
 

 

 
OPIS TECHNICZNY 

__________________________________________________________________________ 

 

1. Dane ogólne: 
 

1.1. Inwestor:     Powiat Koniński  
1.2. Obiekt:    Pałac im. Bronikowskich 
1.3. Temat opracowania:    Termomodernizacja budynku pałacu 
1.4. Lokalizacja:      Żychlin, ul. Parkowa 2 
1.5. Nr ewid. działki  Jednostka ewidencyjna Stare Miasto 

   obręb 0018 Żychlin, działka nr 484/1 
1.6. Stadium opracowania:  projekt techniczny. 

 
2. Podstawa opracowania: 
 

2.1. Zlecenie Inwestora. 
2.2. Inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjna. 
2.3. Uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków. 
2.4. Uzgodnienia z Inwestorem. 
2.5. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
2.6. Audyt energetyczny budynku z dnia 10.12.2015 r. 
2.7. Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1: 500. 

 
3. Przedmiot opracowania: 

 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie termomodernizacji budynku pałacu w zakresie: 

- wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych wraz z naprawą elewacji; 
- ocieplenie stropu piętra pod nie ogrzewanym poddaszem; 
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania i kotła gazowego; 

zgodnie z opracowanym audytem energetycznym budynku.  
  

4. Opis stanu istniejącego: 
 
Budynek pałacowy murowany, wybudowany prawdopodobnie w latach dwudziestych 
XIX wieku za czasów Rafała Ksawerego Adama Bronikowskiego, usytuowany w parku. 
Jest to budowla na planie prostokąta, z czterospadowym dachem, fasada frontowa 9-
osiowa z płytkim ryzalitem w środku. Wejście do budynku stanowi betonowy ganek. 
Liczne przebudowy przed wojną i w latach powojennych zatarły jego układ historyczny 
wewnętrzny i zmieniły jego wygląd. Przy wejściu wmurowana tablica upamiętniająca 
pobyt Fryderyka Chopina we wrześniu 1829 roku. Obecnie obiekt wykorzystywany jako 
siedziba Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych. Obiekt podlega ochronie 
konserwatorskiej. 
 

5. Ocena stanu technicznego 
 

Ławy fundamentowe murowane z cegły ceramicznej pełnej i kamienia polnego na 
zaprawie wapiennej. Ściany piwnic murowane z cegły ceramicznej pełnej i kamienia 
polnego na zaprawie wapiennej, pokryte tynkiem cementowo-wapiennym. Po wyglądzie 



 

 

ścian piwnicznych, z uwagi na brak spękań i przemieszczeń wskazujących na 
nierównomierne osiadanie budynku należy sądzić, że są w dobrym stanie technicznym. 
Stropy nad piwnicą występują w postaci sklepień odcinkowych i beczkowych opartych na 
ścianach i łukach ceglanych, pokryte tynkiem cementowo-wapiennym. Stan techniczny 
stropów odcinkowych dobry, nie stwierdzono spękań ani wykruszania się zaprawy ze 
spoin. Ściany kondygnacji naziemnych murowane z cegły pełnej, pokryte tynkiem 
cementowo-wapiennym, a w części budynku dodatkowo gładzią gipsową. Stropy oraz 
biegi klatki schodowej monolityczne w dobrym stanie technicznym.  
Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo- płatwiowa o 2 ściankach stolcowych,  z 
pokryciem z dachówki ceramicznej - w dobrym stanie technicznym. 
Istniejąca stolarka okienna w części obiektu nowa drewniana oraz z profili  PCV w 
dobrym stanie technicznym, a w części  drewniana typu skrzynkowego o dużym stopniu 
zużycia technicznego. Skrzydła okienne zwichrowane, pokryte licznymi warstwami farby 
bez uszczelek, tworzą nieszczelności na styku z ościeżnicą i trudności w ich domknięciu. 
Drzwi wejścia głównego nowe drewniane płycinowe w stanie technicznym dobrym. 
Drzwi wejściowe w szczycie budynku o dużym stopniu zużycia eksploatacyjnego. 
Skrzydła drzwiowe drewniane nieocieplane, zwichrowane i odstające miejscami od 
ościeżnicy z widocznymi prześwitami. 
Elementy konstrukcyjne budynku takie jak fundamenty, ściany konstrukcyjne, sklepienia 
odcinkowe, stropy między kondygnacjami oraz więźba dachowa, mimo upływu lat są w 
dobrym stanie technicznym. Zużyciu uległy elementy wykończeniowe, które są wynikiem 
normalnej eksploatacji budynku, i wymagają okresowego  remontu lub renowacji. 
Częściowo zużyte elementy należy wymienić ze względu na bezpieczeństwo użytkowania, 
oraz w celu podniesienia standardu budynku i poprawy warunków sanitarnych. 

 

6. Dane techniczne: 
- powierzchnia zabudowy      - 521,52 m2 

- kubatura        -         4.694,00 m3 
- powierzchnia użytkowa      - 521,52 m2 

- długość budynku      - 34,00 m 
- szerokość budynku      - 15,80 m 
- wysokość budynku      - 14,30 m 
- liczba kondygnacji naziemnych    - 2 + poddasze 
- liczba kondygnacji poziemnych    - 1 
 

 

7. Opis rozwiązań projektowych: 

7.1. Roboty rozbiórkowe:  

 Roboty rozbiórkowe obejmują:  
  - demontaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych; 
  - wykucie stolarki okiennej; 

- wykucie stolarki drzwiowej. 
  - demontaż balustrady stalowej schodów zewnętrznych; 
  - skucie głuchych tynków na elewacjach budynku; 
  - skucie okładziny lastrykowej z cokołu budynku; 
  - rozebranie opaski betonowej wokół budynku. 
 

Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie obiektu i 
odpowiednio je zabezpieczyć. W przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów 



 

 

(gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki). 
Materiały z rozbiórki należy posortować. Po ocenie ich stanu technicznego z udziałem 
Zamawiającego, materiały nadające się do ponownego wykorzystania przekazać do 
zagospodarowania Inwestorowi. Materiały nie nadające się do wykorzystania, wywieźć na 
składowisko odpadów do utylizacji. Teren po wykonanych robotach uporządkować. 
 

7.2. Stolarka: 
 
Projektowane okna drewniane jednoramowe z drewna klejonego o konstrukcji  
bezsłupkowej, z okuciami obwiedniowymi, szklone wkładami zespolonymi z szyb 
niskoemisyjnych, malowane farbą kryjącą w kolorze białym, zgodnie z opisem na 

rysunku. Wartość współczynnika przenikania ciepła U
o
= 1,3 W/m

2
 
o
K. Okna wyposażone 

w nawiewniki powietrza. Podział architektoniczny okna według istniejącego okna 
skrzynkowego. Parapety wewnętrzne z drewna klejonego malowane w kolorze białym. 

 Obróbki zewnętrzne parapetów z blachy tytanowo-cynkowej mocowane pianką 
 montażową do podłoża..  

Drzwi zewnętrzne wejść szczytowych do budynku drewniane ocieplane, ze skrzydłami 
płycinowymi według opisu na rysunkach, wyposażone w zamek wpuszczany. Wartość 

współczynnika przenikania ciepła dla drzwi U
o
= 1,7 W/m

2
K . Ościeżnice mocowane do 

ościeży kotwami i pianką montażową szybko twardniejącą. 
  

7.3. Uzupełnienie tynków wewnętrznych. 
 

Wypłycenie węgarków okiennych, które wystąpiło wskutek zmiany typu okna, wypełnić 
do wymiarów projektowanej stolarki paskami z płyty gipsowo-kartonowej na zaprawie 
klejowej. Po osadzeniu stolarki uzupełnić tynk ościeżach i wykończyć  gładzią gipsową. 
Ościeża okien malowane dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorach zbliżonych do 
istniejących ścian pomieszczeń. 

 

7.4. Naprawa tynków zewnętrznych. 
 
Z cokołu budynku skuć okładzinę lastrykową. Wokół budynku wykonać wykop 
wąskoprzestrzenny. Odsłonięte partie muru należy oczyścić najlepiej szczotkami 
mechanicznymi i wodą pod ciśnieniem .Trzeba usunąć ślady degradacji biologicznej, 
należy wykonać napraw muru , wykuć fugi na głębokość min 1,5cm . Uszkodzone 
fragmenty zmurszałego muru wymienić. Mniej zainfekowane miejsca oczyścić preparatem 
Sanier Losung . Pozostałe fragmenty oczyścić za pomocą sprężonego powietrza. Podłoże 
musi być trwałe, nośne, czyste i odkurzone i odpowiednio wyschnięte. Silnie chłonące 
wodę podłoża zwilżyć wstępnie. Spoiny i nierówności zarzucić najpierw tynkiem 
SperrPutz SP 63, zadrapać i pozostawić do wyschnięcia. 
Do zaizolowania stref ścian fundamentowych zaprojektowano jako izolacje pionową masę 
uszczelniającą SperrPutz SP63. Nie stosować obrzutki wstępnej. Zamiast obrzutki 
wykonać warstwę podkładową z tynku uszczelniającego SperrPutz SP 63 o normalnej 
konsystencji, dwuwarstwowo, pracując „mokre na mokre”, do grubości 8-10 mm. Po 
przerwie technologicznej wynoszącej 2-3 dni można położyć kolejną warstwę tynku. 
Wysokość izolacji pionowej – na całą wysokość cokołu . Izolacje pionowe mają na celu 
zabezpieczenie budynku od wód oddziaływujących bezpośrednio z gruntu jak równie od 



 

 

wód opadowych . Izolację zabezpieczyć folią tłoczona i zasypać wykop. Powyżej gruntu 
na cokole wykonać system tynków renowacyjnych Sanierputz.  
Następnie wykonać warstwy tynkarskie. Warstwa podkładowa  tynk renowacyjny gruby 
SP64 G grubości 2 cm. Nie nakładać tynku przy bezpośrednim nasłonecznieniu, w czasie 
deszczu lub silnego wiatru; chronić otynkowaną elewację przed zbyt szybkim 
wysychaniem (stosować siatki rusztowaniowe). Otynkowaną powierzchnię zwilżyć (raz 
lub wielokrotnie). Wysoka wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą znacznie 
przedłużyć czas wiązania tynku Przed położeniem każdej następnej warstwy należy 
zachować przerwę technologiczną (1 dzień/ 1 mm grubości tynku).  
Po wyschnięciu i napowietrzeniu nie mniej ni 15 dni nałożyć pozostałe warstwy - tynk 
renowacyjny SP64 P grubości od 1-2 cm. Całość tynków pokryć szpachlą MC55 W 
(ziarno 1-2mm). 
Powyżej cokołu z elewacji budynku należy usunąć istniejące powłoki malarskie oraz skuć 
zwietrzałe i odspojone tynki, odsłaniając nośne podłoże. Kruche i zmurszałe fugi w murze 
ceglanym należy wyskrobać. Uzupełnienie tynku wykonać zaprawą wapienną RK 39. W 
przypadku warstwy tynku przekraczającej 20 mm lub w niesprzyjających warunkach tynk 
należy nakładać wielowarstwowo, z zachowaniem odpowiedniej przerwy technologicznej 
(1-2 dni na każdy 1 mm warstwy tynku). Jest to szczególnie istotne w niskich 
temperaturach, przy zwolnionym tempie wiązania tynku. W przypadku bardzo silnie 
chłonącego podłoża tynk jako tynk podkładowy powinien być nakładany dwuwarstwowo 
„mokre na mokre”. 
Całość tynków pokryć szpachlą MC55 W (Baumit multiContact MC 55 W).  
Elementy ciągnione gzymsy okapowe wykonać za pomocą szablonów wykonanych w 
skali 1:1. Jako materiału podkładowego należy użyć zaprawę sztukatorską gruboziarnistą 
FG 88 (Baumit Stuccoco Grobzug FG 88). Podłoże musi być równomiernie wyschnięte, 
nośne, oczyszczone i odkurzone. Luźne części, pustki i farby klejowe musza zostać 
usunięte. Przy większym wysięgu (występie przed lico) należy w podłoże wbić np. 
ocynkowane gwoździe lub haki i połączyć je zabezpieczonym przed rdzewieniem drutem.  
Jako materiału wykończeniowego należy użyć zaprawę sztukatorską drobnoziarnista FF 
89 (Baumit Stuccoco Feinzug FF 89). Zaprawę po urobieniu natychmiast nanieść na 
odpowiednią powierzchnię i szybko zaciągnąć szablonem. Maksymalna grubość warstwy 
wynosi 2 - 3 mm. Należy chronić elewację odpowiednimi środkami przed silnym 
nasłonecznieniem i przeciągiem. 
Proste gzymsy i opaski wokół okien - w dobrym stanie technicznym pokryć ( po 
oczyszczeniu i wzmocnieniu ) materiałem zaprawą sztukatorską drobnoziarnistą FF 89 
(Baumit Stuccoco Feinzug FF 89) , na zasadzie reprofilacji, wyostrzenia rysunku. Gładkie 
powierzchnie betonowe itp. należy przygotować odpowiednim środkiem zwiększającym 
przyczepność, np. MultiContact MC 55 W. Detale architektoniczne tympanonu elewacji 
frontowej w dobrym stanie technicznym, nadające się do dalszego użytkowania, trwale 
zaczepione z gzymsem budynku należy dokładnie, powoli oczyścić, wycyzelować i 
zakonserwować. 
Wszystkie elementy wykonać wg zaleceń producenta, nakładać na suchy podkład oraz 
przestrzegać obowiązkowo grubości warstw a także przerw technologicznych. 
Elementy odtwarzane powinny mieć zachowane : 

- szerokości i proporcje; 
- rozmieszczenie; 
- zbliżony do istniejącego przekrój elementu. 

Przy wysięgu gzymsu (występie przed lico) powyżej 5 cm – gzyms pośredni, należy 
zastosować obróbkę blacharską z blachy tytanowo- cynkowej grubości 0,55-0,60 mm. 
Nieosłonięte części detali architektonicznych na elewacji  (np. gzymsy, gł. < 5 cm) po 



 

 

stronie górnej, należy tak ukształtować, aby spadek na górnej powierzchni sprzyjał 
odprowadzaniu wody i w ten sposób zapobiegał wnikaniu wody oraz wykwitom i rysom. 
Malowanie elewacji wykonać farbami elewacyjnymi silikatowymi według kolorystyki 
pokazanej na rysunkach.  

 

7.5. Ocieplenie stropu piętra: 
 
Po oczyszczeniu powierzchni stropu ułożyć paraizolację z folii PE gr. 0,2 mm. Ocieplenie 
zaprojektowano z dwóch warstw płyt z wełny mineralnej ROCTON grubości 7 + 10 cm 
układanych względem siebie mijankowo dla uniknięcia powstania mostków termicznych. 
Następnie na tak wykonane ocieplenie należy ułożyć membranę 
wysokoparoprzepuszczalną zabezpieczającą  wełnę mineralną przed zawilgoceniem z 
zewnątrz.  Dla umożliwienia korzystania z poddasza dla celów gospodarczych na 
ociepleniu zaprojektowano podłogę pływającą z płyt OSB-3 grubości 18 mm. Płyty 
układać mijankowo względem siebie spinając je H-klipsami.  
 
7.6. Schody zewnętrzne. 

 
Z istniejących schodów i podestu skuć istniejącą okładzinę lastrykową oraz zdemontować 
prefabrykowane stopnice i podstopnice lastrykowe.  Podłoże po usuniętych okładzinach 
dokładnie oczyścić i wzmocnić preparatem głęboko gruntującym. Nierówności podłoża 
posadzki podestu i stopni schodów wyrównać zaprawą UZIN 365. Stopnice i podstopnice 
oraz posadzka podestu z płyt granitowych płomieniowanych grubości 2 cm, na zaprawie 
montażowej do kamieni naturalnych np. FlexTop  firmy Baumit. Cokolik z płytek 
granitowych grubości 1 cm i wysokości 12 cm.  
Balustrada schodów stalowa spawana z gotowych elementów kutych stylizowanych 
według opisu na rysunku w kolorze szaro-czarnym, mocowana do schodów kotwami 
stalowymi rozprężnymi fi 12 mm. Elementy balustrady dobrano według katalogu 
elementów kowalskich firmy „KUREK – elementy kowalskie”. 

 

8. Uwaga : 
 

Zastosowane w niniejszej dokumentacji materiały budowlane podano przykładowo i mogą 
być zastąpione innymi materiałami o parametrach technicznych i jakościowych 
 porównywalnych do wymienionych lub wyższych. 

 Wszystkie materiały zastosowane do wykonania robót budowlanych objętych 
 niniejszym projektem powinny posiadać aprobatę techniczną ITB oraz ocenę higieniczną 
 PIH.  
 Wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie z projektem, specyfikacją 
 techniczną wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz przepisami BHP. 
 Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy, planu 
 bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając stan techniczny remontowanego 
 obiektu oraz, że podlega ochronie konserwatorskiej. 

Wszystkie ewentualne zmiany mające wpływ na ostateczny kształt i wygląd obiektu oraz 
wynikłe w trakcie prowadzenia robót remontowych należy uzgodnić z autorem projektu w 
ramach nadzoru autorskiego.  

 

 


