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OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane
(jedn. tekst Dz. U. z 2020 r, poz. 1333 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt
budowlany:

remont dachu dawnego pawilonu zoologicznego tzw. „baszty” przy ul. Kubika 1a w Bolesławcu
został wykonany zgodnie z treścią zlecenia , obowiązującymi przepisami
techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny
z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

Projektant:
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1. CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego dachu budynku dawnego pawilonu zoologicznego tzw baszty
zlokalizowanej przy ul. Kubika 1a w Bolesławcu w obrębie murów obronnych
2. ZAKRES
Ocena obejmuje dach i więźbe dachową budynku
3. OCENA STANU TECHNICZNEGO i EKSPERTYZA

Budynek parterowy niepodpiwniczony . Wybudowany prawdopodobnie na początku XX wieku.
Fundamenty
Stan ścian niew wskazuje na nadmierne osiadania, spękania co wskazuje, że fundamenty są w dobrym stanie
technicznym. Prawdopodobnie murowane ceglane.
Ściany
Ściany murowane z cegły pełnej na zaprawie cem-wap. O grubości 2 cegieł tj. 52 cm. Otynkowane obustronnie tynkiem
cem-wapiennym. Ściany nieodkształcone, stabilne, niezarysowane, nadproża prawidłowe bez zarysowań. Ściany
działowe wewnątrz murowane z cegły ,o grubości 12cm ,prawdopodobnie wtórne, pochodzące z późniejszego okresu.
W stanie technicznym ogólnym dobrym
Strop
Parterowy budynek przekryto (prawdopodobnie wtórnie, na przełomie XX i XXI w przy remoncie dachu) stropem
żelbetowym o grubości około 16cm, zbrojonym prętami żebrowanymi. Strop nie wykazuje nadmiernych ugięć. Ogólnie w
stanie dobrym. Pośrodku stropu wymurowany słupek z cegły pełnej na którym wspiera się więźba.
Konstrukcja dachu
Dach krokwiowy o krokwiach ułożonych promieniście opartych obwodowo na murłacie oraz pośrodku na słupie
murowanym. Rozpiętość krokwi od 3 do 3,2m. Część krokwi krótsza tzw kulawki oparte krokwiach wzmocnionych .
Krokwie krótsze o przekroju 12x6cm, dłuższe zdwojone 2x18x4cm. Krokwie niewykazują nadmiernych ugięć, bez śladów
nadmiernej korozji biologicznej. Posiadają zabarwienie wskazujące na impregnację powierzchniową. Prawdopodobnie
więźba wykonana na przełomie XX i XXI wieku. Przestrzeń strychu wentylowana za pomocą kratek pod okapem .
Połączenia ciesielskie na gwoździe prawidłowe. Ogólnie w stanie zadowalającym. Murłaty 14x14cm mocowane do
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stropu kotwami stalowymi fi 16 co około 1,5-2m. Murłata zabezpieczona od spodu papą podkładową. Zaleca się
oczyszczenie i ponowną impregnację oraz punktowe dosztywnienie niektórych złączy poprzez wbicie klinów i podkładek
z twardego drewna dębowego lub bukowego.
Dach
Dach z kryty dachówką cermiczną karpiówką w koronkę na pełnym deskowaniu. Wymiana pokrycia wykonana
prawdopodobnie na przełomie XX i XXI w. Dachówki ręcznie formowane prawdopodobnie rozbiórkowe prawdopodobnie
z innego budynku. Mocowane na zaprawę cem-wap. Dachówki spękane, miejscami wybrakowane w średnim stanie
technicznym. Widoczne na niektórych krokwiach zacieki od nieszczelności dachu w obrębie wierzchiołka (zbiegu
gąsiorów).Odwodnienie dachu za pomocą rynien szerokości 150mm oraz rur spustowych o średnicy 100m stalowych
ocynkowanych . Odprowadzenie wody bezpośrednio na teren . Stan rynien i rur dobry. Zaleca się sprawdzenie stanu i
mocowania rynhaków pod dachówką.

Fot,Dachówka od strony frontowej
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Fot. Oparcie krokwi pośrodku na słupku murowanym

Fot Oparcie krokwi na murłacie. Widoczne zacieki na krokwi od nieszczelnego pokrycia w obrębie
wierzchołka dachu.
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Fot. Oparcie krokwi na murłacie. Widoczna kratka wentylacyjna pod okapem i doraźne docieplanie okapu
fragmentami styropianu

3. WNIOSKI I ZALECENIA
Budynek w stanie ogólnym technicznym dobrym. Więźba dachowa w stanie dobrym. Pokrycie dachu w stanie średnim,
częściowo nieszczelne. Zaleca się jego wymianę zgodnie z zamierzeniem inwestora. Zaleca się również oczyszczenie i
ponowną impregnację oraz punktowe dosztywnienie niektórych złączy więźby dachowej poprzez wbicie klinów i
podkładek z twardego drewna dębowego lub bukowego. Zaleca się sprawdzenie stanu i mocowania rynhaków pod
dachówką po jej rozebraniu. Zaleca się również sprawdzenie i ewentualną wymianę instalacji elektrycznej , wodnokanalizacyjnej oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej co winno być elementem oddzielnego opracowania.

Opracował: Jakub Samuszonek
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 RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU
Kategoria III - niewielki budynek gospodarczy (wykorzystywany wcześniej jako usługowy)
2. SPOSÓB UŻYTKOWANIA I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU
Pierwotnie pawilon dawnego ogrodu zoologicznego. W ostatnim czasie użytkowany jako siedziba Bolesławieckiego
Towarszystwa Fotograficznego i pracownia. Niniejsze opracowanie nie zmienia funkcji budynku, obejmuje jedynie
remont pokrycia dachowego. Zaleca się utrzymanie dlaszego użytkowania z przeznaczeniem na funkcję usługową
bardziej otwartą dla mieszkańców korzystacących z otaczającego park powstału w otoczeniu wzdłuż murów obronnych,
kawiarnię, lodziarnię, nawet sklep spożywczy ze stonowanymi elementami reklamowymi dostosowanymi do otoczenia
lub galerię, pracownię, punkt informacyjny. Dostosowanie obiektu do takiej funkcji nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania.
3. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU , SPOSÓB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I
OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY
3.1 Rys Historyczny

Fot .Widok na pawilon od strony ul. Kościolnej i fontanny z czaplą Fotografia z serwisu polska.org.pl
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Fot. Pocztówka z lat 30tych XX wieku. Ten sam widok od strony ul. Kościolnej i fontanny z czaplą (widoczna po
prawej) . W oddali widoczny budynek pawilonu Fotografia z serwisu polska.org.pl

Budynek wpisany do rejestru zabytków razem z całym zespołem murów obronnych i średniowiecznymi basztami pod nr
A/5485/598 decyzją z 25.08.1958r.
Z archiwalnych fotografii, klasycyzującego charakteru elewacji frontowej wynika oraz murowanej ceglanej konstrukcji
ścian wynika , że budynek pierwotnie stanowił jeden z pawilonów dawnego ogrodu zoologicznego wybudowanego na
początku XX wieku przy murach obronnych Bolesławca. W czasach powojennych dokonano zmian, uproszczenia
elewacji , wymiany drzwi wejściowych, zlikwidowano widoczny na fotografiach pierwotny komin, wymiany więźby i
podkrycia dachu, prawdopodobnie również nieznacznego obniżenia budunku. Zmiany nadały nieco średniowiecznego
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charakteru (ręcznie formowana dachówka, kute kraty i drzwi wejściowej obite blachą z elementami dekoracyjnymi),
kłócącego się jednak z formą elewacji i pierwotnym charakterem budynku.
3.2. Opis techniczny remontu pokrycia dachowego
Projektowany remont i wymiana pokrycia zachowają historyczny charakter budynku. Zaprojektowano wymianę dachówki
na analogiczną dachówkę karpiówkę ceramiczną w kolorze naturalnym ceglastoczerwonym, żłobkowaną z układaniem
„w koronkę” , z dwoma liniami gąsiorów na styku części o prostej połaci i połaci łukowej.
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Więźbę dachową należy oczyścić szczotkami i zaimpregnować preparatem typu FOBOS. Punktowe dosztywniić luźne
złącza więźby dachowej poprzez wbicie klinów i podkładek z twardego drewna dębowego lub bukowego. Po rozebraniu
pokrycia deskowanie w miarę potrzeby uzupełnić i pokryć papą podkładową na włókninie mocowaną mechanicznie.
Zastować wentylację pod dachówką za pomocą szczeliny w okapie zabezpieczoną siatką przeciw owadom oraz
dachówek wentylacyjnych w pobliżu wierzchołka dachu.
Odwodnienie dachu rynnami i rurami spustowymi stalowymi ocynkowanymi istniejacymi. W ramach prac należy po
rozebraniu pokrycia zbadać dokładnie ich stan, oczyścić, w miarę potrzeby poprawić mocowania, doszczelnić i
zabezpieczyć antykorozyjnie łączenia , ewentulanie wymienić pojedyncze elementy, dopasować spadki i mocowania do
nowego pokrycia. W razie braku obróbki nadrynnowej wykonać
Budynek istniejący , użytkowany, zgodności z planem miejscowym nie bada się - poza zakresem projektu remontu
dachu.
Zmiana charakteru elewacji, jej kolorystki nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
Kubatura brutto: ~150m3
Powierzchnia użytkowa: 30,5m2
Wysokość : 5,20m
Szerokość i długość: ~7mx7m
Liczba kondygnacji: 1
5. OPINIA GEOTECHNICZNA, INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
Poza zakresem opracowania – remont dachu
6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH
Nie dotyczy
7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy
8. OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKÓW KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
Poza zakresem opracowania – remont dachu - zależne od zamierzonego sposobu dalszego użytkowania
9. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW NA ŚRODOWISKO I OTOCZENIE
Zapotrzebowanie na wodę – poza zakresem opracowania – remont dachu, zależna od zamierzonego sposobu dalszego
użytkowania
Sposób i ilość odprowadzania ścieków – poza zakresem opracowania – remont dachu, zależna od zamierzonego
sposobu dalszego użytkowania
Emisja zanieczyszczeń– poza zakresem opracowania – remont dachu, zależna od zamierzonego sposobu dalszego
użytkowania
Rodzaj i ilość wywtarzanych odpadów- poza zakresem opracowania – remont dachu, zależna od zamierzonego
sposobu dalszego użytkowania
Obiekt istniejący nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan. Odprowadzenie wody opadowej w niewielkiej ilości z
dachu rurami spustowymi bezpośrednio na teren w dotychczasowy sposób. Bez nagetatywnego wpływu na glebę.
10. ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH
Szczegółowa analiza poza zakresem opracowania i zamierzenia- remontu dachu. Niewielkie rozmiary budynku
uniemożliwiają zastosowanie pompy ciepła. Wyposażenie budynku w panele fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne jest
niewskazane ze względu na zabytkowy charakter i historyczne otoczenie. Najbardziej optymalne ze względu na te
niewielkie rozmiary budynku jest wyposażenie go w instalację wentylacji mechanicznej (budynek w tej chwili nie posiada
żadnego systemu wentylacji) z rekuperacją w oparciu o niewielką centralę na poddaszu z nagrzewnicą elektryczną
zapewniającą źrodło ciepła dla budynku. Należałoby przy tym ocieplić i uszczelnić połać dachu i wymienić stolarkę
okienną na szczelną i energooszczędną (trójszybową).
11. ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA URZĄDZEŃ REGULUJĄCYCH TEMPERATURĘ ODDZIELNIE DLA
POMIESZCZEŃ
Szczegółowa analiza poza zakresem opracowania i zamierzenia- remont dachu
12. ZASADNICZE WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE
Budynek wyposażony w istniejące instalacje:
 elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych
 instalację ogrzewania elektrycznego
 wodociągowo-kanalizacyjną
Stan instalacji nieznany. Ich ocena nie jest zakresem niniejszego opracowania.
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Brak instalacji wentylacyjnej . Wentylacja odbywa się w sposób naturalny przez nieszczelności okien , otwarty wyłaz na
dach i wentylację połaci dachowej.
13. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Klasa zagrożenia ludzi (przy funkcji usługowej) - ZLIII
budynek niski (N), liczba kondygnacji nadziemnych - 1
Klasa odporności pożarowej „D”
Klasy odporności:
 konstrukcja główna – R30 - spełnia
 konstrucja dachu – bez wymagań
 strop – REI30 - nie posiada stropu międzykondygnacyjnego
 ściana zewnętrzna EI30 - spełnia
 ściana wewnętrzna – bez wymagań
 przekrycie dachu – bez wymagań
14. DOPUSZCZALNE ZMIANY W PROJEKCIE W ODNIESIENIU DO ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE Z
DNIA 7 LIPCA 1994 R.
Wszelkie zmiany w projekcie należy uzgodnić z projektantem, jeśli obejmuje to zakres zmian wymagających
opracowania projektu zamiennego określonych w art. 36a w/w ustawy.
Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę
nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:


charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: 5% powierzchni zabudowy powyżej , 2% wysokości,
szerokości lub długości obiektu,
- nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu
- nie narusza przepisów techniczno-budowlanych



zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,



zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;



ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;



zmiany źródła ciepła na na opalane paliwem stałym



oraz jeśli nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami

szczególnymi.
Kwalifikacji zamierzonego odstąpienia dokonuje Projektant.
Wszelkie zmiany w tym tzw. nieistotne wymagają uzgodnienia z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Opracowanie:
mgr inż. arch. Anna Samuszonek
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Na podstawie art. 35 ust.1 pkt.3 Ustawy Prawo budowlane sporządzono poniższą informację dotyczącą bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia.
Zakres robót:


roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego



roboty impregnacyjne więźby dachowej



roboty dekarskie i blacharskie na dachu

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
Istniejący budynek
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi:
Brak.
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające
skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:
Prace rozbiórkowe pokrycia. Prace ciesielskie na wysokości maksymalnie 7m oraz prace dekarskie na dachu
dwuspadowym o wysokości okapu około 3m.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie
niebezpiecznych:
Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan pracy na wysokości przy robotach ciesielskich i dekarskich.
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:
Do właściwego nadzoru i organizacji budowy należy podjąć następujące działania


powołać kierownika budowy



- do poszczególnych prac skierować doświadczonych brygadzistów

Każdy pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez kierownika budowy następującymi
instrukcjami:
a. na wypadek zagrożenia, awarii, pożaru
b. przeciwpożarową dla zaplecza budowy
c. organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
d. wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych,
e. sposobu postępowania przy sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia mediów w zakresie elektrycznym i
wodociągów
Na terenie budowy zagrożenia wypadkami występują przede wszystkim wskutek:
- upadku przedmiotów z wysokości ,
- upadku pracownika z wysokości,
- potrącenia pracownika przez środek transportu, urządzenie mechaniczne lub przenoszony element
- przygniecenia pracownika przez wadliwie składowane materiały budowlane
Zagospodarowanie terenu budowy należy wykonać w zakresie:
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- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, szczególnie trwałe wygrodzenie strefy niebezpiecznej
wokół budynku i niedopuszczenie do wejścia do niej osób korzystających z alejek parkowych
- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
- doprowadzenie energii elektr. oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadza. lub utylizacji
ścieków
- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego
- zapewnienia właściwej wentylacji
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.
Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP.

Opracowanie:
mgr inż. arch. Anna Samuszonek
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