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Program prac konserwatorskich elewacji
kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Olsztynie
1.

Oczyszczenie powierzchni cegieł cokołowych z zabrudzeń zaprawą cementowo
wapienną. Skuwanie i szorowanie przy pomocy wody o lekko kwaśnym odczynie
(np. kwas octowy). Powierzchnia do czyszczenia ok. 2 m²

2.

Dezynfekcja i mycie wodą o zwiększonym ciśnieniu strefy przyziemnej ścian kościoła
– kamiennego cokołu i niektórych powierzchni ceglanych ponad cokołem. Płynny
preparat grzybobójczy np. Preventol R80 można nanieść na powierzchnię muru
pędzlem lub poprzez natrysk –zraszaczem. Należy zdezynfekować szczególnie partie
przyziemia muru i pokryte żółto-zielono-szarym nalotem.
Powierzchnia do dezynfekcji ok. 60 m²

3.

Czyszczenie cegieł z ptasich odchodów. Mycie strumieniem wody o wysokim
ciśnieniu,

szorowanie

nieszkliwionych

cegieł

szczotkami

ryżowymi

z

wykorzystaniem detergentu o bardzo niskim stężeniu. Cegły szkliwione należy myć
ze szczególną ostrożnością, przy użyciu gąbek i innych miękkich narzędzi.
Stosowanie środków o odczynie zasadowym lub kwaśnym należy poprzedzić
próbami. Niedopuszczalne jest stosowanie do tego celu kwasu fluorowodorowego.
Ogólna powierzchnia do wyczyszczenia na różnych wysokościach – ok. 800 m²
4.

Wykucie nieestetycznych (szaro-niebieskich), wtórnych spoin wykonanych z
niskoporowatej zaprawy cementowej. Powierzchnie do wykucia znajdują się na
różnych wysokościach, w większości w strefie poddachowej, w obrębie attyk i
sterczyn. Ogólna powierzchnia ok. 260 m²

5.

Rozbiórka ruchomych, nie równo połączonych podczas wcześniejszego remontu lub
poobtłukiwanych detali i powierzchni wykonanych ze szkliwionej na zielono cegły
(okapy, gzymsy i szczyty sterczyn). Przyjęto, że spośród 73 sterczyn częściowej
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rozbiórce, oczyszczeniu i przemurowaniu poddane będzie około 30 z nich. Ogólna
powierzchnia szkliwionych cegieł przewidzianych do rozbiórki i przemurowania to
ok. 80 m²
6.

Wykucie wykruszających się, wadliwie wykonanych, cementowych uzupełnień w
południowej attyce, gzymsie poddachowym od strony południowej i północnej
(malowane imitacje cegieł). Usunięcie cementowego tynku na bokach schodów
wiodących do prezbiterium od strony południowej oraz innych wypełnień z zaprawy
cementowej w murze obwodowym. Łączna powierzchnia wykuwanych uzupełnień to
ok. 20 m²).

7.

Wykonanie

ceglanego

wypełnienia

prezbiterium od strony południowej.

po

bokach

schodów prowadzących

do

Murowanie przeprowadzić z nowych,

odpowiednio dobranych cegieł o właściwościach fizycznych i wyglądzie maksymalnie
zbliżonym do cegły oryginalnej. Powierzchnia uzupełnienia ok. 2 m².
8.

Rekonstrukcja z nowej cegły, gzymsu poddachowego od strony nawy południowej i
północnej. Przemurowanie ceglanych powierzchni bocznych, pozostałych schodów i
uzupełnienie ubytków poprzez wstawki (flekowanie) z nowej cegły. Łączna
powierzchnia – ok. 12 m²

9.

Uzupełnienie mniejszych ubytków w nieszkliwionych cegłach. Przy ubytkach, które
nie przekraczają 30% objętości cegły, zaleca się stosowanie odpowiednio dobranych
kolorystycznie, firmowych zapraw, przeznaczonych do uzupełniania ubytków w
cegłach (prod. Remmers lub Tubag-Sto). Powierzchnia do uzupełnienia – ok. 14 m².

10. Patynowanie uzupełnień ubytków przy pomocy pigmentów i farb na bazie żywic
akrylowych.
11. Uzupełnienie gzymsów, szczytów sterczyn i okapów wykonanych ze szkliwionych na
zielono kształtek ceglanych. Wymiana na nowe, najbardziej zniszczonych kształtek,
oraz uzupełnianie w nich mniejszych ubytków kitami na bazie żywicy sztucznej.
Należy dążyć do wiernego odtworzenia profilu cegły, oraz barwy i połysku
oryginalnego szkliwa. Powierzchnia kształtek wymagająca wymiany (naprawy) – ok.
6 m².
12. Rozbiórka i przemurowanie górnej części pękniętej przypory w Pn-Zach narożniku
kościoła.
13. Wymiana pękniętych dachówek, które nie stanowią szczelnego pokrycia, na nowe.
Uszkodzone dachówki występują w różnych częściach dachu w liczbie około 100
sztuk.
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14. Skucie spękanych i odspajających się tynków ze sterczyn. Wykonanie nowych tynków
zaprawą tynkarską na bazie wapna trasowego ( np. prod. Tubag-Sto).
Naprawa mikropęknięć w tynkach posiadających dobrą adhezję do muru. Zatarcie
pęknięć wapnem szlamowanym.
15. Po wyrezonowaniu nowych tynków malowanie farbą silikonową w odpowiednio
dobranym kolorze.
16. Częściowa rozbiórka stopni schodów frontowych (dziewięć bloków kamiennych).
Poziomowanie i wyrównanie wysokości i głębokości stopni. Uzupełnienie jednego
ubytku w kamiennym stopniu masą na bazie żywicy epoksydowej. Spoinowanie
bloków kamiennych lekko podbarwioną w masie zaprawą cementowo wapienną.
17. Naprawa i poziomowanie stopni przy bocznych wejściach do kościoła. Poza wejściem
głównym do kościoła, poziomowania i korekty proporcji wysokości do głębokości
wymaga:
- 1 stopień przy wejściu z podjazdem,
- 2 stopnie przy wejściu do prezbiterium od strony południowej,
- 2 stopnie przy wejściu do prezbiterium od strony północnej,
- 1 stopień przy wejściu do kaplicy od północy kościoła,
- 1 stopień przy wejściu od północy kościoła (przy głównej wieży).
Wszystkie ze stopnie wymagają mycia myjką ciśnieniową, a także uzupełnienia 4-5
ubytków kitem przygotowanym na bazie żywicy epoksydowej, oraz spoinowania.
18. Konserwacja 10-ciu metalowych, kutych elementów pierwotnie służących do
czyszczenia obuwia, a znajdujących się przy stopniach pięciu wejść. Oczyszczenie z
produktów korozji metodą strumieniowo - strumieniową (piaskowanie), nałożenie
inhibitora

korozji

(tanina

w

roztworze

alkoholowym),

zabezpieczenie

przeciwkorozyjne np. jednoskładnikowa farba (np. Hammeritte).
19. Demontaż metalowych balustrad przy dwóch wejściach do prezbiterium – od strony
północnej i południowej. Oczyszczenie z produktów korozji i resztek farb metodą
ścierno - strumieniową (piaskowanie). Uzupełnianie ubytków - spawanie, kitowanie.
Nałożenie warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego w postaci farb zawierających
cynk np. firmy Zingametall bvba
(warstwa podkładowa – preparat Zinga, a następnie

zabezpieczająca farba

poliuretanowa 2C Pu , 2C Pu finish lub 2C Pu primer finish)
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lub w systemie firmy Tikkurila:
(warstwa podkładowa farby alkidowej z dużą zawartością cynku - Temazinc EE,
lub Temaprime EE, a następnie warstwa – zabezpieczająca farba alkidowa Temalac).
Montaż balustrad.
20. Uzupełnienie spoinowania w różnych miejscach ceglanego muru odpowiednio
dobraną zaprawą. Ogólna powierzchnia cegieł do spoinowania ok.400 m².
21. Uzupełnienie ubytków w spoinowaniu kamiennego cokołu z odtworzeniem kształtu
spoiny, jej koloru i wielkości ziaren wypełniacza w zaprawie. Zaprawa cementowowapienna. Powierzchnia ok.38 m².
22. Hydrofobizacja nowo wykonanych spoin w sterczynach i attykach.
23. Montaż w wydzielonych strefach elewacji szpilek zabezpieczających mur przed
siadaniem ptactwa i zanieczyszczaniem przez nie murów. Taśmy ze szpilkami należy
także umieścić wewnątrz fryzu ze szkliwionych kształtek. Całkowita długość taśmy
potrzebna do zabezpieczenia kościoła w minimalnym zakresie to 350 m., z czego 200
m na główną wieżę Aby zapobiec gnieżdżeniu się ptactwa wewnątrz wież kościoła,
należy osłonić galerie siatką metalową lub siatką z tworzywa sztucznego. Siatki
powinny być rozpięte od wewnętrznej strony galerii, w jak najbardziej dyskretny
sposób. Na zabezpieczenie głównej wieży potrzeba ok. 360 m² siatki, zaś na dwie
mniejsze wieże po ok. 150 m², Razem ok. 660 m².
24. Odtworzenie na bazie istniejących fragmentów, szkliwionych na zielono kształtek
ceramicznych - czołganek z południowej attyki i krzyża brakującego nad jedną ze
wschodnich ścian prezbiterium. Zachowane fragmenty należy pokleić, uzupełnić
zaprawą mineralną lub epoksydową, a następnie wykonać rekonstrukcję warstwy
szkliwnej przy pomocy żywic sztucznych.
25. Wykonanie studzienek i drenażu odprowadzającego wodę opadową z rur spustowych.
26. Renowacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych od strony południowej.
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PROJEKT BUDOWLANY
PRAC KONSERWATORSKICH ELEWACJI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ WOKÓŁ KOŚCIOŁA
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU
KOŚCIOŁA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W OLSZTYNIE

A. Podstawa opracowania:





zlecenie inwestora,
wizja w terenie
inwentaryzacja budowlana
Program Prac Konserwatorskich autorstwa Pana Piotra Supryna

B. Zakres i cel opracowania:
Zakresem opracowania jest projekt prac konserwatorskich mający na celu
wykonanie
 remontu elewacji,
 remontu pokrycia dachowego
 odwodnienia terenu
 instalacji centralnego ogrzewania w budynku Kościoła
C. Opis stanu istniejącego.
C.1. usytuowanie i opis ogólny

Kościół Pod Wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa W Olsztynie jest
budynkiem neogotyckim. Kościół jest położony na działce nr 71-105 w Olsztynie u
zbiegu ulic Mickiewicz i Kopernika. Budynek parafialny natomiast znajduje się
przy ul. Mickiewicza 10.
Kościół jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków.
Budowla posiada trzy wieże. Najwyższa z nich liczy 83 metry wysokości, a
kula zdobiąca jej szczyt ma średnicę 1,7 metra.
„Kościół NSPJ jest wybitnym przykładem architektury neogotyckiej. To
świątynia orientowana, trójnawowa, wzniesiona na rzucie prostokąta z
wysuniętym prezbiterium, zamkniętym trójboczną absydą, z wysoką wieżą /
82,50m/ i dwiema mniejszymi wieżami /47m/ przy prezbiterium. Do naw bocznych
przylegają 2 kaplice: od płn. pod wezwaniem Matki Bożej, od płd. p.w. św. Józefa.
Kościół jest murowany z cegły czerwonej , osadzony na kamiennej podmurówce z
elementami zdobiącymi z zielono glazurowej cegły i płytek . Dach pokrywają
holenderskie dachówki , a wieże - łupki. Sklepienia w nawie glównej są
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gwiaździste , w nawach bocznych trójdzielne, natomiast w prezbiterium
kryształowe; oparte na 10 granitowych słupach /10,20m/. Długość kościoła
wynosi 60m , szerokość 18m, wysokość bez wież 18,20m. Dlugość prezbiterium
13m, a szerokość 9m”
Wokół budynku kościoła przebiega alejka z kostki brukowej. Alejka jest
wtopiona w utwardzony plac kościelny, który w większości tworzą płużki
chodnikowe 25 x 25 cm. Na placu kościelnym są również trawniki na których
rosną drzewna liściaste i iglaste.
C.2. Instalacje
Budynek kościoła jest ogrzewany z wewnętrznej kotłowni usytuowanej w
piwnicy obiektu usytuowanej przy prezbiterium w PN - WS części obiektu.
Ogrzewanie jest podawane kanałami nadmuchowymi do prezbiterium. Komin
dymowy z kotłowni jest wyprowadzony ponad dach w PN – WS wieży kościoła.
Kotły znajdujące się w kotłowni są kotłami na węgiel.
W budynku są rozprowadzone instalacje elektryczne gniazd i oświetlenia.
Instalacje są ogólnie w dobrym stanie technicznym
W budynku są rozprowadzone instalacje nagłośnienia. Instalacje są ogólnie w
dobrym stanie technicznym.

D. Opis robót do wykonania:

I.

Prace z zakresu programu prac
konserwatorskich autorstwa Pana Piotra
Supryna

1. Prace z zakresu 1 i 2 punktu programu prac konserwatorskich - czyszczenie.
{„1. Oczyszczenie powierzchni cegieł cokołowych z zabrudzeń zaprawą cementowo wapienną. Skuwanie i
szorowanie przy pomocy wody o lekko kwaśnym odczynie (np. kwas octowy). Powierzchnia do czyszczenia ok.
2 m²
2. Dezynfekcja i mycie wodą o zwiększonym ciśnieniu strefy przyziemnej ścian kościoła – kamiennego cokołu i
niektórych powierzchni ceglanych ponad cokołem. Płynny preparat grzybobójczy np. Preventol R80 można
nanieść na powierzchnię muru pędzlem lub poprzez natrysk –zraszaczem. Należy zdezynfekować szczególnie
partie przyziemia muru i pokryte żółto – zielono - szarym nalotem.
Powierzchnia do dezynfekcji ok. 60 m²”}
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Prace określone w programie prac konserwatorskich w punktach 1,2,– nie
wpływają w żaden sposób na konstrukcję obiektu. Mury kościoła o zmiennej grubości
w najwęższym z miejsc podlegających renowacji mają grubość ponad 1m.
Prace należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych to
znaczy w okresie dodatnich temperatur bez opadów atmosferycznych.

11

Do wykonywania robót należy stosować materiały określone w programie
prac konserwatorskich (zacytowanym powyżej). Rodzaj robót, które należy wykonać
zobrazowano na fotografiach powyżej.
2. Prace z zakresu 3 punktu programu prac konserwatorskich – czyszczenie.
{„3. Czyszczenie cegieł z ptasich odchodów. Mycie strumieniem wody o wysokim ciśnieniu, szorowanie
nieszkliwionych cegieł szczotkami ryżowymi z wykorzystaniem detergentu o bardzo niskim stężeniu. Cegły
szkliwione należy myć ze szczególną ostrożnością, przy użyciu gąbek i innych miękkich narzędzi. Stosowanie
środków o odczynie zasadowym lub kwaśnym należy poprzedzić próbami. Niedopuszczalne jest stosowanie do
tego celu kwasu fluorowodorowego. Ogólna powierzchnia do wyczyszczenia na różnych wysokościach – ok.
800 m² „}
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Prace określone w programie prac konserwatorskich w punktach 3– nie
wpływają w żaden sposób na konstrukcję obiektu. Mury kościoła o zmiennej grubości
w najwęższym z miejsc podlegających renowacji mają grubość ponad 1m.
Prace należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych to
znaczy w okresie dodatnich temperatur bez opadów atmosferycznych.
Do wykonywania robót należy stosować materiały określone w programie
prac konserwatorskich (zacytowanym powyżej). Detergenty należy spłukać silnym
strumieniem wody, aż do podstawy muru. Rodzaj robót, które należy wykonać
zobrazowano na fotografiach powyżej.
3. Prace z zakresu 4 punktu programu prac konserwatorskich - fugowanie
{„4. Wykucie nieestetycznych (szaro-niebieskich), wtórnych spoin wykonanych z niskoporowatej zaprawy
cementowej. Powierzchnie do wykucia znajdują się na różnych wysokościach, w większości w strefie
poddachowej, w obrębie attyk i sterczyn. Ogólna powierzchnia ok. 260 m²”}
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4. Prace z zakresu 5 punktu programu prac konserwatorskich – wymiana elementów
murowych
{„ 5. Rozbiórka ruchomych, nie równo połączonych podczas wcześniejszego remontu lub poobtłukiwanych
detali i powierzchni wykonanych ze szkliwionej na zielono cegły (okapy, gzymsy i szczyty sterczyn). Przyjęto,
że spośród 73 sterczyn częściowej rozbiórce, oczyszczeniu i przemurowaniu poddane będzie około 30 z nich.
Ogólna powierzchnia szkliwionych cegieł przewidzianych do rozbiórki i przemurowania to ok. 80 m²”}
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Prace określone w programie prac konserwatorskich w punktach 5 – polegają
na naprawie elementów murowych.
Naprawę gzymsów i okapów należy przeprowadzać etapami takimi aby była
możliwość zabezpieczenia naprawianych murów przed opadami atmosferycznymi.
Przed przystąpieniem do wymiany wykonać deskowanie boczne – zadaszenia
15

zabezpieczające teren w obrębię wykonywanych robót przed upadkiem elementów
murowych z wysokości na osoby trzecie. W przypadku nie wykonywania zadaszeń
zabezpieczających koniecznie należy zabezpieczyć teren w obrębie wykonywanych
robót przed dostępem osób trzecich.
Naprawę sterczyn podobnie jak i gzymsów prowadzić tak, aby można było
zabezpieczyć teren w obrębie wykonywanych robót
Prace należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych to
znaczy w okresie dodatnich temperatur bez opadów atmosferycznych. Ewentualnie
przed opadami można naprawiane elementy zabezpieczyć stosując płachty
przeciwdeszczowe.
Po wykonaniu napraw należy hydrofobizować spoiny, tak aby nie chłonęły
wody. Można do tego celu użyć np. REMERS FUCOSIL SNL lub innego o podobnej
zasadzie działania.
Do wykonywania robót należy stosować materiały określone w programie
prac konserwatorskich. Rodzaj robót, które należy wykonać zobrazowano na
fotografiach powyżej.
5. Prace z zakresu 6 punktu programu prac konserwatorskich – wymiana elementów
murowych
{„6. Wykucie wykruszających się, wadliwie wykonanych, cementowych uzupełnień w południowej attyce,
gzymsie poddachowym od strony południowej i północnej (malowane imitacje cegieł). Usunięcie cementowego
tynku na bokach schodów wiodących do prezbiterium od strony południowej oraz innych wypełnień z zaprawy
cementowej w murze obwodowym. Łączna powierzchnia wykuwanych uzupełnień to ok. 20 m²)”}
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Prace określone w programie prac konserwatorskich w punktach 6 – polegają
na naprawie elementów murowych.
Naprawę gzymsów i okapów należy przeprowadzać etapami takimi aby była
możliwość zabezpieczenia naprawianych murów przed opadami atmosferycznymi.
Przed przystąpieniem do wymiany wykonać deskowanie boczne – zadaszenia
zabezpieczające teren w obrębię wykonywanych robót przed upadkiem elementów
murowych z wysokości na osoby trzecie. W przypadku nie wykonywania zadaszeń
zabezpieczających koniecznie należy zabezpieczyć teren w obrębie wykonywanych
robót przed dostępem osób trzecich.
Wykonywanie robót należy połączyć z robotami opisanymi w punkcie 5
programu prac konserwatorskich
Prace należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych to
znaczy w okresie dodatnich temperatur bez opadów atmosferycznych. Ewentualnie
przed opadami można naprawiane elementy zabezpieczyć stosując płachty
przeciwdeszczowe.
Po wykonaniu napraw należy poddać hydrofobizacji spoiny tak aby nie
chłonęły wody. Można do tego celu użyć np. REMERS FUCOSIL SNL lub innego o
podobnej zasadzie działania.
Do wykonywania robót należy stosować materiały określone w programie
prac konserwatorskich. Rodzaj robót, które należy wykonać zobrazowano na
fotografiach powyżej.
6. Prace z zakresu 7 punktu programu prac konserwatorskich – wymiana elementów
murowych
{„7. Wykonanie ceglanego wypełnienia po bokach schodów prowadzących do prezbiterium od strony
południowej. Murowanie przeprowadzić z nowych, odpowiednio dobranych cegieł o właściwościach fizycznych
i wyglądzie maksymalnie zbliżonym do cegły oryginalnej. Powierzchnia uzupełnienia ok. 2 m².”}
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Prace określone w programie prac konserwatorskich w punktach 7 – polegają
na naprawie murów. Naprawę murów należy przeprowadzać etapami i wymieniać
obszarami o powierzchni około 0,5m2.
Schody kamienne w trakcie wykonywania robót nie mogą być użytkowane.
Przed przystąpieniem do wymiany wykonać stemplowanie boczne – zastrzały
zabezpieczające schody przed tąpnięciem.
Prace należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych to
znaczy w okresie dodatnich temperatur bez opadów atmosferycznych. Ewentualnie
przed opadami można naprawiane elementy zabezpieczyć stosując płachty
przeciwdeszczowe.
Do wykonywania robót należy stosować materiały określone w programie
prac konserwatorskich. Roboty zobrazowano na fotografiach powyżej.
7. Prace z zakresu 8 punktu programu prac konserwatorskich – wymiana elementów
murowych
{„8.Rekonstrukcja z nowej cegły, gzymsu poddachowego od strony nawy południowej i północnej.
Przemurowanie ceglanych powierzchni bocznych, pozostałych schodów i uzupełnienie ubytków poprzez
wstawki (flekowanie) z nowej cegły. Łączna powierzchnia – ok. 12 m²”}
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Prace określone w programie prac konserwatorskich w punktach 8 należy przeprowadzić

w taki sposób jak roboty wymienione w punktach 5 i 6 programu prac
konserwatorskich
8. Prace z zakresu 9 punktu programu prac konserwatorskich – wymiana elementów
murowych
{„9. Uzupełnienie mniejszych ubytków w nieszkliwionych cegłach. Przy ubytkach, które nie przekraczają 30%
objętości cegły, zaleca się stosowanie odpowiednio dobranych kolorystycznie, firmowych zapraw,
przeznaczonych do uzupełniania ubytków w cegłach (prod. Remmers lub Tubag-Sto). Powierzchnia do
uzupełnienia – ok. 14 m²
10. Patynowanie uzupełnień ubytków przy pomocy pigmentów i farb na bazie żywic akrylowych.”}

Prace określone w programie prac konserwatorskich w punktach 9 i 10– nie
wpływają w żaden sposób na konstrukcję obiektu.
Prace należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych to
znaczy w okresie dodatnich temperatur bez opadów atmosferycznych.
Do wykonywania robót należy stosować materiały określone w programie prac
konserwatorskich (zacytowanym powyżej).
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Po wykonaniu napraw należy poddać hydrofobizacji spoiny, tak aby nie chłonęły
wody. Można do tego celu użyć preparatu np. REMERS FUCOSIL SNL lub innego o
podobnej zasadzie działania.
Rodzaj robót, które należy wykonać zobrazowano na fotografiach powyżej
9. Prace z zakresu 11 i 12 punktu programu prac konserwatorskich – wymiana
elementów murowych
{„11. Uzupełnienie gzymsów, szczytów sterczyn i okapów wykonanych ze szkliwionych na zielono kształtek
ceglanych. Wymiana na nowe, najbardziej zniszczonych kształtek, oraz uzupełnianie w nich mniejszych
ubytków kitami na bazie żywicy sztucznej. Należy dążyć do wiernego odtworzenia profilu cegły, oraz barwy i
połysku oryginalnego szkliwa. Powierzchnia kształtek wymagająca wymiany (naprawy) – ok. 6 m².
12. Rozbiórka i przemurowanie górnej części pękniętej przypory w Pn-Zach narożniku kościoła..”}

21

Prace określone w programie prac konserwatorskich w punktach 10 i 11 –
polegają na naprawie elementów murowych.
Naprawę gzymsów i okapów należy przeprowadzać etapami takimi aby była
możliwość zabezpieczenia naprawianych murów przed opadami atmosferycznymi.
Przed przystąpieniem do wymiany wykonać deskowanie boczne – zadaszenia
zabezpieczające teren w obrębię wykonywanych robót przed upadkiem elementów
murowych z wysokości na osoby trzecie. W przypadku nie wykonywania zadaszeń
zabezpieczających koniecznie należy zabezpieczyć teren w obrębie wykonywanych
robót przed dostępem osób trzecich.
Prace należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych to
znaczy w okresie dodatnich temperatur bez opadów atmosferycznych. Ewentualnie
przed opadami można naprawiane elementy zabezpieczyć stosując płachty
przeciwdeszczowe.
Po wykonaniu napraw należy poddać hydrofobizacji spoiny tak aby nie
chłonęły wody. Można do tego celu użyć np. REMERS FUCOSIL SNL lub innego o
podobnej zasadzie działania.
Do wykonywania robót należy stosować materiały określone w programie prac
konserwatorskich. Do wymiany elementów należy stosować gotowe zaprawy
przeznaczone do wbudowywania elementów w mury zabytkowe np. REMERS
Bohrlochsuspension lub inne jej podobne
Rodzaj robót, które należy wykonać zobrazowano na fotografiach powyżej.
10. Prace z zakresu 13 punktu programu prac konserwatorskich –Dach i roboty
dekarskie
{„13. Wymiana pękniętych dachówek, które nie stanowią szczelnego pokrycia, na nowe. Uszkodzone dachówki
występują w różnych częściach dachu w liczbie około 100 sztuk.”}
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Istniejące dachówki są dachówkami ceramicznymi typu holenderskiego. Rozmiary
dachówek i ich kształt są typowe i można dobrać nowe o kształcie identycznym jak
ułożone na dachu. Należy zachować istniejący kształt i wygląd całości dachu,
dlatego zaleca się nie ingerowanie w jakiekolwiek elementy architektury obiektu.
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Wobec powyższego prace należy przeprowadzić w takli sposób, aby nie
uszkodzić dobrych elementów pokrycia a wymienić jedynie uszkodzone. Dachówki
są układane na zakład bez żadnego spoiwa. Niektóre z nich około 10% są
mocowane do łat na uchwyty druciane miedziane. Mocowane dachówki ułożone są
przypadkowo bez żadnej konsekwencji w lokalizacji. Wśród wymienianych dachówek
w połaciach większych niż 1m2 zaleca się stosowanie jednej zamocowanej do łat na
drut miedziany.
Naprawę dachu należy przeprowadzać etapami takimi aby była możliwość
zabezpieczenia odkrytych fragmentów połaci dachowej przed opadami
atmosferycznymi. Przed przystąpieniem do wymiany należy zabezpieczyć teren w
obrębie wykonywanych robót przed dostępem osób trzecich.

11. Prace z zakresu 14 i 15 punktu programu prac konserwatorskich –prace
tynkarskie i malarskie
{„14. Skucie spękanych i odspajających się tynków ze sterczyn. Wykonanie nowych tynków zaprawą tynkarską
na bazie wapna trasowego ( np. prod. Tubag-Sto).
Naprawa mikropęknięć w tynkach posiadających dobrą adhezję do muru. Zatarcie pęknięć wapnem
szlamowanym.
15. Po wyrezonowaniu nowych tynków malowanie farbą silikonową w odpowiednio dobranym kolorze.”}
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Prace określone w programie prac konserwatorskich w punktach 14 i 15 –
polegają na naprawie elementów tynków.
Naprawę tynków gzymsów, okapów, sterczyn itp. należy przeprowadzać
etapami takimi aby była możliwość zabezpieczenia naprawianych murów przed
opadami atmosferycznymi. Przed przystąpieniem do wymiany wykonać deskowanie
boczne – zadaszenia zabezpieczające teren w obrębię wykonywanych robót przed
upadkiem elementów frezowanych tynków z wysokości na osoby trzecie. W
przypadku nie wykonywania zadaszeń zabezpieczających koniecznie należy
zabezpieczyć teren w obrębie wykonywanych robót przed dostępem osób trzecich.
Prace należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych to
znaczy w okresie dodatnich temperatur bez opadów atmosferycznych. Ewentualnie
przed opadami można naprawiane elementy zabezpieczyć stosując płachty
przeciwdeszczowe.
Do wykonywania robót należy stosować materiały określone w programie
prac konserwatorskich.
Rodzaj robót, które należy wykonać zobrazowano na fotografiach powyżej.
12. Prace z zakresu 16 i 17 punktu programu prac konserwatorskich – wymiana
elementów murowych
{„16. Częściowa rozbiórka stopni schodów frontowych (dziewięć bloków kamiennych). Poziomowanie i
wyrównanie wysokości i głębokości stopni. Uzupełnienie jednego ubytku w kamiennym stopniu masą na bazie
żywicy epoksydowej. Spoinowanie bloków kamiennych lekko podbarwioną w masie zaprawą cementowo
wapienną.
17. Naprawa i poziomowanie stopni przy bocznych wejściach do kościoła. Poza wejściem głównym do kościoła,
poziomowania i korekty proporcji wysokości do głębokości wymaga:
- 1 stopień przy wejściu z podjazdem,
- 2 stopnie przy wejściu do prezbiterium od strony południowej,
- 2 stopnie przy wejściu do prezbiterium od strony północnej,
- 1 stopień przy wejściu do kaplicy od północy kościoła,
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- 1 stopień przy wejściu od północy kościoła (przy głównej wieży).
Wszystkie ze stopnie wymagają mycia myjką ciśnieniową, a także uzupełnienia 4-5 ubytków kitem
przygotowanym na bazie żywicy epoksydowej, oraz spoinowania.”}
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Prace określone w programie prac konserwatorskich w punktach 16 i 17 –
polegają na naprawie stopni kamiennych. Poszczególne elementy kamienne stopni
nie są uszkodzone. Uszkodzeniu uległo posadowienie stopni.
Stopnie najprawdopodobniej są osadzone na podmurówkach i gruncie
wypełniającym komory podmurówek. Naprawę stopni należy przeprowadzić poprzez
delikatne odspojenie poszczególnych stopni, wyrównanie podmurówki, uzupełnieni
podsypki piaskowej i jej zagęszczenie oraz ponowne ułożenie stopni. Stpnie należy
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układać bezpośrednio na posypce i na uzupełnionych podmurówkach na zaprawie
klejowej mrozoodpornej.
Schody kamienne w trakcie wykonywania robót nie mogą być użytkowane.
Przed przystąpieniem do wymiany wykonać stemplowanie boczne – zastrzały
zabezpieczające schody przed tąpnięciem.
Prace należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych to
znaczy w okresie dodatnich temperatur bez opadów atmosferycznych. Ewentualnie
przed opadami można naprawiane elementy zabezpieczyć stosując płachty
przeciwdeszczowe.
Do wykonywania robót należy stosować materiały określone w programie
prac konserwatorskich. Roboty zobrazowano na fotografiach powyżej.
13. Prace z zakresu 18 i 19 punktu programu prac konserwatorskich – elementy
kowalsko ślusarskie
{„18. Konserwacja 10-ciu metalowych, kutych elementów pierwotnie służących do czyszczenia obuwia, a
znajdujących się przy stopniach pięciu wejść. Oczyszczenie z produktów korozji metodą strumieniowo strumieniową (piaskowanie), nałożenie inhibitora korozji (tanina w roztworze alkoholowym), zabezpieczenie
przeciwkorozyjne np. jednoskładnikowa farba (np. Hammeritte).
19. Demontaż metalowych balustrad przy dwóch wejściach do prezbiterium – od strony północnej i
południowej. Oczyszczenie z produktów korozji i resztek farb metodą ścierno - strumieniową (piaskowanie).
Uzupełnianie ubytków - spawanie, kitowanie. Nałożenie warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego w postaci
farb zawierających cynk np. firmy Zingametall bvba
(warstwa podkładowa – preparat Zinga, a następnie zabezpieczająca farba poliuretanowa 2C Pu , 2C Pu finish
lub 2C Pu primer finish)
lub w systemie firmy Tikkurila:
(warstwa podkładowa farby alkidowej z dużą zawartością cynku - Temazinc EE,
lub Temaprime EE, a następnie warstwa – zabezpieczająca farba alkidowa Temalac).
Montaż balustrad.”}
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Prace określone w programie prac konserwatorskich w punktach 18 i 19 –
renowacji elementów kowalsko ślusarskich. Poszczególne elementy stalowe należy
dokładnie oczyścić z tlenków i nalotów oraz w miejscach gdzie są pogięte
wyprostować mechanicznie. Po dokładnym oczyszczeniu pomalować zgodnie z
opisem w programie prac konserwatorskich
Prace należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych to
znaczy w okresie dodatnich temperatur bez opadów atmosferycznych. Ewentualnie
przed opadami można naprawiane elementy zabezpieczyć stosując płachty
przeciwdeszczowe.
Do wykonywania robót należy stosować materiały określone w programie
prac konserwatorskich. Roboty zobrazowano na fotografiach powyżej.
14. Prace z zakresu 20 i 21 punktu programu prac konserwatorskich – spoinowanie
{„20. Uzupełnienie spoinowania w różnych miejscach ceglanego muru odpowiednio dobraną zaprawą. Ogólna
powierzchnia cegieł do spoinowania ok.400 m².
21. Uzupełnienie ubytków w spoinowaniu kamiennego cokołu z odtworzeniem kształtu spoiny, jej koloru i
wielkości ziaren wypełniacza w zaprawie. Zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnia ok.38 m². „}
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Prace z zakresu 20 i 21 punktu programu prac konserwatorskich – nie
wpływają w żaden sposób na konstrukcję obiektu.
Prace należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych to
znaczy w okresie dodatnich temperatur bez opadów atmosferycznych.
Do wykonywania robót należy stosować materiały określone w programie prac
konserwatorskich (zacytowanym powyżej).
Po wykonaniu napraw należy poddać hydrofobizacji spoiny, tak aby nie chłonęły
wody. Można do tego celu użyć preparatu np. REMERS FUCOSIL SNL lub innego o
podobnej zasadzie działania.
Rodzaj robót, które należy wykonać zobrazowano na fotografiach powyżej
14. Prace z zakresu 22 punktu programu prac konserwatorskich – spoinowanie
{„22. Hydrofobizacja nowo wykonanych spoin w sterczynach i attykach.
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Montaż w wydzielonych strefach elewacji szpilek zabezpieczających mur przed siadaniem ptactwa i
zanieczyszczaniem przez nie murów. Taśmy ze szpilkami należy także umieścić wewnątrz fryzu ze
szkliwionych kształtek. Całkowita długość taśmy potrzebna do zabezpieczenia kościoła w minimalnym zakresie
to 350 m., z czego 200 m na główną wieżę Aby zapobiec gnieżdżeniu się ptactwa wewnątrz wież kościoła,
należy osłonić galerie siatką metalową lub siatką z tworzywa sztucznego. Siatki powinny być rozpięte od
wewnętrznej strony galerii, w jak najbardziej dyskretny sposób. Na zabezpieczenie głównej wieży potrzeba ok.
360 m² siatki, zaś na dwie mniejsze wieże po ok. 150 m², Razem ok. 660 m².”}

Hydrofobizację należy wykonać na wszystkich nowych spoinach należy
wykonać w takim celu, aby nie chłonęły wody. Można do tego celu użyć preparatu
np. REMERS FUCOSIL SNL lub innego o podobnej zasadzie działania.
Taśmy ze szpilkami od ptactwa należy mocować na kotwy wklejane HILTI HIT
HY 70 HIT-S.C. 12x150 +HIT-AC M6x80/14 lub inne równoważne.
15. Prace z zakresu 23 punktu programu prac konserwatorskich – spoinowanie
{„23. Odtworzenie na bazie istniejących fragmentów, szkliwionych na zielono kształtek ceramicznych czołganek z południowej attyki i krzyża brakującego nad jedną ze wschodnich ścian prezbiterium. Zachowane
fragmenty należy pokleić, uzupełnić zaprawą mineralną lub epoksydową, a następnie wykonać rekonstrukcję
warstwy szkliwionej przy pomocy żywic sztucznych.”}

Prace należy wykonać analogicznie do prac opisanych w punkcie
programu prac konserwatorskich
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15. Prace z zakresu 24 punktu programu prac konserwatorskich – drenaż odwadniający – wg
odrębnego opracowania – branża sanitarna
{„24. Wykonanie studzienek i drenażu odprowadzającego wodę opadową z rur spustowych.”}

Przy wykonywaniu wykopów i zrywaniu nawierzchni z kostki brukowej, należy
odtworzyć układ kostki sprzed zerwania. Przed przystąpieniem do zrywania należy
wykonać dokumentacje fotograficzna istniejącego placu oraz dostarczyć dla
inwestora, dla Inspektora nadzory inwestorskiego oraz do biura Miejskiego
Konserwatora Zabytków w Olsztynie.
Zerwaną Kostkę brukową należy układać na podsypce piaskowej gr 5cm
zagęszczonej do Is=1. Wykopy zasypywać gruntem umożliwiającym zagęszczenie
do Is=1,0 najlepiej pospółką. W przypadku możliwości zastosowania gruntu
rodzimego – wykopy można zasypywać gruntem rodzimym, jednakże górną warstwę
pod podsypką piaskową wykonać z pospółki zagęszczonej do Is = 1
15. Prace z zakresu 25 punktu programu prac konserwatorskich – podjazd dla
niepełnosprawnych.
{„25. Renowacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych od strony południowej.”}
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Podjazd dla niepełnosprawnych jest budowlą współczesną. Został wykonany w latach 90tych XX wieku.
Naprawę należy wykonać w sposób następujący:
a) skucie wierzchniej zerodowanej warstwy betonu – grubości około 10cm.
b) Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża.
c) Wykonanie nowej wylewki z betonu B-40 na kruszywie łamanym frakcji do 15mm i
wypłukaniu wierzchniej warstwy cementu i drobnych frakcji do uzyskania efektu
„LASTRYKO PŁUKANE”
d) Po związaniu betonu należy go zabezpieczyć powierzchniowo przed ścieraniem
pochłanianiem wilgoci poprzez zaimpregnowanie jego powierzchni środkami na bazie
żywic.
e) Podjazd wykonać w normatywnym spadku 6% - lokalizację zjazdu zaznaczono na rys
rzutu kościoła.
f) Balustrady podjazdu, należy zastosować obustronne poręcze, umieszczone na wysokości
0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu. Balustrady i poręcze wykonać z rur stalowych o
średnicy zewnętrznej 50mm tak jak balustrada istniejąca.
g) Rury pomalować farbami antykorozyjnymi podkładowymi i nawierzchniowymi w kolorze
istniejącej balustrady.
h) Balustradę kotwić do podłoża tak jak balustradę istniejącą.
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II. Remont i przystosowanie przedsionka
kościoła na punkt informacyjny
1. Remont przedsionka kościoła na punkt informacyjny polega na stworzeniu
czasowego stanowiska dla osoby udzielającej informacji o zabytku.
2. Miejsce będzie użytkowane w czasie nie dłuższym niż 2h na dobę.
3. W celu przystosowania przedsionka kościoła na punkt informacyjny należy
znajdujący się tam magazyn chorągwi przenieść w inne miejsce np.
pomieszczenie z lewej strony prezbiterium. Po uprzątnięciu pomieszczenia
należy je umyć i odświeżyć – obecnie istniejący kolor ścian i sufitu
pomieszczenia - biały. Po wykonaniu prac związanych z odświeżeniem
pomieszczenia wstawić stanowisko informacyjne składające się z szafy
wystawowej, biurka i fotela dla osoby tam przebywającej. W bezpośrednim
sąsiedztwie fotela należy umieścić grzejnik elektryczny włączany do istniejącej
instalacji elektrycznej. Grzejnik należy załączać jedynie gdy zajdzie taka
konieczność w czasie przebywania w punkcie osoby udzielającej informacji.
4. Biurko musi być wyposażone w świetlówkę lub inne miejscowe źródło światła.
5. Lokalizację punku oraz rozmieszczenie mebli zobrazowano na rysunkach.
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III. Przystosowanie posadzki kościoła do
wykonania ogrzewania c.o. w Kościele.
1. Opis stanu istniejącego
Obecnie w miejscu zaprojektowanej instalacji c.o znajdują się drewniane
podesty, na których zamocowane są ławki.
Podesty drewniane są to deski grubości około 3cm przybite do legarów
drewnianych wysokości około 15cm. Legary są ułożone bezpośrednio na posadzce
betonowej w zmiennym rozstawie średnio co około 2m. Deski o średniej szerokości
16cm są przybite na dwa gwoździe do każdego legara.
Do desek podestu są przykręcone ławki drewniane. Ławki są przykręcone za
pośrednictwem kątownika stalowego na dwa wkręty.
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2. opis projektowanego sposobu ułożenia instalacji c.o.
Instalacja c.o. ma być ułożona pod ławkami jako system „ogrzewania
podłogowego”. W tym celu należy
a) zdemontować istniejące ławki oraz całość deskowania,
b) boczne elementy podestu – deski grubości około 3 cm przykręcić do
istniejącego podłoża betonowego za pośrednictwem kątowników stalowych i
kotew rozporowych,
c) wyłożyć wewnętrzną część powstałego „koryta” folią budowlaną – 2x w celu
odizolowania elementów drewnianych od przyszłego wypełnienia,
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d) ułożyć instalacje c.o. wraz ze wszystkimi warstwami izolacyjnymi - zgodnie z
projektem branży sanitarnej,
e) zalać powstałe koryto betonem ( jak to zobrazowano na rysunku),
f) jako docelową warstwę przewidziano płytki w kolorystyce i kształcie dobrane
do istniejących płytek ułożonych na posadzkach w przejściach Kościoła. Przed
zakupem i ułożeniem kolorystykę i kształt płytek obowiązkowo uzgodnić z
miejskim konserwatorem zabytków w Olsztynie.
g) Alternatywnie projektuje się zdemontowanie desek bocznych i obłozenie
betonowego cokołu płytkami. Przed zakupem i ułożeniem kolorystykę i kształt
płytek obowiązkowo uzgodnić z miejskim konserwatorem zabytków w
Olsztynie.
Z uwagi na konieczność użytkowania obiektu prace należy przeprowadzać
etapowo wyłączając z użytkowania kolejno poszczególne obszary naw.
Zdemontowane ławki składować w zamkniętych obszarach komunikacji (w
przejściach pomiędzy nawami).
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IV. Renowacja witraży.
Renowację witraży należy przeprowadzić w taki sposób aby odtworzyć ich
pierwotny kształt i wyglad.
Szybki wyraży klejone na spoiwo ołowiane należy osłonić z zewnątrz pełną taflą
szyby. Szybę osadzić w istniejacej ramie stalowej. Pierwotnie szyba zewnętrzna
osadzona była na kit szklarski.
Przed zamontowaniem szyby zewnętrznej należy dokładnie oczyścić ramę
stalową, zabezpieczyć ją przed erozją farbą podkładową i dopiero po wykonaniu tych
czynności ponownie osadzić szybę. Szyba zewnetrzna stanowi warstwę
konstrukcyjną dla całosci witraża.
Do renowacji przewidziano:
- Witraże w nawie głównej (w tym przeszklenia zab.)- 4 sztuki
- Witraże w Zakrystiach – 4 sztuki
- Witraż Św. Franciszek – 1 sztuka
- Witraż św. Notpurga- Okno przy bocznym wyjściu:
konstrukcja witraża
przeszklenie zabezpieczeń
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V. Renowacja drzwi wejściowych.
Zakres prac konserwatorskich przy renowacji stolarki drzwiowej wynika z programu prac
opracowanego przez Pana Marka Mak – Gołowacza i Pana Jarosława Pikusa uzgodnionego w
MKZ i stanowiącego odrębne opracowanie niezależne od niniejszej dokumentacji
projektowej. Poniżej wyszczególniono zakres robót wynikający z w/w opracowania.
V
1. Wyszczególnienie drzwi w obiekcie:
1/A. Drzwi główne, w portalu. Dwuskrzydłowe. Drewniane, /dębina/ w górnej partii w szkleniu
witrażowym. Wymiary: 222x400cm
1/B. Drzwi boczne lewej strony portalu, jednoskrzydłowe. Drewniane, /dębina/ w górnej partii
naświetle w szkleniu witrażowym. Wymiary: 110x400cm
1/C. Drzwi boczne prawej strony portalu, jednoskrzydłowe. Drewniane, /dębina/ w górnej partii
naświetle w szkleniu witrażowym. Wymiary: 110x400cm
1/A1. Drzwi główne wewnętrzne, w sieni. Dwuskrzydłowe. Drewniane, /dębina/ w górnej partii
ostrołukowe o zróżnicowanym nadślemieniu w szkleniu witrażowym. Wymiary: 222x470cm
1/B1. Drzwi boczne wewnętrzne lewej strony sieni, jednoskrzydłowe. Drewniane, /dębina/,
ostrołukowe w górnej partii naświetle w szkleniu witrażowym. Wymiary: 110x430cm
1/C1. Drzwi boczne wewnętrzne prawej strony sieni, jednoskrzydłowe. Drewniane, /dębina/,
ostrołukowe w górnej partii naświetle w szkleniu witrażowym. Wymiary: 110x430cm
2/A. Drzwi boczne frontonu kościoła, zewnętrzne dwuskrzydłowe. Drewniane, /dębina/, ostrołukowe
o zróżnicowanym nadślemieniu w szkleniu witrażowym. Wymiary: 225x470 cm
2/A1. Drzwi boczne frontonu kościoła, wewnętrzne dwuskrzydłowe. Drewniane, /dębina/,
ostrołukowe o zróżnicowanym nadślemieniu w szkleniu witrażowym. Wymiary: 225x470 cm3.
3/A. Drzwi boczne kruchty str. pd.-zach. kościoła, zewnętrzne dwuskrzydłowe. Drewniane, /dębina/,
łukowe. Wymiary: 185x293 cm
3/B. Drzwi boczne kruchty str. pn.-zach. kościoła, zewnętrzne dwuskrzydłowe. Drewniane, /dębina/,
łukowe. Wymiary: 185x293 cm
4. Drzwi boczne zakrystii str. pn.-zach. kościoła, zewnętrzne jednoskrzydłowe. Drewniane, /dębina/,
ostrołukowe ze szkleniem witrażowym nad ślemieniem. Wymiary: 100x236 cm
5. Drzwi boczne zakrystii str. pn.-wsch. kościoła, zewnętrzne jednoskrzydłowe. Drewniane, /dębina/,
ostrołukowe ze szkleniem witrażowym nad ślemieniem. Wymiary: 100x236 cm
6/A. Drzwi boczne str. pd.-wsch. kościoła, zewnętrzne jednoskrzydłowe, łukowe. Drewniane,
/dębina/, Wymiary: 100x224 cm
6/B. Drzwi boczne str. pd.-wsch. kościoła, wewnętrzne jednoskrzydłowe, łukowe. Drewniane,
/dębina/, Wymiary: 100x224 cm
7/A. Drzwi boczne str. pd.-wsch. kościoła, zewnętrzne jednoskrzydłowe, łukowe. Drewniane,
/dębina/, Wymiary: 100x224 cm
7/b. Drzwi boczne str. pd.-wsch. kościoła, wewnętrzne jednoskrzydłowe, łukowe. Drewniane,
/dębina/, Wymiary: 100x224 cm

V
2. Opis stanu istniejącego.
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Grupa 1.
Drzwi zewnętrzne o konstrukcji deskowo-szkieletowej.
Drzwi tępe, /bezprzylgowe/. Dwuskrzydłowe wyposażone w listwy przymykowe.
Konstrukcja szkieletu: wzmocniona na gwoździe kute. Elementy łączone połączeniami
wpustowo-wypustowymi i zakładkowymi.
Deskowanie zewnętrzne łączone na obce pióro. Drzwi okute ozdobnymi zawiasami
pasowymi i kątownikami, które stanowią dodatkowe wzmocnienie deskowania zewn.
Skrzydła blokowane zamkami ryglowymi listwowymi.
Grupa 2.
Drzwi wewnętrznych o konstrukcji ramowo-płycinowej.
Drzwi tępe, /bezprzylgowe/. Jedno i dwuskrzydłowe te ostatnie wyposażone w listwy
przymykowe.
Konstrukcje ram połączone złączami wpustowo-wypustowymi, przelotowymi. Drzwi okute
ozdobnymi zawiasami pasowymi. Drzwi zewn. i wewnętrzne wyposażone w szklenia
witrażowe i naświetla ze szkleniem witryny są zdobione snycerką. Szklenia witrażowe w
romby /szkło katedralne, j. żółte/ z opaską /szkło katedralne, j. niebieskie/ Wokoło tło
katedral bezbarwny.
Montowane na profilu H 4x8. Kwatery od wewnętrzne wzmocnione wiatrówką stalową,
okrągłą.
Wewnętrzne ich strony oraz drzwi wewnętrzne wykończone pod lakier lub
pokost/bezbarwny/.
V
3. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ
Grupa 1. Drzwi zewnętrzne
Elementy stolarki / skrzydła drzwi, futryny, / są w stanie ogólnie złym. Brak fachowych
napraw, intensywne użytkowanie oraz działanie czynników atmosferycznych przyczyniły się
do znacznych strat. Stan zachowania drzwi jest zróżnicowany, w zależności od stopnia
narażenia na działanie wyżej wymienionych czynników. Szczególnie mocno zniszczone są
futryny i dolne partie skrzydeł, które w wyniku długotrwałego działania wilgoci zaatakowane
zostały przez pleśnie i grzyby a w konsekwencji zgniliznę. Działanie bardzo zaawansowane.
Futryny jak i skrzydła od str. zewn. pokryte są resztkami łuszczącej się i odpadającej farby
oraz gruntu. Szyby w kwaterach witrażowych są obluzowane, mocują je resztki kitu
szklarskiego. Wszystkie futryny na skutek intensywnego i wieloletniego użytkowania są
obluzowane często osadzone jedynie na luźnych kotwach bez kontaktu z murem. Tynki przy
ramiakach futryn wykruszone.
Grupa 2. Drzwi wewnętrzne
Drzwi zdrowe bez pleśni i większych ubytków mechanicznych.
Obluzowane futryny, nieszczelność, obluzowane i wypracowane listwy przymykowe,
luzy na trzpieniach zawiasów. Warstrwy wykończenia powierzchniowego miejscowo wytarte
i przebarwione.
Na drzwiach wtórne zamki umocowane w sposób nieestetyczny i przypadkowy.
Szyldy współczesne, stylizowane kute, na wkładki typu Yale.
V
4. CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI
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Celem jest doprowadzenie całości stolarki drzwi do stanu jej pierwotnej i skutecznej funkcji
izolacji termicznej
wnętrza obiektu przy zachowaniu jej pierwotnego charakteru, estetyki, technologii i
wykończenia kolorystycznego.
V
5. PROJEKT KONSERWATORSKI
5.1. Demontaż skrzydeł i zabezpieczenie otworów /kolejno z zachowaniem ciągłości
komunikacji/
5.2. Demontaż szkleń witrażowych
5.3. Usunięcie wtórnych elementów i śladów niefachowych napraw
5.4. Wstępne oczyszczenie i rozpoznanie charakteru zniszczeń.
5.5. Sklejanie pękających i odrywających się fragmentów skrzydeł i futryn.
kleje na bazie POW, roztwory żywic epoksydowych
5.6. Usunięcie zbutwiałych części progów, ościeżnic, dolnych partii skrzydeł i uzupełnienie
ich nowym drewnem
5.7. Oczyszczanie, odrdzewianie okuć chemiczne i mechaniczne /kwas ortofosforowy, wełny
stalowe/
5.8. Oczyszczanie powierzchni drewna z warstw farb i lakierów
mechaniczne i chemiczne /remosol, scansol, rozp. aromatyczne, neutralizowanie alifatnaftą/
5.9. Impregnacja osłabionych części konstrukcji /15% roztw. osolanu na toluenie,
Paraloid B67 roztw. 10 i 20 % na ksylenie/
5.10. Uzupełnianie drobnych ubytków /kity z pyłu drewnego na bazie żywic epoksydowych
EPO 150/
5.11. Wymiana zużytych elementów zawiasów /dorobienie tulejek trzpieni/
5.12. Szlifowanie powierzchni płótna ścierne /GR 120, 150, 180, wełna stalowa 00, 1/
5.13. Scalenie kolorystyczne /bejce spirytusowe/
5.14. Gruntowanie powierzchni /syntetyczne oleje schnące/
5.15. Nakładanie warstw malarsko lakierniczych /lakiery i farby olejno-żywiczne/
5.16. Zabezpieczanie okuć i elementów met. przed korozją /Paraloid B-48N 12% roztw. w
toluenie/
5.17. Montaż okuć i zamków
5.18. Montaż witraży
5.19. Ustabilizowanie futryn
5.20. Montaż skrzydeł
5.21. Rekonstrukcje i naprawy szkleń witrażowych i wiatrówek.
5.22. Wymiana konstrukcji profili ołowianych o identycznym kształcie /zastosowanie ołowiu
utwardzonego /dodatek 10% antymonu/, kitowanie kitem
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Zestawienie rysunków do projektu budowlanego
Nr rys
Pt

-1

K

-2

K
K

-3
-4

K

-5

tytuł

skala

Zbiorcze usytuowanie projektowanych instalacji i 1:500
urządzeń przy kościele NSPJ w Olsztynie
lokalizacja przedsionka adaptowanego na punkt
1:150
informacyjny oraz drzwi
Detal mocowania ławki
1:20
Rzut pomieszczenia - punktu informacyjnego
1:50
Lokalizacja urządzeń pompy ciepła w istniejącej
1:100
kotłowni budynku parafialnego.
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REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ TKANKI URBANISTYCZNEJ
KOSCIOŁA NSPJ W OLSZTYNIE

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
I

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
inwestycji

Budowa prowadzona z zapleczem, dowóz materiałów bezpośrednio na miejsce budowy.
1. Roboty budowlano - montażowe.
1.1. montaż i demontaż dachówki
1.2. prace murowe.
1.3. prace przy wykonywaniu instalacji wewnętrznych.
1.4. prace przy wykonywaniu instalacji zewnętrznych i robót drogowych
2. Roboty ciesielskie: montaż i demontaż ławek i podestów.
3. Roboty dekarskie
3.1. Wymiana dachówek.
3.2. Wykonywanie izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych.
4. Roboty murowe i wykończeniowe
4.1. zabezpieczenie obiektu przed dostępem osób trzecich.
4.3. Montaż i demontaż typowych rusztowań, winien się odbywać zgodnie z
wymaganiami norm.
Roboty budowlano-konserwatorskie powinny być prowadzone w sposób bezpieczny
określony w projekcie organizacji robót i placu budowy zgodnie z odpowiednimi
przepisami odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy w tym RMBiPMB z dnia 28.03.1972
r. Dz. U. Nr 13, poz. 93 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych, RMPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, RMPiPS z dnia 08.02.1994 r. w
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm
branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz. 138
II Wykaz istniejących obiektów budowlanych
W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu na działce budowlanej występują sieci
uzbrojenia terenu energetyczne nn, i oświetleniowe wraz ze słupami oświetleniowymi,
wodociągowe, gazowe drogi, ogrodzenia terenu oraz budynki parafialne i
gospodarcze.
III Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
Nie projektuje się elementów stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi.
Należy zabezpieczyć tren w rejonie prowadzenia prac murarskich i dekarskich na
wysokości przed dostępem osób trzecich narażonych na kontakt z upadającymi z
wysokości elementami budowlanymi.
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IV Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i
czas ich wystąpienia.
1. Roboty budowlano - konserwatorskie: praca na wysokości – transport elementów
budowlanych, montaż i - zagrożenie upadkiem.
2. Roboty budowlano – konserwatorskie: należy zabezpieczyć teren w rejonie
prowadzenia prac murarskich i dekarskich na wysokości przed dostępem osób trzecich
narażonych na kontakt z upadającymi z wysokości elementami budowlanymi.
3. Roboty dekarskie: zachować środki ostrożności przy pracy ostrymi narzędziami oraz
roboty na wysokości.
4. Roboty murowe i wykończeniowe: praca na wysokości (rusztowania), montaż
zewnętrznych elementów zabezpieczenia budynku, praca z elektronarzędziami.
5. Roboty z zakresu instalacji zewnętrznych: praca w wykopach, praca z
elektronarzędziami – wykopy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich,
pracowników w wykopie zabezpieczyć stosując odpowiednie skarpowanie i ochronę
osobistą.

V. 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.
1. Przed przystąpieniem pracownika do pracy należy zaopatrzyć go w odzież roboczą i
ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w środki
ochrony osobistej w zakresie asekuracji przy wykonywaniu robót wysokościowych.
2. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości,
oparzenia, zatrucia, oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z
wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej.
3. Zastosowanie urządzeń ochronnych w postaci osłon lub takich urządzeń, które
spełniają kilka funkcji np. zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych,
zapobiegają naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i innych urządzeń
technicznych, nie pozwalają na uaktywnienie innych czynników niebezpiecznych lub
szkodliwych.
6. Prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej
odpowiednie uprawnienia techniczno-budowlane zezwalające na prowadzenie
określonych robót i prac budowlanych, uprawnienia z zakresu bhp itp.
7. Na budowie powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy oraz podręczny
sprzęt gaśniczy
8. Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający
adresy i numery telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży
pożarnej, posterunku Policji, najbliższego punktu telefonicznego.
9. Obszar wykonywania robót zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

mgr inż. Wojciech Dobrowolski
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REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ TKANKI URBANISTYCZNEJ
KOSCIOŁA NSPJ W OLSZTYNIE

PROJEKT BUDOWLANY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DZIAŁCE NR 71-105 W OLSZTYNIE TO JEST NA
PLACU KOŚCIELNYM KOŚCIOŁA POD WEZWANIEM NAJŚWIĘTSZEGO SERCA
PANA JEZUSA W OLSZTYNIE.

Inwestor: PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W OLSZTYNIE

PROJE KT ANCI:

Inst alacje sanit ar ne kana lizacji deszczowej.
Janusz Wo jciechowicz
Upr. Bud. Nr ewid. 126/94/OL

opracował.
mgr inż. Wo jciech Do browolski
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KANALIZACJI DESZCZOWEJ
NA DZIAŁCE NR 71-105 W OLSZTYNIE TO JEST NA PLACU KOŚCIELNYM
KOŚCIOŁA POD WEZWANIEM NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W
OLSZTYNIE.
1.0.PODSTAWA OPRACOWANIA.
1.1 Zlecenie Inwestora
1.2 Aktualny plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1: 500
1.3 Warunki przełączenia do sieci kanalizacji deszczowej IM.I.f 6215-1-15/2009 z dnia 2902-2009.
2.0. STAN ISTNIEJĄCY.
Wokół kościoła istnieje plac wykonany częściowo z kostki brukowej (alejka o zmiennej
szerokości około 3,5- 4m), częściowo z płytek chodnikowych 25x25cm, częściowo na placu
znajdują się trawniki. Na placu kościelnym znajdują się również klomby i rosną drzewa.
Przez plac kościelny przebiegają podziemne sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowe,
gazowe, energetyczne i telekomunikacyjne.
3.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA .
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej .
Opracowanie powyższe wykonane jest zgodnie z warunkami przełączenia do sieci kanalizacji
deszczowej IM.I.f 6215-1-15/2009 z dnia 29-02-2009.
4.0. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ.
4.1. DANE OGÓLNE.
W obecny stanie wody opadowe odprowadzane są z budynku kościoła bezpośrednio na plac
kościelny. Tu terenami utwardzonymi odpływają na trawniki oraz ulicę Kopernika.
Na placu w rejonie projektowanych odwodnień nie przewidziano parkingu ani żadnego
innego urządzenia zanieczyszczającego ścieki deszczowe, w związku z tym nie ma potrzeby
montażu separatora.
4.2. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA .
Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z rur PVC. Kanały deszczowe do średnic 200
wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC z uszczelkami gumowymi , klasy N lub S
firmy Wavin lub innych odpowiedników. Odcinki pomiędzy studniami Dist-D1-D2; D3-D4;
D12-D13 należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu w celu uniknięcia rozbiórki
nawierzchni. W pozostałych przypadkach zaleca się wykonywanie robót w wąskim rozkopie
tak aby w maksymalnym stopniu ograniczyć rozbiórki nawierzchni. Wykopy szalować w
przypadku występowania gruntów niespoistych.
Projektuje się 15 studni PVC-U D400 Wawin. Kanalizację deszczowa z placu kościelnego
włączyć do istniejącej studni 131,75/129,30 zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic
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Mickiewicza i Kopernika. Istniejąca studnia jest włączona do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej w ulicy Mickiewicza, rurą o średnicy 250mm.
Zaprojektowano 6 wpustów ulicznych służących do odwodnienia placu kościelnego. Wpusty
zlokalizowano w miejscach naturalnych zagłębień terenu. Wpusty uliczne wykonać z rur
betonowych 500. Wpusty muszą mieć osadniki o głębokości 1.0m i pierścienie odciążające.
Kraty wpustów powinny być w klasie C250 i montowane na zawiasach. Styki - połączenia
kręgów żelbetowych (wpustów) od wewnątrz i zewnątrz wyrobić zaprawą cementową. Do
regulacji wysokości posadowienia kraty wpustu, stosować betonowe pierścienie dystansowe o
wys. 3, 5 i 10 cm w zależności od potrzeb.
Przykanaliki deszczowe zaprojektowano z rur PVC. Przykanaliki deszczowe do średnicy
 wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC z uszczelkami gumowymi , klasy N
lub S firmy Wavin lub innych odpowiedników. Ponad ziemię wyprowadzić żeliwne podejścia
do rur spustowych z rewizją czyszczakami na wysokość 2m od terenu W zakresie inwestycji
przewidziano wykonanie 14 przyłączy rynnowych.
W miejscach, gdzie w podłożu występuje piasek gliniasty, lub glina piaskowa, lub inny grunt
gliniasty, należy ten grunt usunąć i w jego miejsce wprowadzić piasek, który należy zagęścić
warstwami. Tam gdzie występują grunty piaszczyste, rury układać na podłożu istniejącym.
Do wysokości 30 cm powyżej wierzchu rury obsypkę wykonać z piasku drobnego lub
średniego. Podsypkę i obsypkę odpowiednio zagęścić tj. do głębokości 1.2 m wskaźnik
zagęszczenia ma wynosić 1.0, a poniżej 1.2m - 0.98 . Piasek musi być wolny od grud i
kamieni . Kanalizację przed zsypaniem zgłosić do odbioru do Urzędu Miasta w Olsztynie.
6.0 SZCZEGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY .
Roboty wykonywać zgodnie z wymogami BHP (Rozporządzenie MBiPMB z dnia 6 lutego
2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
Dz. U. Nr 47 poz.401 , Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki z dnia 20.09.2001 w
sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych
budowlanych i drogowych).
Pracownicy wykonujący roboty powinni być przeszkoleni w zakresie BHP. Należy zachować
szczególną ostrożność w miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i
zabezpieczać go na bieżąco pod fachowym nadzorem technicznym i przy współpracy z
dysponentem uzbrojenia.
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić
napisy ostrzegawcze . Jeżeli teren, na którym prowadzone są roboty ziemne nie może być
ogrodzony , wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór . Prowadzenie robót
ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także wykopów poszukiwawczych powinno
odbywać się ręcznie. Wykonywanie prac w studni przez pojedynczego pracownika
dozwolone jest po wyposażeniu go w sprzęt ochronny i ubezpieczeniu przez innego
pracownika.
Wykopy szalować w przypadku występowania gruntów niespoistych.
7.0. UWAGI KOŃCOWE.


- Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zaktualizować istniejące
uzbrojenie i dokładnie określić miejsca skrzyżowań z projektowana siecią kanalizacji
deszczowej oraz sprawdzić rządne terenu.
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- Trasę sieci kanalizacji deszczowej oraz usytuowanie wysokościowe winien
wytyczyć uprawniony geodeta.
- Wykonawca winien ściśle przestrzegać wytycznych montażu i obsypki rur podanych
w projekcie oraz w katalogach i instrukcjach producentów.
- Odbiór sieci kanalizacji deszczowej według normy PN-92/ B-10735.
- Przed zasypaniem sieci wykonać inwentaryzację geodezyjną.
- W czasie budowy należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.
- Całość robót wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania Robót
Budowlano – Montażowych cz. Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonywania i Odbioru Rurociagów z Tworzyw Sztucznych wyd. w
1996 r.

Autor:
Janusz Wojciechowicz

Opracował:
Wojciech Dobrowolski
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PROJEKT BUDOWLANY
INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WRAZ Z OCENĄ WPŁYWU WYKONANIA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, POMPY CIEPŁA i KANAŁU C.O. NA TERENY
ZIELENI
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I.

Przedmiot opracowania.
Opracowaniem objęto istniejącą szatę roślinną zlokalizowaną na terenie działki nr 71-105
przy ul. Mickiewicza w Olsztynie.
Na w/w terenie projektowana jest budowa kanalizacji deszczowej.

II.

Zakres opracowania.


Inwentaryzacja szczegółowa drzew i krzewów.



Oznaczenie drzew zagrożonych inwestycją.

III.

Cel opracowania.

Celem opracowania jest określenie gatunku, wielkości i stanu zdrowotnego drzew i
krzewów oraz wskazanie zagrożenia planowaną inwestycją.

IV.

Podstawa opracowania.



Mapa geodezyjna terenu w skali 1:500



Mapa z projektem kanalizacji deszczowej w skali 1:500.



Wizja i pomiary w terenie.



Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku /Dz. Ustaw nr 92 poz.

880/.

V.

Inwentaryzacja szczegółowa szaty roślinnej (Tabela nr 1).
W obrębie działki zinwentaryzowano

60 pozycji

drzew (30 pozycji) i krzewów,

w tym obok pojedynczo oznakowanych egzemplarzy, oznaczono kilka grup krzewów i żywopłotów
formowanych.

Szata

roślinna

jest

charakterystyczna

dla

zieleni

miejskiej.

Stan

zdrowotny

zinwentaryzowanych drzew i krzewów jest bardzo dobry z wyjątkiem jodły jednobarwnej (nr
inwentaryzacyjny- 4). Stan zdrowotny poszczególnych egzemplarzy roślin opisano w tabeli
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inwentaryzacyjnej, gdzie symbolem pz oznaczono egzemplarze wymagające drobnych
zabiegów pielęgnacyjnych, głównie usunięcia suszu.
Drzewa wyróżniające się, stanowiące pierwotny układ zieleni wokół kościoła, w
wieku ok. 100 lat, oznaczono w tabeli inwentaryzacyjnej symbolem W. Są to 2 sztuki lipy
drobnolistnej i 2 sztuki jodły jednobarwnej rosnących od strony ul. Kopernika, 5 sztuk lipy
szerokolistnej i 1 kasztanowiec biały rosnące we wschodniej części działki oraz trzy sztuki
lilaka pospolitego znajdujące się po stronie południowej.

VI.

Ocena wpływu inwestycji na szatę roślinną.

Zgodnie z projektem budowlanym „Budowa kanalizacji deszczowej, przyłącza C.O.,
pompy ciepła, urządzeń drogowych wokół budynku kościoła”, odległość kanalizacji
deszczowej oraz przewodów związanych z pompą ciepła od pni drzew będzie wynosiła
minimum 2 metry, dzięki czemu system korzeniowy drzew nie powinien ulec uszkodzeniu.
Prace w pobliżu nasadzeń należy wykonywać tak, aby ewentualne uszkodzenia systemów
korzeniowych były jak najmniejsze.

Zniszczenie drzew spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub
usunięciem nasadzeń bez wymaganego zezwolenia podlega karze pieniężnej – zgodnie z
Ustawą o ochronie przyrody – Art. 88 i 89.
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V. WYKAZ GATUNKÓW DRZEW
Drzewa liściaste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Głóg pośredniKasztanowiec białyKlon pospolityLipa drobnolistnaLipa szerokolistnaWierzba biała-

/Crataegus xmedia/
/Aesculus hippocastanum/
/Acer platanoides/
/Tilia cordata/
/Tilia platyphyllos/
/Salix alba/

Drzewa i krzewy iglaste:
1. Cis pospolity2. Jałowiec pospolity3. Jodła jednobarwna4. Sosna limba5. Świerk kłujący6. Żywotnik zachodni-

/Taxus baccata/
/Juniperus communis/
/Abies concolor/
/Pinus cembra/
/Picea pungens/
/Thuja occidentalis/

Krzewy liściaste:
1. Irga pozioma2. Lilak pospolity -

/Cotoneaster horizontalis/
/Syringa vulgaris/

2. Mahonia pospolita3. Porzeczka alpejska4. Róża 5. Tawuła japońska5. Winobluszcz pięciolistkowy-

/Mahonia aquifolium/
/Ribes alpinum/
/Rosa sp./
/Spiraea japonica/
/Parthenocissus quinquefolia/
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VI. WYKAZ INWENTARYZACYJNY DRZEW I KRZEWÓW

Lp.

Nazwa

1. Jodła jednobarwna
/Abies concolor/
2. Lipa drobnolistna
/Tilia cordata/
3. Lipa drobnolistna
/Tilia cordata/
4. Jodła jednobarwna
/Abies concolor/
5. Porzeczka alpejska
Ribes alpinum/
6. Porzeczka alpejska
Ribes alpinum/
7. Klon pospolity
/Acer platanoides/
8. Klon pospolity
/Acer platanoides/
9. Klon pospolity
/Acer platanoides/
10. Porzeczka alpejska
Ribes alpinum/
11. Cis pospolity
/Taxus baccata/
12. Żywotnik zachodni
/Thuja occidentalis/,
winobluszcz pięciolistkowy
/Parthenocissus
quinquefolia/
13. Żywotnik zachodni
/Thuja occidentalis/,
róża
/Rosa sp./
14. Lilak pospolity
/Syringa vulgaris/
15. Lilak pospolity
/Syringa vulgaris/
16. Lilak pospolity
/Syringa vulgaris/
17. Świerk kłujący
/Picea pungens/
18. Świerk kłujący
/Picea pungens/
19. Żywotnik zachodni
/Thuja occidentalis/,
winobluszcz pięciolistkowy
/Parthenocissus
quinquefolia/
20. Róża

Obwód
pnia w
cm


korony
wm

Wys.
drzewa
wm

Uwagi
i
wskazania

216

12

18

drobny susz, W, pz

206

11

16

200

11

15

niewielka próchnica w miejscu
obłamanych gałęzi, W, pz
W

230

11

19

-

58 m2

0,6-0,9

-

28 m2

0,6-0,9

12

1,5

2,5

12

1,5

2,5

12

1,5

2,5

-

25 m2

0,8

-

0,3-0,5

1

-

0,8

1,7

3 sztuki, forma stożkowa

-

0,8

1,7

3 sztuki, forma stożkowa

64

4

5

W

89

5

5

91

5

5

rana wgłębna, niewielka
próchnica, W
rana wgłębna, niewielka
próchnica, W

89

4

5

92

3

7

-

0,6

1,2

-

15 m2

0,5

rana wgłębna pnia od podstawy
do wys. 2 m, posusz, W, pz
żywopłot formowany

żywopłot formowany
8 sztuk

1 sztuka, forma stożkowa
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/Rosa sp./
21. Róża
/Rosa sp./
22. Róża
/Rosa sp./
23. Sosna limba
/Pinus cembra/
24. Mahonia pospolita
/Mahonia aquifolium/
25. Róża
/Rosa sp./
26. Żywotnik zachodni
/Thuja occidentalis/,
winobluszcz pięciolistkowy
/Parthenocissus
quinquefolia/
27. Wierzba biała
/Salix alba/
28. Wierzba biała
/Salix alba/
29. Świerk kłujący
/Picea pungens/
30. Lipa szerokolistna
/Tilia platyphyllos/
31. Lipa szerokolistna
/Tilia platyphyllos/
32. Lipa szerokolistna
/Tilia platyphyllos/
33. Żywotnik zachodni
/Thuja occidentalis/,
winobluszcz pięciolistkowy
/Parthenocissus
quinquefolia/
34. Kasztanowiec biały
/Aesculus hippocastanum/
35. Lipa szerokolistna
/Tilia platyphyllos/
36. Lipa szerokolistna
/Tilia platyphyllos/
37. Tawuła japońska
/Spiraea japonica/
38. Żywotnik zachodni
/Thuja occidentalis/,
winobluszcz pięciolistkowy
/Parthenocissus
quinquefolia/
39. Żywotnik zachodni
/Thuja occidentalis/
40. Żywotnik zachodni
/Thuja occidentalis/
41. Irga pozioma
/Cotoneaster horizontalis/
42. Głóg pośredni

-

15 m2

0,5-1

-

6 m2

0,5-1

123

7

8

-

6m2

1,5

-

6 m2

0,3-0,5

-

0,7

1,5-2

111

5

5

80

4

4

92

5

8

265

12

17

drobny susz, W, pz

175

11

16

suchy konar, drobny susz, W, pz

210

11

16

-

0,6

1,2-1,5

275

14

17

drobny susz, W, pz

190

12

17

susz, W, pz

210

15

15

drobny susz, W, pz

-

1,5 m2

1

3 sztuki

-

0,5

0,7-1,2

73

3

8

40+73

4

7

-

1 m2

0,2

39

4

3,5

drobny susz, pz

3 sztuki, forma stożkowa

3 sztuki, forma stożkowa

3 sztuki, forma stożkowa

rana wgłębna od podstawy do
wys. 2 m, lekko pochylony
zabliźnione pęknięcie wzdłuż pnia

niewielka próchnica pnia

56

/Crataegus xmedia/
43. Głóg pośredni
/Crataegus xmedia/
44. Żywotnik zachodni
/Thuja occidentalis/,
winobluszcz pięciolistkowy
/Parthenocissus
quinquefolia/
45. Porzeczka alpejska
Ribes alpinum/
46. Świerk kłujący
/Picea pungens/
47. Świerk kłujący
/Picea pungens/
48. Świerk kłujący
/Picea pungens/
49. Jałowiec pospolity
/Juniperus communis/
50. Tawuła japońska
/Spiraea japonica/
51. Róża
Rosa sp./
52. Świerk kłujący
/Picea pungens/
53. Świerk kłujący
/Picea pungens/
54. Świerk kłujący
/Picea pungens/
55. Głóg pośredni
/Crataegus xmedia/
56. Irga pozioma
/Cotoneaster horizontalis/
57. Sosna limba
/Pinus cembra/
58. Sosna limba
/Pinus cembra/
59. Irga pozioma
/Cotoneaster horizontalis/
60. Żywotnik zachodni
/Thuja occidentalis/,
winobluszcz pięciolistkowy
/Parthenocissus
quinquefolia/

53

4

3,5

niewielka próchnica pnia

-

0,7

1-1,5

3 sztuki, forma stożkowa

-

35 m2

0,8

76

4

8

65

5

8

67

3

5

-

9 m2

9m2

-

4 m2

1,2

-

16 m2

0,7

65

5

7

96

5

8

64

4

6

ułamany główny przewodnik,

74

6

5

niewielka próchnica pnia

-

12 m2

0,7

59

4

7

drobny susz, pz

72

4

8

drobny susz, pz

-

5 m2

0,7

-

0,3-0,5

0,2-1

1 sztuka forma stożkowa, 2 sztuki
forma kulista, karłowata
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