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1. OPIS TECHNICZNY. 

1.1. INFORMACJE OGÓLNE. 

Dokumentacja techniczna została opracowana zgodnie z normą PN-B-03007:2013 określającą 

zasady, wymagania i wytyczne sporządzania i kontroli (z uwzględnieniem technik 

komputerowych) dokumentacji technicznej konstrukcji obiektów budowlanych. 

 

1.1.1. Przedmiot i cel opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pokrycia dachu na budynku Hali Lejniczej w 

Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach wpisanej do rejestru zabytków pod                       

nr A.823/5. 

                                                                       

1.1.2. Podstawa opracowania projektu konstrukcyjnego. 

Wytyczne branżowe i założenia technologiczne dostarczone przez Zleceniodawcę.    

1.1.3. Zamawiający. 

MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI W STARACHOWICACH im. JANA PAZDURA 

ul. Wielkopiecowa 1,  27-200 Starachowice. 

1.1.4. Lokalizacja inwestycji.  

Starachowice ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice, działka nr ewid.:1146/2, 

województwo Świętokrzyskie.  

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA I OPIS OGÓLNY.  

1.2.1. Zakres opracowania. 

Przedstawiony projekt remontu zawiera opis prac związanych z naprawą i zabezpieczeniem 

pokrycia połaci dachowej oraz wymiany rynien i rur spustowych w budynku Hali Lejniczej. 

W projekcie zawarto część rysunkową obejmującą inwentaryzację obiektu: rzut przyziemia, 

rysunki elewacji, rzut dachu, przekrój poprzeczny. W opisie technicznym przedstawiono 

zakres i charakterystykę prac związanych z remontem dachu oraz wymianą orynnowania. 

1.2.2. Opis ogólny obiektu. 

Hala Lejnicza zlokalizowana jest w zespole zakładu wielkopiecowego w Muzeum Przyrody i 

Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura. Została ona wpisana do rejestru zabytków w dniu 

12.02.1966r. decyzją L.dz.KL.IVa-2/1/153/66 zmieniona decyzją L.dz. WUOZ.5130.3.2011 z 

dnia 29.06.2011r.  

Budynek wykonany na planie prostokąta o wymiarach 13,25 x 40,88m, parterowy wykonany 

w technologii murowanej, częściowo podpiwniczony. Piwnica ma wymiar prostokąta  

6,43 x 4,89m, wysokość 2,34m. Dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej. 
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1.3. OPIS KONSTRUKCJI. 

Fundamenty budynku wykonane zostały z kamienia łamanego na zaprawie wapiennej, 

stanowią one oparcie dla ścian zewnętrznych wykonanych jako murowane z cegły i 

piaskowca łamanego. Konstrukcję dachu stanowią stalowe dźwigary kratowe. Pas górny 

wykonany z dwuteownika, pas dolny skonstruowany z dwóch rur okrągłych połączonych z 

pasem górnym pełnościennymi krzyżulcami. W środku rozpiętości dźwigara wykonany ściąg 

sprężany. Pokrycie dachu stanowi blacha ocynkowana łączona na rąbek stojący, która jest 

mocno skorodowana. 

W budynku hali wydzielone są następujące pomieszczenia: 

- sala wystawowa 388,52m2, 

- magazyn 25,87m2, 

- wiatrołap 7,14m2, 

- toalety 3,11m2, 

- komunikacja 8,71m2. 

Łączna powierzchnia zabudowy wynosi 548,18m2, powierzchnia zabudowy 549,54m2. 

Powierzchnia połaci dachowej wynosi 650 m2. 

1.4. OPIS PRAC REMONTOWYCH. 

Zgodnie z protokołem z okresowej kontroli stanu technicznego budynku wykonanej 

27.12.2019r. stan pokrycia dachu jest nieodpowiedni. Powierzchnia dachu jest w znacznym 

stopniu skorodowana (Fot. nr 1, 2) co prowadzi do degradacji pokrycia dachu oraz 

powstawania przecieków.  

Fot. nr 1. Elewacja frontowa hali lejniczej. 

 



 

- 5 - 
BTEC ul. A. Mickiewicza 1A, p.2.09, Starachowice 27-200 
NIP: 664-155-61-48;  www.btec.pl, e-mail: btec@btec.pl 
tel.: +48 41 242 96 79; +48 668 045 205; +48 728 813 022 
 

Według informacji z Programu robót budowlanych przy zabytku opracowanych przez                     

p. Marka Żelazko wynika, że pokrycie dachu w ciągu ostatnich kilkunastu lat nie było 

poddawane konserwacji co przyczyniło się do obecnego złego stanu technicznego. 

Pokrycie dachu zostanie zabezpieczone przed korozją przez oczyszczenie blachy i dwukrotne 

nałożenie warstw farby z wykonaniem posypki piaskowej. Skorodowane arkusze blachy   

(Fot. nr 2) należy oczyścić. Przed przystąpieniem do nakładania lakieru powierzchnię dachu 

należy odtłuścić. Bezpośrednio po nałożeniu drugiej warstwy lakieru przed jej związaniem 

należy wykonać posypkę piaskową.  

Rynny i rury spustowe są skorodowane i nieszczelne, mocowania rynien są odgięte – nie 

pełnią swojej funkcji (Fot. nr 3). Konieczna jest ich wymiana. 

1.5. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW OBJĘTYCH REMONTEM / WYMIANĄ. 

W poniższej tabeli przedstawiono na podstawie wykonanych rysunków inwentaryzacyjnych 

zestawienie powierzchni dachu, długości rynien, rur spustowych, ilość wylewek rur 

spustowych oraz betonowych korytek odpływowych będących przedmiotem niniejszego 

opracowania. 

Lp. Nazwa elementu Jedn. miary Ilość 

1. Dwukrotne malowanie dachu z wykonaniem posypki m2 650 

2. Wymiana i montaż rynien m.b. 77 

3. Wymiana i montaż rur spustowych m.b. 41 

4. Montaż wylewek (żygaczy) rur spustowych szt. 7 

5. Montaż betonowych korytek odpływowych szt. 7 

1.6. TECHNOLOGIA WYKONYWANYCH PRAC. 

Oczyszczenie skorodowanych powierzchni dachu 

Ogniska korozji świadczą o uszkodzonej lub nieszczelnej warstwie powierzchni 

ocynkowanej. Takie osłabione miejsca po oczyszczeniu mechanicznym należy wyprawić, 

przed właściwym malowaniem nanieść dodatkową powłokę ochronną. Kiedy ognisk jest 

niewiele najprostszym rozwiązaniem jest użycie na wyprawki tej samej farby którą będzie 

malowany cały dach – gruntoemalii. W skrajnych przypadkach kiedy mamy do czynienia z 

powierzchnią mocno skorodowaną cały dach malujemy gruntem antykorozyjnym. 
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Odtłuszczenie powierzchni dachu 

Odtłuszczanie blachy polega na usunięciu z powierzchni zabrudzeń substancji chemicznych 

które razem z opadami atmosferycznymi osiadają na powierzchni blachy: sadzy z komina, 

soków i pyłków z drzew, ptasich odchodów itp. 

Uwaga odradza się czyszczenie całego dachu szmatami nasączonymi rozcieńczalnikiem 

ponieważ w ten sposób rozmazujemy zabrudzenia a nie usuwamy ich. 

Skuteczną metodą jest wyszorowanie dachu ciepłą wodą z detergentem dekarskim za pomocą 

szczotek nylonowych i dokładne spłukanie wodą. 

Detergent można również nanieść na dach w postaci piany aktywnej przy pomocy myjki 

wysokociśnieniowej którą również spłukujemy czystą wodą pod ciśnieniem. Należy pamiętać 

o spłukaniu dachu i dokładnym usunięciu detergentu. 

Dwukrotne malowanie połaci dachowej 

Inwestor zaproponował malowanie połaci dachowej lakierem asfaltowym Izochem RDK. Po 

konsultacji z producentem odradza się zastosowanie takiego rozwiązania ze względu na duże 

nachylenie połaci i nasłonecznienie w porze letniej. Powyższe czynniki w połączeniu z 

czarnym kolorem mogą powodować duże nagrzewanie połaci (do około 80°C) co może 

skutkować upłynnianiem się lakieru i spływaniem z dachu. Zaleca się wykonanie 

dwukrotnego malowania farbą np. Izochem FND RENODACH (Załącznik nr 1) lub 

odpowiednikiem. Odradza się malowanie dachu w kolorze czarnym – powoduje to 

nagrzewanie dachu do wysokich temperatur (proponowany kolor szary - istnieje możliwość 

dostarczenia farby w kolorze szarym na indywidualne zamówienie). 

Wykonanie posypki piaskowej podczas nakładania drugiej warstwy farby 

Drugą warstwę farby należy nanosić po upływie 24 godzin, przed związaniem należy 

wykonać ewentualną posypkę piaskową (posypkę nanosić na świeżo malowaną 

powierzchnię). 

Wymiana rynien i rur spustowych 

W celu dokonania wymiany rynien konieczna jest wymiana skrajnych desek przy rynnach. 

Deski nie stanowią odpowiedniego podłoża do mocowania rynien. Zawilgocenie desek 

spowodowane nieszczelnościami w dachu i rynnach doprowadziło do degradacji 

(spróchnienia) skrajnych desek (Fot. nr 4, 5). Innym sposobem zamocowania nowych rynien 

bez naruszania desek jest montaż deski czołowej do krokiew. Do deski czołowej 

przymocowane zostaną obejmy rynien. Sposób mocowania rynien uzgodnić z inwestorem, 
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zakres wymiany desek ocenić na budowie. Podczas wymiany orynnowania należy wymienić 

obejmy i haki mocujące rynny i rury spustowe do konstrukcji budynku. 

Woda spływająca z dachu przez orynnowanie i rury spustowe spływa bezpośrednio na opaskę 

budynku wykonaną z kostki brukowej (Fot. nr 6) – może to spowodować jej podmywanie i 

zapadanie (Fot. nr 7). W celu ograniczenia tego zjawiska należy zastosować betonowe koryta 

odpływowe (Fot nr 9) umieszczone pod rurami spustowymi odprowadzające wodę poza 

opaskę budynku.  

W opracowaniu Program robót budowlanych przy zabytku dobrano rynny o średnicy 

Ø135mm, rury spustowe Ø100mm stalowe powlekane czarne. Jedną rurę spustową należy 

podpiąć do istniejącego odwodnienia – rura ta usytuowana jest w elewacji południowej     

(Fot nr 8). Pod pozostałe rury spustowe należy zamontować betonowe korytka odpływowe 

(Załącznik nr 2). 

1.7. MATERIAŁY. 

Materiały do renowacji dachu:                                Izochem FND RENODACH 

1.8.  WYKAZ STOSOWANYCH NORM. 

PN-B-03007:2013             Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna. 

PN-90/B-03000                 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 

PN-82/B-02000                 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.   

PN-82/B-02001                 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-82/B-02003                 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.                                                 

                                                    Obciążenia zmienne technologiczne i montażowe. 

PN-B-02011:1977/Az1     Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

PN-80/B-02010/Az1         Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

PN-81/B-03020                 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  

                                                                                           Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03264:2002             Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  

                                                    Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-90/B-03200                 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03002:1999             Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

PN-B-24620:1998/Az1:2004   Lepiki masy i roztwory stosowane na zimno. 

PN-C-81907         Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe. 
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1.9.  UWAGI KOŃCOWE. 

Podczas wykonywania prac objętych niniejszym opracowaniem należy przestrzegać 

wszystkich obowiązujących przepisów BHP. 

Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami resortowymi i 

branżowymi. 

Ponadto zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r, art. 21A, ust. 1 

zobowiązuje się kierownika budowy do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, dla przedmiotowego obiektu w zakresie prac wykonywanych przez poszczególnych 

podwykonawców zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu MI z dnia 27.08.2002 

r. (Dz. U. 2002:151.1256 z późniejszymi zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem niżej 

wymienionych prac, zagrożeń i uwag: 

- informacji dotyczących przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania, 

- informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

stosownie do rodzaju zagrożenia, 

- informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

a. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

b. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

c. Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby.  

 
 
                          Projektował: 
 

 

                  mgr inż. Norbert Wysocki 
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2.  ZAŁĄCZNIKI. 

Załącznik nr 1. Izochem FND RENODACH - farba na dach. 
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Załącznik nr 2. Betonowe korytka odpływowe. 
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3.  DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA. 

Fot. nr 2. Skorodowane arkusze blachy oraz rynny. 

 

Fot. nr 3. Skorodowane rynny. 

 

Fot. nr 4. Degradacja skrajnych desek. 
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Fot. nr 5. Degradacja skrajnych desek. 

  

Fot. nr 6. Podmywana opaska budynku w rejonie rury spustowej. 

 

Fot. nr 7. Zapadnięta opaska budynku w rejonie rury spustowej. 
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Fot. nr 8. Rura spustowa podpięta do odwodnienia. 

 

Fot. nr 9. Betonowe korytko odpływowe podkładane pod rurę spustową. 
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4.   OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA. 

 
 
 

Starachowice, dn. 16.03.2020 r 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity 

Dz. U. z  2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 

 
OŚWIADCZAM, 

że projekt budowlany – wykonawczy: 

PROJEKT REMONTU POKRYCIA DACHU W BUDYNKU HALI LEJNICZEJ 

W ZABYTKOWYM ZESPOLE ZAKŁADU WIELKOPIECOWEGO  

W STARACHOWICACH UL. WIELKOPIECOWA 1,  

27-200 STARACHOWICE DZIAŁKA NR EWID. 1146/2 

WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW POD NR A.823/1-17 

 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej 

 
 
                                                                                 Projektant:………………………………… 

(podpis i pieczęć) 
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5. DOKUMENTY PROJEKTANTA. 
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6.  ZESTAWIENIE RYSUNKÓW. 

 

L.P. NUMER RYSUNKU FORMAT SKALA NAZWA RYSUNKU 

1. 200313 / 01 A1 1:50 Rzut parteru. 

2. 200313 / 02 A1 1:50 Rzut dachu. 

3. 200313 / 03 A1+ 1:50 Elewacje. Elewacja północna i południowa. 

4. 200313 / 04 A2++ 1:50 Elewacje. Elewacja wschodnia i zachodnia. 

5. 200313 / 05 A2 1:50 Przekrój A-A. 

 

 

 

 

 


