpieczonym przeponą hydroizolcyjną korycie (wskazane HDPE 2mm lub powłokowa o mostkowaniu rys 5mm); przewody
pomiędzy studzienką a rzygaczem w jednym odcinku bez łączeń pośrednich układać
w otulinie termoizolacyjnej min 6cm (np. Pianka PU). do rzygacza doprowadzić
przez kolanko; Wylot w obrębie rzygacza zabezpieczyć kratką oczko 1cm.
Gzyms klatki schodowej K10 kształtka profilowa ćwierćwałek + rolka ceglana
13cm, odtworzyć sklepienie wg zachowanych śladów, dokładne ustalenia po uzyskaniu dostępu w trybie nadzoru
Uzupełnić obramienie drzwiowe pod drzwi D1

7.8.

Roboty betoniarskie i żelbetowe monolityczne,
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Przestrzenie w murze wypełnić keramzytobetonem 700-1000kg/m3,
We wskazanych miejscach wykonać wylewki betonowe zbrojone siatką i siatką
przeciwskurczową,
Nad pomieszczeniami pomocniczymi wykonać stropy żelbetowe monolityczne
lub gęstożebrowe typ Terriva 6.
Beton C20-25
Zbrojenie wg wskazań
Wykonać wieniec klatki schodowej K10,
Wykonać płytę podestu 4-6cm zbrojoną siatką przeciwskurczowo, dylatacja co
ok 4m spoinę wypełnić kitem trwale plastycznym
Projekt budowlany Remont Zamku w Ząbkowicach Śląskich, etap IIa
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7.9.

Roboty kominiarskie
udrożnić istniejący komin w bastei
nadmurować kominy 100cm ponad poziom obejścia

7.10. Roboty ciesielskie, konstrukcje drewniane
Wykonać więźbę stożkowatego daszku nad klatką schodową K10, deskowanie
pełne, elementy wg przekroju AA.

7.11. Roboty pokrywcze, pokrycia dachowe
daszek nad klatką schodową K10 pokryć łupkiem, kolor grafitowy, układ
wieżowy, niemiecki

7.12. Roboty izolacyjne,
Izolacje, hydroizolacje, przepony hydroizolacyjne, paroizolacje wg wskazań
projektu, przekrój AA.

7.13. Roboty tynkarskie - tynki i okładziny zewnętrzne
Lico zewnętrzne muru otynkować. Lico tynku cyklinowane lub czesane, opaski
okienne gładkie, wypukłe 1-1,5cm pobielone. Kolor tynku dostosować do partii zachowanej poprzez dobranie odpowiedniego kruszywa pod względem koloru i frakcji.
Stosować tynk trójwarstwowy, orientacyjna grubość ok 2-4cm. Próbki tynku wykonać i uzyskać zatwierdzenie w trybie nadzoru konserwatorskiego. Tynk w partii cokołowej nakładany na lico może oddawać nierówności kamiennego podłoża – tzw
tynk spod rękawicy, natomiast w partii murowanej należy nakładać go na gładko
bez załamań czy nierówności. W obrębie partii cokołowej oraz wieńczącej stosować
profile zabezpieczające/rozdzielające wtopione w masę tynkarską.

7.14. Roboty posadzkarskie, podłogowe i wykładzinowe
Posadzki w pomieszczeniach pomocniczych wykonać z cegły pełnej, układanej
na płask, układ w trybie nadzoru,
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Wylewki w bastei winny uwzględniać możliwość ułożenia posadzki,
Na obejściu murów wykonać posadzkę powłokową z posypką mineralną
(wskazana na bazie żywic epoksydowych)
Na tarasie bastei założyć odwodnienie liniowe, posadzkę ułożyć z płytek klinkierowych lub gresowych w kolorze ceglastym bądź grafitowym.

7.15. Roboty stolarskie
Wykonać stolarkę drzwiową i okienną wg zestawienia stolarki; stosować indywidualne profile słupków, szprosów, listew mocujących zestawy szklenia. Stosować
indywidualne stylizowane okucia. Szablony profili drewnianych stolarki drzwiowej i
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okiennej, ślusarki u projektanta w trybie nadzoru autorskiego; próbki wymagają
uzgodnienia w trybie nadzoru autorskiego.
Nad drzwiami otwieranymi na zewnątrz wykonać pulpitowe daszki drewniane,
W obrębie zejścia z przejścia na koronę muru wykonać podest i stopnie wyrównawcze, przyjęto wykonanie drewnianego, jeśli różnica wysokości wynosi mniej
niż 46 cm stopnie i podest dopuszcza się wykonać jako murowane – sposób wykonania do ustalenia w trybie nadzoru po uzyskaniu dostępu do wskazanego miejsca.

7.16. Roboty szklarskie
Stosować zewnętrzne szklenie klasy P2, w poziomie parteru zewnętrzna szyba klasy P4, stosować okucia przeciwłamaniowe klasy wk2 i klamki okienne z zamknięciem.

7.17. Roboty malarskie
Kolorystyka stolarki i okuć wg wskazań zestawienia stolarki,
Opaski okienne pobielić, biel wapienna

7.18. Przyjęta kolorystyka obiektu
Kolor tynku wg tynków istniejących, stolarka wg wskazań projektowych

7.19. Roboty kamieniarskie
odtworzyć i uzupełnić opaski okienne i portalowe wg istniejących reliktów,
wskazanie odpowiednich w trybie nadzoru

7.20. Roboty kowalskie i ślusarskie
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Stolarkę drzwiową wyposażyć w ozdobne okucia, szablony w trybie nadzoru u
projektanta, uzyskać zatwierdzenie próbek okuć w trybie nadzoru.
Na koronie muru założyć systemową balustradę techniczną; h=110-120cm,
słupki do 150cm, pochwyt min fi min 40mm; wskazana nierdzewna, dopuszczalnie
ocynk malowany proszkowo, mat RAL antracyt 7016; ! uwaga kotwami nie uszkodzić przepony hydroizolacyjnej !;

7.21. Prace uzupełniające
Dokonać przeglądu obiektu i w ustaleniu z inwestorem dokonać bieżących napraw i zabezpieczeń murów, usunąć samosiewy i humus z posadzek i sklepień w pozostałej części obiektu. Przeprowadzić prace porządkowe
Wskazane jest zabezpieczenie odsłoniętych filarów podcienia na dziedzińcu
poprzez ich nadmurowanie analogicznym materiałem co najmniej do poziomu terenu wg wskazań projektu etap Ib.
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8.

Zestawienie warstw przegród budynku i charakterystyka
energetyczna obiektu

Obiekt istniejący, zabytkowy, w.w. elementy poza zakresem opracowania.

9.

Prace inne

9.1.

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
wprowadzanie funkcji użytkowej wg odrębnych opracowań i uzgodnień

9.2.

Wpływ obiektu budowlanego na środowisko

Remont obiektu budowlanego nie wpłynie na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie tj.
– zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania
ścieków,
– emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,
– rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,
– emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń,
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– wpływu obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę,
wody powierzchniowe i podziemne.
10) dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod
względem:
a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania
ścieków,
b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,
c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,
d) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego,
pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów
tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się,
e) wpływu obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody
powierzchniowe i podziemne,
Nie ulegają zmianie, na obecnym etapie nie przewiduje się zmiany funkcji
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10. Uwagi

−

prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przyjętymi rozwiązaniami systemowymi i zasadami wiedzy technicznej,

−

w przypadku elementów niewyszczególnionych lub rozbieżnych odpowiednie decyzje podjąć w trybie nadzoru autorskiego,

−

wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania,

−

przed pomalowaniem elewacji, założeniem tynków barwionych w masie, próbki
kolorystyczne oraz fakturalne należy uzgodnić w trybie nadzoru autorskiego,

−

podczas prac budowlanych na obiekcie istniejącym występuje możliwość odkrycia
elementów dotąd niedostępnych lub odbiegających od zainwentaryzowanych, odpowiednie działania należy ustalić z projektantem,

−

elementy detalu architektonicznego oraz szczegółowe rozwiązania techniczne wykonać wg projektów wykonawczych architektury

−

dobór technologi przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z projektantem.

−

w przypadku podanych nazw własnych dopuszcza się, po uzgodnieniu z projektantem, użycie zamienników o porównywalnych lub lepszych parametrach.

−

projektant dopuszcza stosowanie rozwiązań zamiennych o parametrach nie gorszych niż projektowane. Odpowiednie decyzje należy podjąć w porozumieniu stron
procesu budowlanego.

−

nadrzędnym dokumentem precyzującym zakres działań i zastosowane rozwiązania
materiałowo-technologiczne jest dokumentacja projektowa w postaci rysunków i
uzupełniającego je opisu projektowego.

−

istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę są dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (art. 36a ustawa z dn. 17 VII 1994r. Prawo Budowlane
z późniejszymi zmianami)

−

zakres i terminarz prowadzenia robót budowlanych dostosować do wymogów środowiskowych i terminarza imprez Inwestora. Szczegóły uzgodnić z Inwestorem

opracował:
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V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
ze względu na specyfikę projektowanego obiektu
budowlanego.

Obiekt:

Inwestor:

Zamek w Ząbkowicach Śląskich
AM 11, nr dz. 35, 26, obręb Centrum, Ząbkowice Śląskie
Gmina Ząbkowice Śląskie
57-200 Ząbkowice Śląskie , ul. 1 Maja 15,

Jednostka projektowa:
Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza
ul.Orłowskiego 11, 51-637 Wrocław
tel. 71 345 26 54
Opracował:

dr inż. arch. Maciej Małachowicz
nr upr. 88/81/WBPP, 383/82/WBPP,

Wrocław II 2013r.

Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza
51-637 Wrocław, ul.Orłowskiego 11, tel. 71 345 26 54, zabytki@rewaloryzacja.com

1.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz
kolejność realizacji poszczególnych obiektów;

Odbudowa murów i sklepienia bastei, rekonstrukcja attyk i zabezpieczenie korony murów

2.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Zamek w Ząbkowicach Śląskich AM 11, nr dz. 35, 26, obręb Centrum, Ząbkowice Śląskie
prace projektowe prowadzone będą w obrębie skrzydła południowego i południowej części
skrzydła wschodniego.

3.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu,
które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi;

Nie występują.

4.

-

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń
występujących podczas realizacji robót budowlanych,
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich
wystąpienia;

Praca w wykopach
Prowadzone będą prace na wysokości powyżej 5 m
Obsługa sprzętu zmechanizowanego
Ręczny transport materiałów budowlanych

5.

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

Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić szczegółowy instruktaż pracowników
w zakresie sposobu prowadzenia robót oraz zasad BHP.

V/2 28.02.2013 2012 11 21 Ząbkowice, Zamek, Attyki i basteja

Przed przystąpieniem do prac budowlanych kierownik budowy zobowiązany jest
sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodny z wytycznymi
wyszczególnionymi w Dz. U. Nr 47 poz. 401

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.

Zabezpieczyć teren, ustawić tablice ostrzegawcze.
Wyposażyć teren budowy w sprzęt p.poż oraz środki do udzielania pierwszej pomocy apteczka.
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Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza
51-637 Wrocław, ul.Orłowskiego 11, tel. 71 345 26 54, zabytki@rewaloryzacja.com

Wydzielić bezpieczne przejścia i drogi ewakuacji.
Pracowników wyposażyć w sprzęt odpowiedni do wykonywanych prac.
Wszystkie roboty budowlano – montażowe i odbiór robót należy wykonać zgodnie z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez
Instytut Techniki Budowlanej.
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego użytku, posiadające właściwe atesty.
Przed rozpoczęciem prac budowlanych szczegółowo zapoznać się z warunkami pozwolenia
na budowę, dokumentacją techniczną, projektową, z uzgodnieniami, pozwoleniami,
opiniami itp. zawartymi w części formalno – prawnej.
Określić miejsca składowania materiałów budowlanych i miejsca zwałek.
Zabezpieczyć budowę przed opadami atmosferycznymi, uwzględniając porę roku i czas
trwania prac.
Przy wykonywaniu prac na wysokościach należy stosować się do przepisów BHP dla prac
na wysokościach.
W razie potrzeby kontaktować się z projektantem wyszczególnionym w decyzji
pozwolenia na budowę.
Przy odbiorze poszczególnych etapów prac budowlanych stosować się do warunków
bezpieczeństwa, BHP i p. POŻ.
AKTUALNY STAN PRAWNY – PRAWO BUDOWLANE
-z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. Nr 89, poz. 414). tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, Nr
170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 191, poz. 1373, Nr 247,
poz. 1844, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz.
1287, Nr 210, poz. 1321.

opracował:
dr inż. arch. Maciej Małachowicz
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