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CZĘŚĆ RYSUNKOWA - ARCHITEKTURA

Budynek 
175-A-000-00 Plan sytuacyjny  terenu           1:500
175-A-001-00 Inwentaryzacja elewacji frontowej                      1:100

Fot.1          elewacja frontowa
Fot.2 elewacja frontowa – detal 1
Fot.3 elewacja frontowa – detal 2
Fot.4 brama wjazdowa

175-A-002-00 Detal rozwiązania studzienek przyokiennych 
Przekrój podłużny            1:20

175-A-003-00 Detal rozwiązania studzienek przyokiennych 
Przekrój poprzeczny                       1:20

175-A-004-00          Brama wjazdowa                       1:20

175-A-005-00          Detal obróbek blacharskich i gzymsu                       1:20

175-A-006-00          Detal kraty zamykającej studzienkę oprzy oknach piwnic     1:20

Projekt kolorystyki elewacji 
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1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. LISTA  PROJEKTANTÓW
Architektura: projektant – arch. Ewa Haładaj  

asystent    – Maciej Człapiński
weryfikacja -  Elżbieta Spież

1.2.PODSTAWA OPRACOWANIA
• umowa  zawarta  pomiędzy  biurem  architektonicznym  Plus-art,  a  Urzędem  Miasta

Piotrków Trybunalski
• mapa do celów lokalizacji
• wytyczne  konserwatorskie  /  Woj.  Konserwator  Zabytków  -Delegatura  w  Piotrkowie

Trybunalskim
• inwentaryzacja elewacji frontowej
• bieżące uzgodnienia z inwestorem
• wizja lokalna w terenie

1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy remontu zabytkowej elewacji
budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Piotrkowie Trybunalski przy ul. Sienkiewicza wraz z
kolorystyką.

1.4. STAN ISTNIEJĄCY
Przedmiotowa kamienica usytyowana jest w pierzei ulicznej zwartej zabudowy  ul. Sienkiewicza.
Kamienica wpisana jest do rejestru zabytków – znak kl. IV-680/482/67.
Elwacja frontowa jest przykładem stylu eklektycznego z II-giej połowy XIX wieku.
Elewacja od strony podwórka pozbawiona jest jakichkolwiek ozdób i podziałów .
Aktualnie budynek pełni funkcje oświatową- szkoła podstawowa.
Obecnie elewacja jest w złym stanie technicznym / zdjęcie nr 1,2,3/. 
 Wiele miejsc z pełnymi ubytkami tynku do „gołej cegły” . Gzymsy z wieloma uszczerbkami bez
obróbek blacharskich w narożnikach ryzalitów bocznych, wycięcia gzymsów pod rury spustowe.
Wiele fragmentów dekoracji całkowicie zniszczone.
 Okna  piwnic  bez  zabezpieczeń  od  strony  chodnika.  Budynek  nie  posiada  izolacji
przeciwwilgociowe poziomej i pionowej , co powoduje ciągłe zawilgocenie ścian przyziemia.

2. LOKALIZACJA, FUNKCJA OBIEKTU

Lokalizacja obiektu: obiekt  zlokalizowany w Piotrkowie Tryb. przy ul. Sienkiewicza, Działka nr
94/2 jest własnością Urzędu Miasta Piotrków Trybunalski 

2.1. OPIS  DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA  TERENU
Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji frontowej oraz ocieplenie i tynkowanie elewacji od
strony podwórka
Stan istniejący 
Obecnie działka całkowicie zagospodarowana i ogrodzona od strony podwórka/ część 
północno-wschodnia/ .Zagospodarowanie działki nie ulega zmianie.
Podstawowe parametry
Powierzchnia  działki  oraz  powierzchnia  zabudowy  nie  ulegają  zmianie.  Zagospodarowanie
terenu  nie jest przedmiotem opracowania.
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Rejestr zabytków
Działka  nie  jest  wpisana  do  rejestru  zabytków ,  budynek  główny  jest  wpisany  do  rejestru
zabytków. Działka usytuowana jest w zabytkowym układzie urbanistycznym miasta.
Wpływy eksploatacji górniczej
Działka nie podlega wpływom eksploatacji górniczej
Projekt 
Projektowane  zamierzenie  budolwane  nie  stanowi  zagrożenia  dla  higieny  i  zdrowia  jego
użytkowników oraz dla środowiska

2.2.  FORMA I  FUNKCJA  OBIEKTU
Obiekt spełnia funkcje dydaktyczno – oświatowe.
Budynek ma 3 kondygnacje nadziemne i jedną podziemną

3. PROJEKT REMONTU

3.1 . PRZYGOTOWANIE  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REMONTU
-Pierwszym etapem jest opracowanie matryc zniszczonych elementów zdobniczych elewacji.
Elewacja jest symetryczna, wiele dekoracji jest powtarzalnych. Te które są w najlepszym stanie
technicznym będą wzorem do matryc.
Matryce należy wykonać poprzez matryce gispowe. Element podlegający wykonaniu matrycy
należy  oczyścić  z  kurzu  i  brudu,  następnie  uzupełnić  nierówności  i  zaimpregnować  –
wyolejować  aby masa gispowa nie  przywarła  do wzoru.  Nałożyć  masę  gipsową  na  wzór  i
obłożyć z zewnątrz formą drucianą lub folią pcw. Po zastygnięciu masy zdjąć formę, która jest
wzornikiem dla odlewu np. betonowego. 

3.2  . PROJEKT   REMONTU
- Kolejnym etapem jest oczyszczenie elewacji z wszystkich uszkodzonych płaszczyzn tynku aż
do surowego muru, zostają tylko „ zdrowe” płaszczyzny tynku.
-  Trzecim  etapem  jest  wykonanie  studzienek  przy  oknach  piwnicy  oraz  wykonaie  izolacji
pionowej na ścianie przyziemia .
Należy  usunąć  na  szerokości  1.0.m chodnik  i  warstwę  ziemi  na  głębokość  studzienki   od
1,3-0,8m  /rys.  1  i  2/  z  kratkami  ściekowymi  ,  które  połączone  stworzą  system  drenażu.
Studzienki  i  drenaż  pozwolą  odizolować  ścianę  przyziemia  izolacja  wykonana  w  pasie
szerokości studzienek.Izolacja pozioma na ścianach piwnic wykonana tylko na tych odcinkach
aby  zapobiec  poceniu  się  ściany  wewnatrz  budynku.  Budynek  obecnie  wewnątrz  jest
remontowany  i  nie  wykonano  izolacji  poziomej  na  ścuianach  zewnętrznych  w  piwnicach.
Zaizolowanie ścian na całej długości i pełnej wysokości spowoduje, że ściany będą się „pocić”
ilekroć nasiąkną wodą z gruntu poprzez fundamenty na całej swojej grubości. 
Proponowane rozwiązanie zapobiega nasiąkaniu podczas opadówdeszczu, natomiast pozwala
„oddychać” ścianie jeżeli podciąga wodę od fundamentów. Przy pełnej izolacji pionowej  tj. od
poziomu posadzki piwnic do poziomu chodnika należy wykonać izolację poziomą od wewnątrz
budynku.  Izolacja  pozioma  wykonana  przez  nacięcie  ściany  piłą  na  rolkach  (niezbędne
wykonanie  posadzek  –  musi  być  idealny  poziom)  i  wtryskiwanie  płynnej  izolacji
przeciwwilgociowej.
 Ściana po zdjęciu ziemi zostanie naprawiona , wytynkowana i zaizolowana Abizolem R+P lub
wyłożona masą izolacyjną typu „Botaxit” lub „Sto” - warstwa – gr.2,0mm. 
Studzienka od strony zewn. Również izolowana. 
- Czwartym etapem jest przygotowanie ścian do tynkowania czyli zagruntowanie podłoża. Nowe
tynki należy wykonać trójwarstwowo: obrzutka, tynk właściwi i szlichta barwiona w masie lub
tynk zatarty na ostro i pokryty farba mineralną zapewniającą „ oddychanie tynku”
Odtworzenie elementów dekoracyjnych na elewacji  należy wykonać przy drugiej warstwie tj.
tynk  właściwy.  Tynk  właściwy  może  być  zastąpiony  gotowymi  marami  tynkarskimi,  które
zapewniają wysoką elastyczność podobnie jak tynk cementowo-wapienny. 
Elementy o dużej wypukłości np. gzymsy mogą być dodatkowo wzmocnione zbrojeniem.
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Gzymsy wykonane metodą ciągnienia. Na wierzchniej płaszczyźnie gzymsów należy wykonac
obróbkę blacharską z blachy powlekanej barwionej w kolorze tynku.
Wszystkie elementy gzymsowe / nad oknami/ również należy zabezpieczyć n.p.izolacją płynną ,
aby przy zamakaniu nie pękały (masy izolacyjne „Ceresit”).
Należy przewidzieć wymianę parapetów okiennych zewnętrznych – parapety również z blachy
cynkowej powlekanej w kolorze obróbek gzymsów. 
 - Kolorystyka elewacji /rys. nr 3/ dostosowana do wytycznych konserwatorskich i przedstawiona
do akceptacji.. Kolory wg palety NCS
-Wykonanie ocieplenia elewacji tylnej.
Ocieplenie wykonane metoda lekka, płyty styropianowe klejone na pace do ściany wcześniej
zagruntowanej. Styropian osiatkowany i zagruntowany klejem , następnie tynkowany tynkiem
akrylowym
Tynk akrylowy barwiony w masie w kolorze tła elewacji frontowej (kolor tła).
Cokół malowany w kolorze cokołu elewacji frontowej.
W  kolorystyce  wykorzystano  3  tonacje  koloru  w  odcieniach  szarobłękitnym  w  zgodzie  z
wytycznymi konserwatorskimi oraz zgodnie z odkrywkami w najstarszej warstwie.
- wymiana bramy wjazdowej na posesję. 
Istniejąca  brama  drewniana,  dwuskrzydłowa  ze  stalowymi  okuciami  mocno  zniszczona,
zwłaszcza dolna część skrzydeł, narażona na zawilgocenie. Brama nie ma charakteru bramy
kamienicy eklektyczny. Proponowana brama posiadać powinna półkoliste naświetla, wykonana
z  drewna dębowego bejcowanego w kolorze  cokołu (NCS S5010 B10G).  Kasetony można
zamienić na przeszklenia wykonane ze szkła frezowanego. Okucia drzwiowe stalowe patynowe
z ozdobną klamką.

Opracowanie niniejsze nie typuje żadnej firmy produkującej gotowe masy tynkarskie , grunty i
farby.

 Uwaga !
 W przypadku braku kolorów w tynkach barwionych w  masie należy kolorystykę uzgodnić z
projektantem.
 

Opr. Mgr inż.arch. Ewa Haładaj
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