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1. Członkowie zespołu projektowego j/w oświadczają, że projekt budowlany robót
budowlanych zabezpieczających uszkodzenia elementów konstrukcyjnych ścian,
fundamentów i stropów budynku głównego, gospodarczego i przybudówki oraz
remontu kolektora kanalizacyjnego został wykonany zgodnie z obowiązującymi
w tej materii przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny
i wystarczający dla celu, w jakim powstał (wymóg art. 20 ust.4 Ustawy z dnia
07.07.1994r. - Prawo Budowlane tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 290 z dn.
08.03.2016r.)
2. Dokumentację opracowano dla jednorazowego wykorzystania przez Inwestora
określonego na stronie tytułowej i we wskazanej lokalizacji.
Obszar oddziaływania obiektu budowlanego nie wykracza poza obręb działki
nr: 1116/2 w oparciu o:
- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (t. jedn. Dz. U. 2015 poz. 1422 z poźn. zmianami)
- Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie ppoż. (t. jedn. Dz. U. 2017 poz.
736).
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I.

OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogólne.
1.1. Przedmiot projektu.
Przedmiotem opracowania jest projekt robót budowlanych
zabezpieczających uszkodzenia elementów konstrukcyjnych ścian,
fundamentów i stropów oraz kolektora kanalizacyjnego. przy ul Pocztowej
5 w Brodnicy, dz. 1116/2 w związku z występującymi uszkodzeniami
w tym zagrażającymi bezpieczeństwu użytkowania przybudówki do
budynku głównego, w oparciu o sprawozdania z badania georadarem
elementów podłoża, przeglądy budynków, wizje terenowe i pomiary
w odkrywkach.
1.2. Cel projektu
Celem opracowania jest
- usunięcie przyczyn występujących uszkodzeń,
- naprawienie nieprawidłowości i zniszczeń powstałych w wyniku
osiadania budynków spowodowanego nieumormowanymi przepływami
wody w gruncie i jego osiadaniem w sąsiedztwie obiektów oraz
ewentualnymi błędami w wykonaniu kolektora kanalizacyjnego
w podwórzu obiektu,
- naprawienie kolektora kanalizacyjnego,
- naprawienie pozapadanej nawierzchni nad kolektorem i w podwórzu
obiektu.
UWAGA: Projekt nie obejmuje prac remontowych bieżących wynikających
z konieczności usunięcia wad „kosmetycznych” w tym konieczności
wymiany stolarki i ślusarki koniecznych dla prawidłowego eksploatowania
budynku.
1.3. Zakres projektu.
Zakres opracowania obejmuje:
· Projekt zabezpieczenia uszkodzeń budynków.
· Projekt napraw i podłapania fundamentów przybudówki do budynku
głównego.
· Projekt remontu i napraw kolektora kanalizacyjnego.
· Projekt remontu pozapadanej nawierzchni łącznie z warstwami
podbudowy i podłoża pod nią.
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Zakres przeprowadzonych czynności:
· Analizę udostępnionej dokumentacji technicznej – stwierdzono brak
dokumentacji
technicznej
analizowanych
obiektów
poza
inwentaryzacją wykonaną przez PPWBO „Rewako” sp. z o. o, K.
Szczepaniak w 2001r.
· Oględziny i badania makroskopowe stanu technicznego.
· Wizje lokalne i badania w odkrywkach.
1.4. Podstawa opracowania.
 Karta Gminnej ewidencji zabytków 381/2143
 Sprawozdanie z badań georadarem z dnia: październik 2017 r.
 Protokół okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynków z dn.
11.04.2017r.
 Umowa Nr PZITB-RZ 07.1/18 z dnia 03.2018r.
1.5.Materiały wykorzystane w opracowaniu.
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. jedn. Dz. U. 2015 poz. 1422 z
późn. zm.).
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie (t. jedn. Dz.U. 2016 poz. 124)
 Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 290 z dn.
08.03.2016r. z późn. zm.).
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano
montażowych. Tom I Budownictwo ogólne. Rozdział 15 i 16 MGPiB,
Instytut Techniki Budowlanej (Arkady 1989-1990r.).
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Tom C5
i C12 (ITB 2015r.).
 Karta Gminnej ewidencji zabytków 381/2143.
 Mapa zasadnicza w skali 1:500 z dn. 04.05.2018r.
 Inwentaryzacja obiektów dostarczona przez zlecającego.
 Wizje lokalne.
 Dokumentacja własna opracowujących (w tym zdjęcia i badania
makroskopowe).
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1.6. Ograniczenia i zastrzeżenia
Wszelkie informacje wykorzystane w tym opracowaniu zostały
przyjęte w dobrej wierze i są poprawne pod względem merytorycznym. Nie
ponosimy odpowiedzialności za wady powstałe skutek oparcia się na stanie
przedmiotu wynikającym z przedstawionych nam informacji, jeśli brak było
podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym, lub też
ustalenie stanu rzeczywistego było niemożliwe.
W trakcie badań w wydziale geodezji SP w Brodnicy oraz
Magistracie nie stwierdzono istnienia dokumentacji projektowej obiektów
ani ich zgodnej ze stanem faktycznym inwentaryzacji.
Projekt ani żadna jego część nie mogą być włączone do
publikowanego dokumentu, lub publikowane w inny sposób bez pisemnej
zgody autora.
Projekt opracowano zgodnie z zamówieniem, w oparciu
o obowiązujące przepisy oraz zasady wiedzy technicznej.
2. Opis stanu istniejącego obiektu.
2.1. Sytuacja.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Brodnicy przy
ul.: Pocztowej nr 5. Działka 1116/2. Otoczenie obiektu stanowi zwarta
zabudowa mieszkaniowa i usługowa starówki o podobnej wysokości
zabudowy. Wejścia do budynku oraz zjazdy od ulicy Pocztowej
i Kilińskiego.
W trakcie przeglądu obiektu stwierdzono przy jego północnej
granicy opustoszały budynek z widocznymi śladami po niedawnym
pożarze. Stan ten wobec układu konstrukcji częściowo spalonego
budynku stwarza realne zagrożenie w trakcie trwania robót
budowlanych z użyciem ciężkiego lub wibrującego (o znacznej energii)
sprzętu. Fakt ten należy uwzględnić w trakcie organizacji robót.
2.2. Charakterystyka ogólna budynku głównego.
Budynek usługowy o wysokości trzech kondygnacji, całkowicie
podpiwniczony. Konstrukcja tradycyjna ze ścianami murowanymi z cegły
pełnej o grubości 2,5 , 2, 1,5 , 1 cegły. Stropy nad piwnicami – sklepienia
odcinkowe z cegły. Stropy kondygnacji wyższych wymienione zostały z
drewnianych o znacznym stopniu uszkodzenia na staloceramiczne
(drewniane). Schody żelbetowe. Dach o konstrukcji drewnianej kryty
dachówką ceramiczną. Ostatni remont kapitalny z wymianą stropów
wykonany został ok.20 lat temu (wg uzyskanych ustnych informacji).
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Budynek wykorzystywany od początku istnienia jako pocztowy.
Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków pod numerem 373 z
założona Kartą Gminnej Ewidencji Zabytków nr 381/2143. W karcie
założonej 10.03.2017r. zapisano, że budynek w stanie zaniedbanym, brak
bieżącego remontu/ pielęgnacji.
Występujące w północno – wschodnim narożniku spękania są
spowodowane nieszczelnościami dachu budynku i w niewielkim stopniu
ustabilizowanymi obciążeniami z podciągów przybudówki wspartych
punktowo na północnej ścianie budynku.
Spękania występujące w południowo wschodnim narożniku budynku
wywołane zostały najprawdopodobniej przez wymywanie gruntu wodą
z nieszczelnego sytemu odprowadzania wody opadowej z sąsiedniego,
południowego dachu budynku i odprowadzanej nieskutecznie przez
wspólny dla obu budynków (kiedyś w jednych rękach) system kanalizacji
deszczowej.
2.3. Charakterystyka dobudówki budynku głównego.
Budynek w najgorszym stanie w zespole obiektów. Szczególnie część
północno – wschodnia wystająca poza lico budynku głównego, w stanie
przedawaryjnym z pęknięciami i przemieszczeniami zagrażającymi
stropodachowi. Jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia, o ścianach
murowanych z cegły pełnej, posadzkach na gruncie i dachu o nieustalonej
konstrukcji (prawdopodobnie staloceramicznej stanowiącej kontynuację
wymienionych ~ 20 lat temu stropów budynku głównego). Dobudowany do
budynku głównego od strony północnej. Ze wspólną z nim ścianą,
wykorzystywaną jako podparcie dla dwu podciągów stanowiących główne
elementy konstrukcji dachu opartego również na ścianach obwodowych
gr. 2 cegieł.
Spękania i przemieszczenia ściany wschodniej spowodowane
najprawdopodobniej wymywaniem i przemieszczaniem materiału w gruncie
(sufozja) przez rozszczelniony układ odprowadzenia wody deszczowej
z dachu budynku głównego. Stan ten doprowadził do znacznego osiadania
gruntu, osiadania nawierzchni podwórza przed budynkiem co zwiększyło
dodatkowo wpływ wody opadowej przenikającej przez kostkę Polbruk
i w konsekwencji dalsze nasilenie osiadania gruntu i fundamentów na nim
opartych.
2.4. Charakterystyka budynku gospodarczego.
Budynek współużytkowany przez Pocztę Polską i władającego
działką 1116/3. Budynek o konstrukcji tradycyjnej ze ścianami
murowanymi z cegły ceramicznej, grubości jednej cegły, bez
podpiwniczenia z posadzkami na gruncie.
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Spękania widoczne w południowo – zachodnim narożniku obiektu
będącej we władaniu sąsiada wywołane zostały przez podmywanie
fundamentów przez, częściowo, wpływ prawdopodobnych nieszczelności
odprowadzenia wody z budynku głównego sąsiada, podmywające również
narożnik budynku głównego Poczty Polskiej, częściowo przez
nienormowany przepływ podziemny wody opadowej. Sytuację pogarsza
dodatkowy wpływ na osiadanie przez wibrujące urządzenia zlokalizowane
w pomieszczeniu stacji transformatorowej budynku gospodarczego.
Z uwagi na lokalizacje spękań poza obszarem działki we władaniu
Poczty Polskiej projekt nie obejmuje niezbędnych napraw i wymaganych
wzmocnień fundamentów tej części budynku gospodarczego (wskazany
ewentualny zakres napraw pokazano na rys. nr 3 i 8).
2.5. Charakterystyka instalacji odprowadzającej
z podwórka i budynków zlokalizowanych na działce.

ścieki

deszczowe

Sieć kanalizacji deszczowej zewnętrznej zbierającej wody opadowe
z placów i dachów budynków odprowadza je do sieci kanalizacji miejskiej
miasta Brodnica. W trakcie przeprowadzonych badań materiałów
archiwalnych w wydziale geodezji starostwa powiatowego i w magistracie
miasta Brodnica nie znaleziono danych odnośnie zastosowanych systemów
odprowadzenia wód deszczowych, przebiegów kanałów i dokumentów
potwierdzających istnienie pozwolenia na budowę i inwentaryzacji
powykonawczej tej instalacji świadczącej o jej odbiorze przez odpowiednie
służby.
Na podstawie możliwych do wykonania badań, bez rozkopów, udało
się w znacznej części ustalić przebiegi sieci kanalizacyjnej i jej schemat
ideowy. Ścieki deszczowe odprowadzane są do kolektora miejskiego Dn400
przez studnię zlokalizowaną w ulicy Średniej. Wewnętrzny układ na działce
stanowi kolektor zbiorczy Dn400 do którego przyłączone są rury spustowe
odprowadzając wodę z dachów budynków Poczty Polskiej i jedna
z budynku sąsiada. Dołączono również kratki „uliczne” z piaskownikami
zbierające wodę opadową z podwórka.
Na podstawie przeprowadzonych badań ( w tym badań georadarem)
i obserwacji stanu obiektów i nawierzchni podwórka należy przyjąć, że
główną przyczyną problemów z osiadaniem budynków i nawierzchni jest
nienormowany przepływ wody opadowej. System odprowadzania ścieków
deszczowych do kanalizacji miejskiej w początkowym okresie użytkowania
spełniał swoją rolę. Prawdopodobną przyczyną początkową oszczenienia
systemu było nieprawidłowo przeprowadzone zagęszczenie podłoża
powodujące z czasem osiadanie gruntu pociągające za sobą elementy
kanalizacji deszczowej aż do jej „rozpięcia”, rozszczelnienia. Stan ten
początkowo w sposób niewielki wspomagał osiadanie. Jednak z czasem
wypływ wody był coraz większy i coraz większe wypłukiwanie i transport
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ziaren gruntu tzw. sufozja co powodowało zwiększone osiadanie
i zwiększanie wypływu wody i zwiększone osiadanie …
Obecny stan obiektów na działce jest wynikiem tego co działo się
i dzieje w gruncie. Nie ma innej możliwości jak usunięcie przyczyn
i skutków przepływów podziemnych wody opadowej.
2.6.

Charakterystyka ogrodzenia – osiadającego.

Istniejące ogrodzenie posesji od strony ul. Kilińskiego wykonane
zostało jako murowane z cegły ceramicznej pełne ze słupkami
wzmacniającymi w rozstawie 2,5 do 3m. Ogrodzenie dostawiono jako
przedłużenie ściany zewnętrznej budynku gospodarczego (bez połączenia
z nim) i zakończono na północy dostawiając do ściany budynku sąsiada.
Lico muru od strony ulicy jest gładkie. Słupki wzmacniające wystają z lica
muru w stronę podwórza. Stan techniczny ogrodzenia wskazuje na brak
przemyślanej izolacji przeciwwodnej od strony gruntu powodującej
niszczenie materiału muru przez podciąganie kapilarne, wysalanie
i zniszczenia „mrozowe” oraz błędne wykonanie części okapowej bez
kapinosów, powodujące spływ wody opadowej bezpośrednio po ścianie
i wypłukiwanie materiału spajającego, że o kolorze nie wspomnę :).
Kolejnym problemem jest osiadanie fundamentów muru ogrodzenia.
Tu przyczyną może być błędne wykonanie zagęszczenia zasypki lub użycie
materiału nie nadającego się do zagęszczania rowu wykopanego dla
ułożenia rur kanalizacyjnych w trakcie włączania kanalizacji deszczowej do
sieci miejskiej. Taki stan powoduje powstanie niekontrolowanego
przepływu wód opadowych przesiąkających przez kostkę i ewentualnie
gruntowych w przestrzeni rowu przez źle zagęszczony materiał w kierunku
spadku na wschód (znacznego). Przepływająca woda zabiera ze sobą drobne
ziarnka gruntu i powoduje osiadanie – widoczne u nas jako efekt w postaci
przechylającego się słupka bramy i osiadającego w kierunku wjazdu
ogrodzenia.
3. Przyczyny osiadania fundamentów wg badań georadarem oraz analizy
autorów opracowania.
Bezpośrednią przyczyną osiadania budynków powodującego
zagrożenie awaryjne obiektów Poczty jest osiadanie gruntu wywołane
niekontrolowanym przepływem podziemnym wód opadowych (i
gruntowych?):
Na podstawie analizy zachowań się w długim czasie obiektów
i nawierzchni podwórka, należy wskazać, że pierwotną przyczyną
powstania dalszych nawarstwiających się uszkodzeń i zniszczeń było błędne
wykonanie systemu odwodnienia obiektów, a w szczególności
nieprawidłowy dobór materiału uzupełniającego podłoże po wykonaniu
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instalacji oraz nieprawidłowe zagęszczenie lub obie te przyczyny
jednocześnie.
4. Projektowane rozwiązania.
Przedstawiona wcześniej analiza pozwoliła na określenie niezbędnego
zakresu czynności potrzebnych do zatrzymania pogłębiających się szkód
mogących stanowić zagrożenie dla obiektów i ludzi w nich przebywających
oraz kolejności prac remontowych i zabezpieczających.
Z uwagi na niepełny zakres danych niezbędnych do jednoznacznego
określenia wszystkich nieprawidłowości i ich przyczyn konieczny będzie
Nadzór Autorski na wszystkich etapach prac. Miejsca szczególnie
niebezpieczne gdzie występuje bezpośrednie zagrożenie i absolutna
konieczność stałego nadzoru konstrukcyjnego opisane zostały w treści
poniżej.
Projektowany zakres napraw dla uzyskania skutecznych zabezpieczeń
konstrukcji budynku, usunięcia przyczyn zniszczeń i ich skutków
i wykonania remontu zniszczonych przez zawilgocenia elementów:
ETAP I

- Zatrzymanie osiadania wschodniej części przybudówki do
budynku głównego.

Etap ten należy zakończyć przed rozpoczęciem robót budowlanych
Etapu III, IV i VI oraz można realizować jednocześnie z etapem II i V.
Zakres i kolejność prac Etapu I:
Zakres pokazano na rysunku nr 03, sposób i kolejność czynności na rys. nr
09.
Podbicie fundamentów przybudówki:
- usunięcie nawierzchni z kostki Polbruk na szerokości 3m wokół
przybudówki,
- usunięcie, rozbiórka schodów wejściowych do przybudówki.
- wykonanie wykopu kontrolnego w narożniku, styku budynku głównego
i przybudówki do poziomu posadowienia przybudówki 1,5 x 1,5m – przed
przystąpieniem do dalszych prac (!) obowiązkowa ocena stanu w
wykopie przez Nadzór Autorski (w tym momencie określona zostanie
konieczność lub nie zastosowania dodatkowego wzmocnienia ściany
frontowej przybudówki przez zakotwienie jej do podciągu),
- wykonanie wszystkich etapów podbicia fundamentów przybudówki wg
rys. nr 09 (sposób zbrojenia ławy wzmacniającej w dalszej części opisu)
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UWAGA: w trakcie wykonywania podbić istnieje możliwość podniesienia
ściany szczytowej przybudówki do zamknięcia rys i likwidacji osiadań – z
uwagi na możliwość awarii przy nieprawidłowym postępowaniu możliwe
wyłącznie pod stałym Nadzorem Autorskim.
- pozostawienie wykopu wokół przybudówki bez zasypywania (zasypka
odbędzie zgodnie z technologią wskazaną dalej po wykonaniu kanalizacji
deszczowej).
ETAP II

- Zatrzymanie osiadania południowo - wschodniej części
budynku głównego.

Zakres i kolejność prac Etapu II:
UWAGA : Dla wykonania prac potrzebna jest zgoda sąsiada, użytkownika
działki nr 1116/3 ze względu na konieczność wykonania wykopów oraz
prawdopodobnie naprawy i ponownego włączenia jego rury spustowej do
sieci kanalizacji deszczowej. Najprawdopodobniej woda z nieszczelności
tej rury spustowej jest przyczyną osiadania tej części budynku.
Podbicie fundamentów narożnika
- wykonanie wykopu kontrolnego w narożniku, styku budynku głównego
z budynkiem sąsiada dla ustalenia stanu kanalizacji deszczowej oraz
potwierdzenia konieczności pobić, rezygnacja z podbicia fundamentów
wymaga zgody Nadzoru Autorskiego,
- usunięcie nawierzchni z kostki Polbruk na szerokości 4-5 m wokół styku
budynków ,
- usunięcie, rozbiórka ogrodzenia z cokołem,
- wykonanie wszystkich etapów podbicia fundamentów wg rys. nr 09
(sposób zbrojenia ławy wzmacniającej w dalszej części opisu)
- odtworzenie, naprawa podejścia kanalizacji deszczowej do rury spustowej,
- zasypka wykopu w sposób wystarczający do odtworzenia ogrodzenia,
- pozostawienie pozostałego wykopu bez zasypywania (zasypka odbędzie
zgodnie z technologią wskazaną dalej po wykonaniu remontu kanalizacji
deszczowej).
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ETAP III

- Rozbiórka nawierzchni z kostki Polbruk i wykopy dla
odsłonięcia sieci kanalizacji deszczowej.

UWAGA:
w
trakcie
wykopów
można
spodziewać
się
niezinwentayzowanych przewodów instalacji podziemnych – wymagane
przekopy ręczne (brak dostępnych danych o instalacjach podziemnych).
Dla zapewnienia bezpieczeństwa wykopów przed opadami oraz komfortu
pracy pracę można podzielić na części np. wyznaczone przez studnie
kanalizacyjne. Dla zachowania właściwych spadków kolejność powinna być
od studni SD1.
Rozbiórki nawierzchni z koski Polbruk i wykopy
- rozbiórka kostki Polbruk z odzyskiem materiału,
- rozbiórka warstw podbudowy,
- wykopy do poziomu rurociągów kanalizacji deszczowej,
- KONIECZNA ! obecność nadzoru geologicznego w celu sprawdzenia
zagęszczenia gruntu poniżej rurociągów z czego będzie wynikać
konieczność lub nie wymiany gruntów poniżej,
- dalsze wykopy (jeśli wystąpiła konieczność) do poziomu posadowienia
obiektów,
- uzupełnienie warstw zasypki do poziomu wymaganego dla kanalizacji
deszczowej i zagęszczenie odpowiednie dla zastosowanego materiału
zasypki,
- OBOWIĄZKOWE ! badanie stopnia zagęszczenia zasypki przed
rozpoczęciem układania kanalizacji.
ETAP IV

- Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej.

- typowe roboty budowlane zgodnie z rysunkami 01, 04, 10,
UWAGA: z uwagi na brak danych odnośnie stanu rzeczywistego
kanalizacji, szczegółowa specyfikacja elementów do wymiany/ zachowania
możliwą będzie po dokonaniu odkrywki całości kanalizacji.
ETAP V

Zatrzymanie osiadania ogrodzenia od ul. Kilińskiego

- wykonanie analogicznie wszystkich etapów podbicia fundamentów wg
rys. nr 09 (sposób zbrojenia ławy wzmacniającej w dalszej części opisu),
- rozważyć likwidację słupka wolnostojącego ogrodzenia, likwidację furtki i
poszerzenie wjazdu (w trakcie przeglądu obiektu zespół projektowy
stwierdził ograniczenia i niewygodę istniejącego rozwiązania),
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- wykonać nową bramę wjazdową nie obciążającą ogrodzenia np.
przesuwną.
ETAP VI

- Odtworzenie nawierzchni z kostki Polbruk.

- typowe roboty budowlane odtworzenia nawierzchni z kostki Polbruk
częściowo odzyskanej z rozbiórki zgodnie z rysunkiem nr 11,
- przed położeniem kostki OBOWIĄZKOWE ! badanie stopnia
zagęszczenia zasypki,
- w trakcie robót zwrócić uwagę na konieczność uzupełnienia i ewentualnie
odtworzenia izolacji pionowej ścian fundamentowych i ścian piwnic z
zastosowaniem folii kubełkowej i obróbek startowych zabezpieczających
przed wpływaniem wody opadowej i roztopowej pod folię.
5. Szczegóły techniczne.
5.1 Podbicie fundamentów:
- uwarstwienie zgodnie z rys. nr. 09 szczegół e)
* warstwa wyrównawcza z betonu C8/10 o grubości 20cm,
* zbrojenie główne stal klasy A lub B (RB500, RB400) cztery
pręty  12, zbrojenie rozdzielcze strzemiona czterogięte o
wymiarach 20x20cm w rozstawie co 20cm, połączenie prętów
zbrojenia głównego na zakład 36cm,
* beton C16/20 o konsystencji półciekłej K4.
- szalowanie wykopów zgodnie z kolejnością prac,
* w przypadku ogrodzenia i możliwości dojścia dwustronnego
można rozważyć rezygnację z szalowania w zależności od
rodzaju gruntu i stabilności muru,
5.2 Zakotwienie ściany szczytowej przybudówki:
- zakotwienie zabezpieczające przed rozwarstwieniem ściany w
trakcie podbijania fundamentów w postaci czterech prętów  28
zakończonych przyspawanymi obustronnie prętami gwintowanymi w
klasie DIN 976 - 8.8,
- pręty zamocować w odstępach pokazanych na rys. nr 6, w otworach
przewierconych w osi podciągu i przewierconych w ścianie frontowej
przybudówki, pręty „dociągnąć” obustronnie nakrętkami.,
- zastosować płaskowniki gr. 10mm szerokości 10cm jako podkładki
łączące po dwa pręty kotwiące. Ewentualne zastosowanie
dodatkowych prętów kotwiących w ramach Nadzoru Autorskiego.
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5.3 Instalacja kanalizacji deszczowej:
- odstąpiono od przeliczenia kanalizacji z uwagi na prostą wymianę
elementów na o takim samym przekroju,
- przewody:
Do budowy przewodów w wykopie otwartym można
przystąpić po dokonaniu częściowego odbioru technicznego wykopu i
podłoża.
Przewody należy układać zgodnie z wymaganiami PN-92/B10735 oraz PN-EN 1610:2002. Rury z PP i PVC-u należy układać
przy temperaturze powietrza od 0 do +30oC.
Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby
opierał się na nim wzdłuż całej długości co najmniej na 1/4 swego
obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki rur
powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku
długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do
czasu wykonania uszczelnienia złączy.
W projekcie przyjęto zastosowanie systemu Precor Quattro lub
Wavin X-stream jako podstawę rozwiązań kanalizacji co nie
wyklucza zastosowania innych systemów odpowiednio.
- studnie:
Studnie betonowe montować zgodnie z instrukcja producenta.
Studnie systemowe Precor i Wavin montować zgodnie z instrukcją
producenta.
- próba szczelności kanalizacji deszczowej.
Badanie szczelności przewodów kanalizacyjnych i studzienek należy
wykonać zgodnie z PN-EN 1610:2002 - zastępuje normę PN- B10735. Przewody kanalizacyjne winny być poddane badaniom
w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację
wód gruntowych do kanału. Wstępna próba może być
przeprowadzona przed wykonaniem obsypki. W celu ostatecznego
potwierdzenia szczelności powinna być przeprowadzona próba
szczelności całego przewodu po wykonaniu obsypki i usunięciu
oszalowania.
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II INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
OBIEKT:
LOKALIZACJA:
WŁADAJĄCY:
STADIUM :

Budynek główny, gospodarczy i przybudówka
Brodnica, ul. Pocztowa nr 5, działka 1116/2.
Poczta Polska S.A. w Brodnicy, ul. Pocztowa 5.
Projekt robót budowlanych zabezpieczających
uszkodzenia elementów konstrukcyjnych ścian,
fundamentów i stropów oraz kolektora
kanalizacyjnego.

opracował: mgr inż. Tomasz Szkuta
1. Zakres robót
Na przedmiotowym terenie projektuje się robty budowlane zabezpieczające
uszkodzenia elementów konstrukcyjnych ścian, fundamentów i stropów oraz
kolektora kanalizacyjnego.
Elementami zagospodarowania terenu są:
-

remontowane budynki,
remontowane utwardzenia terenu,
remontowana instalacja kanalizacji deszczowej,
remontowane ogrodzenie.

Dostęp do obiektów bezpośrednio z drogi publicznej.
Kolejność prowadzenia prac:
Zakres i kolejność prac Etapu I:
Podbicie fundamentów przybudówki:
- usunięcie nawierzchni z kostki Polbruk na szerokości 3m wokół
przybudówki,
- usunięcie, rozbiórka schodów wejściowych do przybudówki.
- wykonanie wykopu kontrolnego w narożniku, styku budynku głównego
i przybudówki do poziomu posadowienia przybudówki 1,5 x 1,5m ,
- wykonanie podbicia fundamentów przybudówki.
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Zakres i kolejność prac Etapu II:
Podbicie fundamentów narożnika
- wykonanie wykopu kontrolnego w narożniku, styku budynku głównego
z budynkiem sąsiada,
- usunięcie nawierzchni z kostki Polbruk na szerokości 4-5 m wokół
narożnika ,
- usunięcie, rozbiórka ogrodzenia z cokołem,
- wykonanie wszystkich etapów podbicia fundamentów,
- odtworzenie, naprawa podejścia kanalizacji deszczowej do rury spustowej,
- zasypka wykopu w sposób wystarczający do odtworzenia ogrodzenia.
Zakres i kolejność prac Etapu III:
Rozbiórki nawierzchni z koski Polbruk i wykopy
- rozbiórka kostki Polbruk z odzyskiem materiału,
- rozbiórka warstw podbudowy,
- wykopy do poziomu rurociągów kanalizacji deszczowej,
- dalsze wykopy do poziomu posadowienia obiektów,
- uzupełnienie warstw zasypki do poziomu wymaganego dla kanalizacji
deszczowej i zagęszczenie odpowiednie dla zastosowanego materiału
zasypki,
Zakres i kolejność prac Etapu IIII:
- typowe roboty budowlane zgodnie związane z wymianą instalacji
kanalizacji deszczowej.
Zakres i kolejność prac Etapu IV:
- wykonanie analogicznie podbicia fundamentów ,
- likwidacja słupka wolnostojącego ogrodzenia, likwidacja furtki i
poszerzenie wjazdu,
- wykonanie nową bramy wjazdowej.
Zakres i kolejność prac Etapu VI:
- typowe roboty budowlane odtworzenia nawierzchni z kostki Polbruk,
- uzupełnienie i odtworzenie izolacji pionowej ścian fundamentowych i
ścian piwnic z zastosowaniem folii.
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2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Na terenie budowy istnieją kubaturowe obiekty budowlane :
 budynek główny Poczty Polskiej
 przybudówka do budynku głównego.
 Budynek gospodarczy
Istniejące sieci uzbrojenia terenu
· sieć energetyczna - przyłącze do budynku,
· sieć kanalizacji deszczowej – sieć wewnętrzna z przyłączem do sieci miejskiej,
Inne obiekty:
· utwardzenia terenu z kostki Polbruk,
· ogrodzenie pełne murowane z cegły.
3. Elementy mogące stwarzać zagrożenia
· prace ziemne,
· prace rozładunkowe i załadunkowe,
· prace związane z podbijaniem fundamentów,
· prace ziemne z użyciem sprzętu ciężkiego lub drgania o wysokiej energii
(zagęszczarki) – niepewna ściana szczytowa kamienicy zlokalizowanej przy
północnej granicy działki, po pożarze.
4. Przewidywane zagrożenia
· prace ziemne – możliwość przysypania pracowników i możliwość wpadnięcia do
wykopów osób przemieszczających się w pobliżu,
· prace rozładunkowe i załadunkowe – możliwość przygniecenia,
· kamienica zlokalizowana przy północnej granicy działki po pożarze – możliwość
awarii, zawalenia się przy zastosowaniu urządzeń o znacznej sile wibrowania lub
podkopywania.
5. Sposób prowadzenia instruktażu
Pracownicy pracujący przy budowie powinni posiadać odpowiednie
kwalifikacje oraz predyspozycje zdrowotne. Kierownik budowy ma obowiązek
przedstawić zagrożenia wynikające w czasie prowadzenia prac budowlanych,
przygotować i przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania przepisów BHP i
udzielania pierwszej pomocy oraz zapoznać wykonawców i pracowników z
planem BIOZ.
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6. Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom
· wywiesić tablice ostrzegawcze i informujące, ogrodzić i oznakować strefy
niebezpieczne,
· egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony
indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu,
· egzekwować od pracowników stosowanie właściwej organizacji pracy,
· wszystkie roboty wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
szczegółowymi.
· do wykonania robót należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do
stosowania w budownictwie.
· w zakresie BHP stosować się do Rozporządzenia Ministra Budownictwa i
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13, poz. 93).
III.

RYSUNKI
Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu
Rys. 2 Roboty drogowe - plan.
Rys. 3 Roboty ziemne i podłapania fundamentów – plan.
Rys. 4 Kanalizacja deszczowa – plan.
Rys. 5 Rzut piwnic.
Rys. 6 Rzut parteru.
Rys. 7 Przekrój poprzeczny,
Rys. 8 Rzut przyziemia budynku gospodarczego.
Rys. 9 schemat podłapania fundamentów.
Rys. 10 Kanalizacja deszczowa – rozwinięcie
Rys. 11 Przekroje drogowe.

IV.

ZAŁĄCZNIKI

