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1. OPIS TECHNICZNY

1.2.1. Zagospodarowania terenu

1.2.1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest nieruchomość położona w
Sulejówku przy ul. Oleandrów 5, na działce nr ew. 54/1
o powierzchni 1,080 h, KW VII-81932

1.2.1.2. Zagospodarowanie terenu – zakres zrealizowany
Wjazd i główne wejście na posesje znajduje się przy ul.
Oleandrów. Ze względu na realizowaną nową inwestycję Budowa Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku, odstąpiono od wykonania parkingu i budynku wejściowego na 
działce ew. nr 54/1. Funkcje te zostaną zrealizowane na terenie działki nr 57/1 i przez nowy 
budynek muzealny

1.2.1.4. Układ komunikacyjny
Dojazd od ul. Oleandrów. Parkingi dla samochodów na własnym terenie do momentu 
oddania do użytku parkingu muzealnego na działce 57/1.
Ilość mp. dla samochodów osobowych - 5

1.2.1.5. Siec uzbrojenia terenu
Teren uzbrojony, instalacje wewnętrzne są powiązane z
istniejącym uzbrojeniem,  Instalacje wykonane wg projektu.

1.2.1.6. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia całkowita 598,7 m2
W tym:
- piwnica 104,1 m2
- parter 215,8 m2
- piętro 159,3 m2
- poddasze nieużytkowe 22,4 m2
- tarasy 97,1 m2
Powierzchnia zabudowy 290,9 m2
Powierzchnia użytkowa 362,1, m2
W tym:
- piwnica 69,8 m2
- parter 163,3 m2
- piętro 106,4 m2
Kubatura 1704,5 m3
W tym:
- piwnica 275,9 m3
- parter 874,0 m3
- piętro + poddasze nieużytkowe 554,6 m3

1.2.1.7. Ochrona konserwatorska
Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków decyzja nr 1348 z dnia 29.04.1998 r.

1.2.2. Inwentaryzacja powykonawcza - prace budowlane przy obiekcie

1.2.2.1 Przeznaczenie i program użytkowy
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Obiektowi został przywrócony wierny przedwojenny układ funkcjonalny i funkcja mieszkalna 
pomieszczeń. Odstąpiono od projektowanej funkcji muzealnej i biurowej, którą będzie 
realizował nowy budynek muzeum na działce ew.  nr 57/1).

Wykaz powierzchni

Kondygnacja -1 (piwnica)
-1.1 Pomieszczenie pomocnicze
-1.2 Pomieszczenie techniczne
-1.3 Pomieszczenie pomocnicze
-1.4 Pomieszczenie pomocnicze
-1.5 Komunikacja

Kondygnacja O(parter)
0.1 Przedsionek
0.2 Hol główny
0.3 łazienka
0.3a schowek
0.4 Pokój
0.5 Gabinet
0.6 Salon
0.7 Jadalnia
0.8 Korytarz
0.9 Przedsionek
0.10 Kuchnia
0.11 Pokój

Kondygnacja 1 (piętro)
1.1 Przedpokój
1.2 Pokój
1.3 Pokój
1.4 Pokój
1.5 Pokój
1.6 Pokój
1.7 Łazienka
1.8 Pokój
P1 Przygórek nieużytkowy
P2 Przygórek nieużytkowy
P3 Przygórek nieużytkowy
P4 Przygórek nieużytkowy

16,0 m2
4,2 m2
22,8 m2
17,9 m2
8,9 m2

5,5 m2
21,6 m2
4,1 m2
1,8 m2
22,1 m2
18,5 m2
36,9 m2
22,3 m2
6,6 m2
2,4 m2
13,2 m2
8,3 m2

16,5 m2
23,8 m2
23,2 m2
4,9 m2
12,1 m2
13,0 m2
2,96 m2
9,95 m2
7,4 m2
7,4 m2
16,7 m2
17,2 m2

1.2.2.2 Rozwiązania architektoniczne

Zmiany zewnętrzne objęły bezpośrednie otoczenie willi. Nie zrealizowano zmiany ciągów 
komunikacyjnych i częściowego odtworzenie przedwojennego kształtu dojścia do
budynku. Odtworzenie zostanie przeprowadzone na całym oryginalnym terenie.
Projekt przewidywał  budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych od strony frontowej 
budynku. Zostało wykonane uzgodnione rozwiązanie zamienne – wyposażenie obiektu w 
schodołaz elektryczny..
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Projekt przewidywał budowę parkingu dla 20 samochodów. Parking nie został zrealizowany. 
Dopuszczono parkowanie na terenie własnym do czasu realizacji potrzeb parkingowych 
przez parking na działce 57/1.
Projekt przewidywał budowę budynku pomocniczego (mieszczącego kasę, kiosk, toalety). 
Budynku nie zrealizowano.

Zmiany wewnętrzne 
1. Pogłębienie całej kondygnacji piwnicy o 0,5 m – nie zrealizowano
Drzwi między pomieszczeniami – nie zrealizowano – było to niezgodne ze stanem 
oryginalnym
2. Zamkniecie klatki schodowej ściana i drzwiami szer. 90 cm – nie zrealizowano - było to 
niezgodne ze stanem oryginalnym
3. Wybudowano na parterze ściankę działową pomiędzy pomieszczeniem 0.4 i 0.5 
przywracającą pierwotny układ pomieszczeń, montaż nowych drzwi
wg wykazu stolarki - D3
4. Wybudowano (odtworzono) piece kaflowe w pomieszczeniach 0.5, 0.7, 0.2, 0.11, 0.3 oraz 
wybudowanie kuchnię kaflową w pomieszczeniu kuchni 0.10.
5. Dostosowanie pietra do wystawowo-konferencyjnej
poprzez zagospodarowanie przygórków, wybicie otworów drzwiowych do tych pomieszczeń 
– nie zrealizowano – niezgodne ze stanem oryginalnym
6. Modernizacja łazienki w sposób umożliwiający użytkowanie przez osobę na stale 
przebywającą w obiekcie – zrealizowano, oraz wykonanie nowych drzwi otwierających się
na zewnątrz pomieszczenia – nie zrealizowano
7. Przystosowanie pok. 1.8 do celów socjalnych (doprowadzenie instalacji wod.-kan.) - 
zrealizowano
8. Demontaż przedwojennego drewnianego przepierzenia na pietrze klatki schodowej
niekorzystnie dzielącego przestrzeń klatki schodowej i górnego holu – zrealizowano.

1.2.2.3 Układ konstrukcyjny
Układ konstrukcyjny budynku pozostał bez zmian. Ściany budynku są murowane, w dobrym 
stanie technicznym, sklepienie odcinkowe nad piwnica w stanie zadowalającym.  Zostało 
wykonane wzmocnienie belki policzkowej podtrzymującej konstrukcję schodów. Usunięto
odkształcenie konstrukcji podpierającej. Strop nad parterem drewniany, jego stan techniczny 
oceniono jako dobry. Naprawiono końcówki belek opartych na murze (wg rysunków).
Stan więźby dachowej dobry, uzupełniono i wzmocniono krokwie, poszycie dachu i obróbki 
blacharskie zostały wymienione. Wykonano nową podbitkę dachu (okapy).

1.2.2.5. Zasadnicze elementy instalacji

1. Charakterystyka instalacji wodociągowej
Willa jest zasilana z wodociągu miejskiego poprzez istniejące przyłącze do budynku. 
Wodomierz przeniesiony z pomieszczenia -1.3 do pomieszczenia technicznego -1.2. 
Instalacja podległa wymianie. Została poprowadzona w bruzdach ściennych w miejscach 
zaznaczonych na rysunkach. Instalacja została wykonana z rur miedzianych. W piwnicy w 
pomieszczeniu -1.1 zdemontowano metalowy stary zlew z zamiarem przeniesienia do 
pomieszczenia kuchni.
2. Charakterystyka instalacji wody cieplej
Przepływowy podgrzewacz wody zlokalizowany w pomieszczeniu 1.7. 
3. Charakterystyka instalacji kanalizacyjnej
Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane są do istniejących szczelnych szamb na terenie. 
(do czasu uzbrojenia terenu w komunikacje miejska). Wymianie podległa cala istniejącą 
instalacja zgodnie z projektem instalacji.
4. Charakterystyka instalacji c.o.
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Zlikwidowano instalację c.o. i wymieniono na instalację grzewczą elektryczną. W parterze
odtworzono piece (wg projektu wnętrz) i  zainstalowano w nich grzałki elektryczne.
Instalacje wykonano zgodnie z projektem elektrycznym.
5. Charakterystyka instalacji elektrycznej. Zgodnie z projektem elektrycznym.
6. Charakterystyka instalacji gazowej. Likwidacja instalacji gazowej wewnętrznej
7. Instalacja odgromowa nie została wykonana.
8. Wentylacja grawitacyjna została wykonana z pomocą istniejących kanałów wg ekspertyzy 
kominiarskiej, po uprzednim ich udrożnieniu i oczyszczeniu.
9. Instalacja alarmowa wykonana na czujkach radiowych
10.Instalacja teletechniczna

1.2.2.6. Materiały wykończeniowe

1.2.2.6.1 Elewacje .
odnowiono elewacje, dokonano niezbędnych napraw i uzupełnień
tynku tynkiem wapiennym. Cokoły naprawiono tynkiem cementowym. Elewacje pomalowano 
farbami KAIM. W strefie ścian fundamentowych wykonano pionową izolację 
przeciwwilgociową (BITIZOL R+P) do głębokości -0,50 p.p.t

1.2.2.6.2. Stolarka zewnętrzna
Wszystkie istniejące okna i parapety wewnętrzne podległy gruntownej renowacji (usunięto 
stare warstwy farby olejnej, uzupełniono braki, naprawiono okucia) W pomieszczeniach 
0.11, 0.10, 1.2, 1.5 i 1.6 uzupełniono stolarkę nowymi skrzydłami okiennymi na wzór starych. 
W parapetach zewnętrznych wykonanych z podwójnego rzędu dachówek uzupełniono 
ubytki.

1.2.2.6.3. Taras i schody zewnętrzne
Wykonano naprawy wszystkich schodów prowadzących do budynku oraz powierzchni
tarasowych (posadzka betonowa zacierana). Taras na piętrze przy pomieszczeniu 1.2 
podległ generalnemu remontowi. Usunięto wszystkie stare warstwy, zdemontowano obróbki 
blacharskie, usunięto odparzony tynk za ściany, ukształtowano spadek od ściany budynku
w kierunku gzymsu i wykonano nowe warstwy izolacji - zgodnie z dokumentacja. Odnowiono 
gzyms oraz wykonano nowe betonowe słupki balustrady, zamontowano nowe obróbki 
blacharskie.

1.2.2.6.4. Dach 
Remont więźby dachowej obejmował wymianę końcówek krokwi przy okapach. Dokonano 
niezbędnych reperacji, osuszenia oraz zabezpieczenia od wilgoci i szkodników istniejącej 
więźby. Usunięto całą drewnianą podbitkę okapu i zastąpiono ją nową. Wykonać nowe 
obróbki blacharskie: rynny i rury spustowe oraz obróbki kominów (z blachy cynkowej). 
Wymieniono poszycie dachu. Wykonano nowe warstwy dachowe (wg dokumentacji), na 
krokwiach ułożono deskowanie, papę, kontrłaty i łaty, całkowicie wymieniono dachówkę na 
karpiówkę z rozbiórki obiektów przedwojennych. Gąsiory zostały wypalone na wzór 
oryginalnych. Kominy odnowiono, dokonano niezbędnych uzupełnień, wykonano nowe
obróbki blacharskie, udrożniono i oczyszczono z sadzy przewody wentylacyjne w celu ich 
wykorzystania (wg ekspertyzy kominiarskiej).

1.2.2.6.5. Stolarka wewnętrzna drzwiowa
Wszystkie istniejące skrzydła drzwi, futryny i listwy wykończeniowe podległy renowacji. 
Usunięto warstwy farby olejnej, dokonano niezbędnych uzupełnień i reperacji, pomalowano, 
wyremontowano okucia. W pomieszczeniu 0.5 wykonano nowe drzwi D3 identyczne jak 
drzwi w pomieszczeniu 0.8 Drzwi szafy wnękowej w pomieszczeniu 0.4 zostały 
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wyremontowane. Zdjęto stare powłoki farby, wymieniono zamek. Wszystkie drzwi zostały 
pomalowane farbą olejna matowa na kolor zgodny z projektem wnętrz

1.2.2.6.6. Klatka schodowa
Zachowano i wyremontowano oryginalny bieg klatki oraz balustradę. Na pietrze 
zdemontowano ażurową drewniana ściankę przylegającą do górnej poręczy. 

1.2.2.6.7. Posadzki
Posadzka w piwnicy szlichta cementowa zacierana, na pietrze większość posadzek 
autentycznych, w pokojach 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 i hallu 0.2 i 0.1 klepka ułożona w jodełkę, w 
korytarzu 0.8, 0.9 kuchni 0.10 i pokoju 0.11 deski. Posadzki wyremontowano. Podłogi do 
-cyklinowania, zabezpieczone olejem. Listwy przypodłogowe i cokoły wyremontowano, ubytki 
uzupełniono listwami o profilu identycznym jak istniejące.
Posadzka w łazience została wykonana jako ceramiczna (wg projektu wnętrz). Posadzki 
nieautentyczne na piętrze podległy wymianie (pom. 1.2 i 1.3 - klepka
wymiar identyczny jak na parterze).

1.2.2.6.8. Ściany wewnętrzne
Ściany wewnętrzne wymagały wielu napraw (uzupełnienie tynków, uzupełnienie ubytków 
powstałych po likwidacji dotychczasowych instalacji, demontaż okładzin ściennych. Ściany 
malowane farbami KEIM wg proj. wnętrz.

1.2.2.7. Charakterystyki:
Zapotrzebowanie w wodę i odprowadzanie ścieków: Woda - siec miejska
Ścieki bytowe – szczelne szamba(do czasu uzbrojenia terenu)
Woda deszczowa - odprowadzana do studni chłonnych

1.2.2.8.Warunki ochrony przeciwpożarowej
1. Kwalifikacja pożarowa
Budynek kwalifikuje się - Kategoria zagrożenia ludzi ZL III.
Zmianie w stosunku do projektu uległa funkcja – budynek pozostaje budynkiem mieszkalnym 
udostępnionym do zwiedzania dla grup poniżej 25 osób. Budynek nie posiada funkcji 
biurowej.
2. Zagrożenie wybuchem - Nie występuje
3. Wysokość budynku - Budynek dwukondygnacyjny o wysokości nie przekraczającej 12 m 
zalicza się do grupy budynków niskich
4. Klasa odporności pożarowej budynku odporność ogniowa elementów budowlanych:
Budynek w klasie D odporności pożarowej I
Elementy budynku o następującej odporności ogniowej: l
główne elementy konstrukcyjne 30 min NRO
stropy 30 min NRO
ścianki działowe (---)SRO
dach i jego konstrukcja nośna (--)SRO
Drewniana konstrukcje dachu zabezpieczono środkami ognioochronni.
NRO - nie rozprzestrzeniające ognia
SRO- słabo rozprzestrzeniające ogień
5. Strefy pożarowe
Budynek nie jest podzielony na strefy pożarowe. Nie występują przekroczenia 
dopuszczalnych powierzchni stref pożarowych
6. Warunki ewakuacji
Zapewniono następujące warunki ewakuacji:
- długości przejść ewakuacyjnych mniejsze od 40 m
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- długości dojść ewakuacyjnych mniejsze niż 20 m (przy jednym dojściu)
- szerokości poziomych dróg ewakuacyjnych 1,4m
- wyjście na dach z klatki schodowej
- szerokość biegów 120 m
- odporność ogniowa biegów - 30 min.
Budynek wpisany jest do rejestru zabytków - niemożliwe były zmiany stałych elementów 
wyposażenia. Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowano znakami ewakuacyjnymi zgodnie z 
PN-92/N-01256/02.
7. Instalacje użytkowe
Budynek wyposażono w główny (przeciwpożarowy) wyłącznik prądu.
8. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – Niewymagana – nie wykonano.
9. Podręczny sprzęt gaśniczy
Budynek wyposażono w gaśnice proszkowe (6 kg każda, proszek grupy ABC) - po jednej 
gaśnicy na każdej kondygnacji. Rozmieszczenie sprzętu należy oznakować zgodnie z 
PN92/N-01256/01.
10. Instalacja sygnalizacyjno -alarmowa została wykonana na czujkach radiowych

1.2.2.9. Analiza zaciemnienia
Bez zmian. Lokalizacja budynku spełnia warunki dotyczące zaciemnienia budynków 
sąsiednich.
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REMONT GENERALNY DWORKU „MILUSIN”

PROTOKOŁY ODKRYWEK

Spis treści:

Str.
Rzuty z naniesionymi miejscami odkrywek 2-4

Wykaz odkrywek:
Nr odkrywki Nr / nazwa pomieszczenia
1 0.06 5
2 0.11 6
3 taras 7
4 - 8
5, 6 kanalizacja 9
7 ściana 10
8 taras 11
9 0.03, 0.01 12
10/1 1.2 13
10/2 1.3 14
11, 14 1.6 P2 / 1.7 P2 15
12 1.7 16
13 1.8 17
15, 16, 17, 18 lukarny 18
19 belki / krokwie 19
20 schody wew. 20
21 szambo 21
22 zbiornik 22
23 belki przy ganku 23
24 gzymsy ganku 24
25 murłaty 25
26 0.10 26
27 0.07 27
28, 29 0.06 28
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REMONT DWORKU W SULEJÓWKU
PROTOKÓŁ ODKRYWKI Sulejówek

nr odkrywki: nr / nazwa pomieszczenia: data: 

1 0.06 24.01.2003

W górnej części ściany w piwnicy pomiędzy pom. –1.1 (kotłownia) a przestrzenią pod salonikiem 0.6 
należy  wykonać  przebicie  o  wymiarach  ok.  80x80cm.  Należy  je  odpowiednio  zabezpieczyć  np. 
nadprożem stalowym. Cegły licowe należy wyjąć w całości.  Przebicie powinno umożliwić dostęp do 
przestrzeni pod podłogą w saloniku. W trakcie prowadzenia badań może zajść konieczność usunięcia 
części gruntu w celu umożliwienia oględzin dalej położonych miejsc. Po dokonaniu oględzin i wykonaniu 
uzgodnionych robót należy ścianę odtworzyć. Lico ściany od strony kotłowni wykonać z oryginalnych 
cegieł tak, by zamaskować przebicie. 

1. Cel odkrywki: 
a. Zbadać warunki pod podłogą Saloniku (pom.0.6)
b. Zbadać wilgotność piasku.
c. Zbadać geometrię fundamentów pod piecem, pod kominkiem, przy niszach.
d. Zbadać stan belek drewnianych i ich końcówek.
e. Zbadać gabaryty i rozstaw belek. Na podstawie oględzin konstruktor określi, czy nośność 

podłogi odpowiada wymogom dla pomieszczeń muzealnych zgodnie z Polskimi Normami.
f. Zbadać czy i jak przestrzeń pod podłogą jest wentylowana.

Uwaga: Otwór w murze, może być wykonany tylko w obecności przedstawiciela Fundacji.
2. Zdjęcie

3. Próbki do badań: nie pobrano
4. Opis odkrytego stanu 

Wykonano 6 sztuk otworów w pomieszczeniu 06. Stwierdzono poziom podsypki piaskowej 25 cm 
pod powierzchnią podłogi. Nie możliwe więc będzie zbadanie stanu legarów przez otwór w ścianie 
piwnicy. Podsypka piaskowa w stanie suchym niezagęszczona. Wykonano otwór w murze piwnicy + 
dodatkowo 3 przewierty. Stwierdzono grubość ściany ok. 58 cm. Przestrzeń pod podłogą nie 
wentylowana.

5. Wnioski / propozycje
Przedstawić stan istniejący konstruktorowi aby dobrać max. obciążenie podłogi salonu.

6. Zalecenia inwestora
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REMONT DWORKU W SULEJÓWKU
PROTOKÓŁ ODKRYWKI Sulejówek

nr odkrywki: nr / nazwa pomieszczenia: data: 

2 0.11 23.01.2003

W pokoju  służbowym (0.11),  korytarzu  (0.8)  i  przedsionku  (09)  należy ostrożnie  zdjąć  kilka  desek 
podłogowych, tak by można było jednoznacznie określić stan techniczny konstrukcji podłogi. Z korytarza 
należy się  przebić  pod  podłogę  do  jadalni  (0.7)  pod  progiem drzwi  i  dokonać  oględzin  konstrukcji  
podłogi. Przy wszystkich odkrywkach szczególną uwagę należy zwrócić na stan końcówek belek oraz 
muru poniżej poziomu podłogi. W razie potrzeby pobrać próbki do badań

1. Cel odkrywki:  Zbadać warunki pod podłogami pomieszczeń
a. Zbadać podłoże i jego wilgotność.
b. Zbadać stan belek drewnianych i ich końcówek.
c. Zbadać czy przestrzeń pod podłogą jest wentylowana.
d. Zbadać geometrię fundamentów pod piecami.

2. Zdjęcie

 
3. Próbki do badań: Nie pobrano
4. Opis odkrytego stanu

Zdemontowano podłogę z desek sosnowych gr. 38 mm na fragmencie od okna szerokości ok. 1,3 m. 
Deski zapleśniałe. Legary sztuk 3 (15 x 15 cm) stan dobry. Lekko zapleśniałe drewno sosnowe, 
pęknięcia podłużne na całej długości odkrycia. Podsypka piaskowa do spodu belek.

5. Wnioski / Propozycje:
a. zdemontować podłogę w całości
b. usunąć warstwę piasku ok. 20 cm
c. wykonać wykop przy ścianie zewnętrznej do poziomu terenu
d. zaizolować ściany dysperbitem
e. ułożyć ocieplenie; styropian gr. 10 cm, h=75 cm
f. zasypać  wykop i uzupełnić podsypkę do wysokości 5 cm pod spód legarów
g. legary zabezpieczyć antygrzybicznie FOBOSEM, zamontować stare lub nowe (do decyzji 

mykologa i konstruktora)
h. deski wymienić na nowe lub zamontować stare (do decyzji mykologa i konstruktora)

6. Uwagi inwestora
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REMONT DWORKU W SULEJÓWKU
PROTOKÓŁ ODKRYWKI Sulejówek

nr odkrywki: nr / nazwa pomieszczenia: data: 

3 taras 24.01.2003

Wykonać odkrywki od góry i od spodu płyty balkonowej, tak by można było ocenić stan spodziewanych 
tam belek stalowych (płyta Kleina). Szczególnie dokładnie należy dokonać oględzin na obwodzie płyty i  
na styku ze ścianą budynku. Odkrywkę udostępnić do oględzin konstruktorowi

1. Cel odkrywki:  Zbadać stan, typ i nośność konstrukcji płyty balkonowej
2. Zdjęcia

3. Próbki do badań: nie pobrano
4. Opis odkrytego stanu:

Po skuciu tynków odkryto płytę stropową Klaina (typu ciężkiego) na belkach dwuteowych 140 w 
rozstawie 1,10 – 1,20 m, stan dobry

5. Wnioski / propozycje
belki oczyścić z rdzy powierzchniowo, zabezpieczyć farbą antykorozyjną chlorowo – kauczukową, 
osiatkować, całość otynkować.

6. Zalecenia inwestora:
powyższe czynności wykonać
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REMONT DWORKU W SULEJÓWKU
PROTOKÓŁ ODKRYWKI Sulejówek

nr odkrywki: nr / nazwa pomieszczenia: data: 

4 - 24.01.2003

1. Cel odkrywki: ustalić pierwotną kolorystykę ścian, elementów drewnianych, kominków.
2. Zdjęcia: brak
3. Próbki do pobrania: zachować fragmenty oryginalne powłok malarskich.
4. Opis stanu odkrytego / zakres:

 Zdjąć kolejne warstwy powłok malarskich w wymienionych poniżej pomieszczeniach i elementach 
wyposażenia, aż do okrycia oryginalnych powłok przedwojennych. Przedstawić odkrywki do oceny.

   Lokalizacje odkrywek tynkowych:
a. W każdym pokoju sufity i ściany
b. W każdym pokoju znaleźć miejsce zmiany koloru ściany pod fasetą. 
c. W Saloniku (0.6), narożniki przy niszach.
d. Kominki 
e. Wnętrze szafy w pokoju przejściowym (0.4)
f. Elewacje

Lokalizacje odkrywek stolarki: 
a. Drzwi ( Wewnętrzne i zewnętrzne )
b. Okna i parapety
c. Okiennice
d. Schody (stopnie)
e. Balustrady (słupki i poręcz)
f. Podłogi z desek , na parterze i piętrze.

5. Wnioski / propozycje:
Na podstawie prostych czynności nie udało się ustalić kolorystyki wnętrz. Powołano specjalistę który 
sporządził protokół. 

6. Zalecenia inwestora:
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REMONT DWORKU W SULEJÓWKU
PROTOKÓŁ ODKRYWKI Sulejówek

nr odkrywki: nr / nazwa pomieszczenia: data: 

5, 6 kanalizacja 24.01.2003

Odkopać na fragmencie od zewnątrz budynku ściany fundamentowe w części podpiwniczonej oraz nie 
podpiwniczonej. Należy zabezpieczyć przed zawaleniem opaskę oraz zabezpieczyć wykop przed 
zalewaniem na czas prowadzenia oceny odkrywek.

1. Cel odkrywki: Zbadać przebicia kanalizacyjne i stan techniczny ścian fundamentowych 
a. Zbadać przebieg rury kanalizacyjnej
b. Zbadać jakość izolacji przeciwwodnej na ścianie i w rejonie przebić kanalizacji
c. Zbadać stan ściany fundamentowej (poziom wilgotności i stan cegły)
d. Zbadać poziom i typ ławy fundamentowej.

2. Zdjęcia

3. Próbki do pobrania: nie pobrano
4. Opis odkrytego stanu:

Odkopano ścianę do głębokości wyjścia kanalizacji do poziomu –0,8 m poniżej poziomu 
terenu. Przejścia kanalizacji zabetonowane w ścianach ceglanych nie wykazują przecieków 
do wnętrza piwnic. Ściany pozbawione jakiejkolwiek izolacji zewnętrznej. Ściany o 
wilgotności przylegającego gruntu. Nie stwierdzono przecieków. Zlokalizowano dwa 
przejścia kanalizacji przez ścianę zewnętrzną, przyłącze wodne – pod fundamentami. 
Zagrzybienia ścian nie stwierdzono.

5. Wnioski / propozycje:
Ściany w okolicach przejść rur kanalizacyjnych należy zagruntować dysperbitem i na 
powierzchni 50 cm wokół przebicia oblepić papą termozgrzewalną.
Przy wykonaniu opaski betonowej ściany fundamentowe odkopano do głębokości ok. 50 cm 
poniżej poziomu terenu i zabezpieczono poprzez dwukrotne malowanie dysperbitem (patrz 
zdjęcia)

6. Zalecenia inwestora:
powyższe czynności wykonać.
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REMONT DWORKU W SULEJÓWKU
PROTOKÓŁ ODKRYWKI Sulejówek

nr odkrywki: nr / nazwa pomieszczenia: data: 

7 ściana 24.01.2003

Rozebrać fragment ściany od strony zewnętrznej pod balkonem na wysokości powyżej 2 metrów aż do 
szczeliny powietrznej.
Uwaga: Zabezpieczyć stabilność konstrukcji  w trakcie robót.

1. Cel odkrywki: Zbadać rozwiązanie konstrukcyjne ściany (szerokość szczeliny, sposób przewiązania 
obydwu warstw ściany) oraz poziom zagrzybienia tej ściany

a. Zbadać sposób kładzenia cegły.
b. Zbadać czy i w jaki sposób są ściany warstwowe łączone.
c. Zbadać czy możliwe jest wypełnienie szczelin izolacją termiczną.
d. Zbadać stan techniczny cegieł i zaprawy oraz ewentualny stopień ich zagrzybienia.

2. Zdjęcia

3. Próbki do pobrania: nie pobrano
4. Opis odkrytego stanu:

Odkryto szczelinę w murze szerokości 12 – 15 cm. Mur z dwóch warstw cegieł (każda po 27 cm) 
przewiązanych co 70 - 80 cm w pionie i poziomie. Mur wewnątrz szczeliny zarapowany. 
Zagrzybienia ani zacieków nie stwierdzono. Stan techniczny cegły i zaprawy: dobry. Istnieje 
możliwość dodatkowego zaizolowania ściany wewnątrz szczeliny. 

5. Wnioski / propozycje:
Otwór zamurować, zatynkować. Nie będzie docieplania ściany.

6. Zalecenia inwestora

10



REMONT DWORKU W SULEJÓWKU
PROTOKÓŁ ODKRYWKI Sulejówek

nr odkrywki: nr / nazwa pomieszczenia: data: 

8 taras 24.01.2003

Odbić tynk na krawędzi podestu werandy przy słupie.

1. Cel odkrywki:  Zbadać powód istnienia małej rurki na zdjęciu z roku 1923, 

a. Jeżeli zostanie odkryta rurka lub ślad po niej, należy zidentyfikować jej przebieg. Istnieje 
przypuszczenie, że mogłaby to być rura spustowa wody z balkonu ukryta w kolumnie.

b. Jeżeli potwierdzi się, że jest to rura spustowa, należy sprawdzić, czy nie istniała druga 
symetrycznie po drugiej stronie schodów.

2. Zdjęcia

3. Próbki do pobrania: nie pobrano
4. Opis odkrytego stanu

tynk odbity na murku ganku: rurki spustowej nie stwierdzono
5. Propozycje: brak
6. Zalecenia inwestora
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REMONT DWORKU W SULEJÓWKU
PROTOKÓŁ ODKRYWKI Sulejówek

nr odkrywki: nr / nazwa pomieszczenia: data: 

9 0.03, 0.01 24.01.2003

Odbić tynk w górnej części ściany i na suficie w rejonie przedsionka i łazienki na parterze.

1. Cel odkrywki: Potwierdzić istnienie instalacji wod.- kan. i jej przebieg w pomieszczeniach na piętrze.

a. Zbadać ślady na murze ceglanym.
b. Zbadać ślady na suficie i w jego wnętrzu

2. Zdjęcia

3. Próbki do pobrania: nie pobrano
4. Opis odkrytego stanu:

Zdemontowano pion c.o. w pom. 0,01 z rur czarnych, wykonany w okresie powojennym. Istniejącą 
kanalizację zdemontowano, tynk odkuto

5. Wnioski / propozycje:
pion kanalizacyjny w piwnicy pozostawić z trójnikami dla podłączenia wc, wanny i umywalki 
poprzez przebicia w stropie nad piwnicą
pion kanalizacyjny na parterze utytułować w dawnym miejscu z modyfikacją w górnej części dla 
podłączenia urządzeń w łazience na piętrze
kanalizację na piętrze i piwnicy wykonać z żeliwa a na piętrze z PCV

6. Zalecenia inwestora
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REMONT DWORKU W SULEJÓWKU
PROTOKÓŁ ODKRYWKI Sulejówek

nr odkrywki: nr / nazwa pomieszczenia: data: 

10 / 1 1.2 21.01.2003

Bardzo ostrożnie zdjąć klepki dębowe, starannie oczyścić i zmagazynować  w obrębie budynku z 
przeznaczeniem do ponownego użycia.
Bardzo ostrożnie zdemontować podkład z desek podłogowych, starannie oczyścić i zmagazynować w 
obrębie budynku z przeznaczeniem do ponownego użycia.

1. Cel odkrywki: Zbadanie stanu tech. belek  konstrukcyjnych stropu (szczególnie ich końcówek).
a. Zbadać stan belek i określić które końcówki lub belki należy wymienić lub wzmocnić.
b. Zbadać sposób oparcia kominka i pieca na stropie.
c. Określić przybliżoną nośność belek w kontekście ewentualnej potrzeby podpierania 

fragmentów wyższego stropu oraz ze względu na wymagania Polskich Norm dla obiektów 
muzealnych

2. Zdjęcia:

3. Próbki do badań: nie pobrano
4. Opis odkrytego stanu:

a. zdemontowano klepkę dębową o wymiarach: szer. 60 cm, dł. 45 cm, gr. 1,9 cm montowaną 
na gwoździe (klepka sucha i krucha). Klepka wielokrotnie cyklinowana, silnie zabrudzona

b. zdemontowano białą podłogę z desek iglastych grubości ok. 40 mm w stanie dobrym
c. usunięto polepę z gliny i trocin w stanie suchym
d. dokonano przeglądu stanu belek pod ślepą podłogą
e. stwierdzono uszkodzenia gnilne belki w murze (wyjście na taras)
f. stwierdzono brak fundamentu pod kominem i piecem nr 8. Kominek ustawiony na deskach 

białej podłogi gr. 40 mm. Piec ustawiony na deskach białej podłogi i środkiem oparty na 
ścianie murowanej parteru.

5. Wnioski / propozycje:
a. zaimpregnować belki stropowe, ślepą i białą podłogę FOBOSEM
b. uciąć końcówkę, zabezpieczyć przeciwgrzybicznie i uzupełnić mur wokół belki.
c. zamontować wymian z ceownika 65 pomiędzy belkami pod piecem
d. ułożyć nową białą podłogę – deski ist. wykorzystać do odtworzenia podłóg na parterze
e. ułożyć nową klepkę dębową o wymiarach ustalonych z inwestorem. Starą wykorzystać do 

uzupełnienia w pom. 06 i 07
6. Zalecenia inwestora
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REMONT DWORKU W SULEJÓWKU
PROTOKÓŁ ODKRYWKI Sulejówek

nr odkrywki: nr / nazwa pomieszczenia: data: 

10 / 2 1.3 21.01.2003

Bardzo ostrożnie zdjąć klepki dębowe oraz deski podłogowe, starannie oczyścić i zmagazynować  w 
obrębie budynku z przeznaczeniem do ponownego użycia.
1. Cel odkrywki: Zbadanie stanu tech. belek  konstrukcyjnych stropu (szczególnie ich końcówek).

d. Zbadać stan belek i określić które końcówki lub całe belki należy wymienić lub wzmocnić.
e. Zbadać sposób oparcia kominka na stropie.
f. Zbadać sposób oparcia pieca na stropie.
g. Określić przybliżoną nośność belek w kontekście ewentualnej potrzeby podpierania 

fragmentów wyższego stropu oraz ze względu na wymagania Polskich Norm dla obiektów 
muzealnych

2. Zdjęcia

3. Próbki do badań: nie pobrano
4. Opis odkrytego stanu

a. Zdemontowano klepkę dębową o wymiarach; szer. 7 cm, dł. 25,3 cm, gr. 2 cm łączoną na 
obce pióro mocowana na gwoździe w okresie powojennym. Klepka mocowana na dwa 
gwoździe bite z ukosa uległa w 90% zniszczeniu przy demontażu

b. Zdemontowano białą podłogę z desek sosnowych gr. 40 mm w stanie dobrym
c. Usunięto polepę z gliny z trocinami w stanie suchym
d. Dokonano przeglądu elementów pod ślepą podłogą; stwierdzono dobry stan belek i lekkie 

zawilgocenie elementów w rejonie odkrywki nr 17
e. Stwierdzono istnienie podwaliny pod ścianą lukarny tylko między punktami 7 –6. 

Stwierdzono ugięcie belek 7, 6, 5 w tym belki nr 5 dość znaczne jednak wskazujące na 
wystąpienie tego ugięcia już podczas budowy (nadbitki wyrównujące poziom podłogi)

f. Fundament pod piec wg opisu odkrywki 10/1
5. Wnioski / Propozycje:

a. Zaimpregnować belki stropowe, ślepą i białą podłogę FOBOSEM
b. Wzmocnić belki 5, 6, 7 – do decyzji konstruktora
c. Ułożyć nową białą podłogę – deski istniejące wykorzystać do odtworzenia podłóg parteru
d. Ułożyć nową klepkę dębową wg wymiarów ustalonych przez inwestora

6. Zalecenia inwestora
Belek nie wzmacniać
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REMONT DWORKU W SULEJÓWKU
PROTOKÓŁ ODKRYWKI Sulejówek

nr odkrywki: nr / nazwa pomieszczenia: data: 

11, 14 1.6 P2 / 1.7 P2 21.01.2003

W pom. P1.6 usunąć warstwy wypełniające przestrzeń między belkami stropu w rejonie oparcia słupka 
podpierającego więźbę aż do spodniego deskowania 

1. Cel odkrywki: Zbadać stan zagrzybienia elementów konstrukcyjnych poddasza
a. Zbadać stan słupka.
b. Zbadać stan belki, na której stoi słupek.
c. Zbadać stan desek przy suficie

2. Zdjęcie

3. Próbki do badań: nie pobrano
4. Opis stanu odkrytego:

a. Usunięto polepę glinianą zawilgoconą
b. Zdemontowano fragment ślepej podłogi
c. Słupek z drewna iglastego zmurszały i przegniły w całości
d. Belka uszkodzona pod słupkiem i zawilgocona
e. Deski sufitowe nad gankiem przegniłe na obrzeżach

5. Wnioski / propozycje:
a. Słupek do wymiany – decyzja konstruktora
b. Belkę oczyścić – usunąć elementy zdegradowane, wzmocnić lub wymienić fragment – do 

decyzji konstruktora i mykologa.
c. Wymienić dwa skrajne pola desek sufitowych nad gankiem

6. Zalecenia inwestora:
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REMONT DWORKU W SULEJÓWKU
PROTOKÓŁ ODKRYWKI Sulejówek

nr odkrywki: nr / nazwa pomieszczenia: data: 

12 1.7 24.01.2003

Ostrożnie usunąć deski podłogowe na szerokości 1 metra  w łazience (1.7)  i pokoju socjalnym (1.8) wzdłuż  
ściany  oddzielającej  pomieszczenia.  Deski  zostaną  ponownie  zainstalowane  w  tym  samym  miejscu. 
Odgarnąć gruz pod podłogą, po przeprowadzeniu oględzin doprowadzić do stanu pierwotnego, chyba że 
nadzór inwestorski zdecyduje inaczej.
1. Cel odkrywki: Określić  zakres ewentualnych uszkodzeń konstrukcji przez wodę.

a. Zbadać stopień zagrzybienia podłogi, określić sposób naprawy i zabezpieczenia.
b. Zbadać  stopień  zagrzybienia  podwaliny  i  szkieletu  ściany,  określić  sposób  naprawy  i  

zabezpieczenia.
2. Zdjęcia

3. Próbki do pobrania; nie pobrano
4. Opis odkrytego stanu – WNIOSKI

a. Usunięto glazurę ułożoną na tynku na macie trzcinowej (wzór współczesny 15x15)
b. Zdemontowano termę elektryczną
c. Zdemontowano w.c. i umywalkę – wzór współczesny
d. Usunięto tynki do deskowania
e. Usunięto deski podłogowe z drewna iglastego (przegniłe) gr. 40 mm
f. Odsłonięto belki stropowe częściowo nadgniłe
g. Usunięto polepę glinianą zawilgoconą i przegniłą
h. Ścianka bez podwaliny z desek drewnianych od spodu zapleśniała

5. Wnioski / Propozycje:
a. Belkę stropową oczyścić, wzmocnić i zaimpregnować lub wymienić (konstruktor)
b. Podłogę ślepą zaimpregnować
c. Wykonać nową podłogę z desek impregnowanych i zabezpieczyć wykładziną PCV z 

wywinięciem na ściany lub ułożyć ceramikę na klei, na podkładzie ze sklejki wodoodpornej gr. 
18 mm

d. Umocować ściankę do podłogi podwaliną
e. Wymienić zmurszałe odeskowanie
f. Wykonać wzmocnienie ściany pod urządzenia
g. Wykonać tynk na siatce stalowej (lub z włókna szklanego–tynk cienkowarstwowy)
h. Ułożyć ceramikę ścian
i. Termę przenieść do piwnicy 

6. Zalecenia inwestora
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REMONT DWORKU W SULEJÓWKU
PROTOKÓŁ ODKRYWKI Sulejówek

nr odkrywki: nr / nazwa pomieszczenia: data: 

13 1.8 24.01.2003

W pokoju socjalnym (1.8) w narożniku przy kominie należy odkryć tynki oraz fragment podłogi, powłok 
malarskich na niej i listew cokołowych (do odtworzenia).
1. Cel odkrywki: Zbadać czy w tym miejscu stał piec kaflowy lub inne palenisko.

a. Zbadać ewentualną lokalizację wlotu do komina.
b. Określić na podstawie oględzin ściany i dawnych powłok malarskich gabaryty ewentualnego 

pieca.
c. Określić na podstawie oględzin podłogi i jej konstrukcji gabaryty ewentualnego pieca.

2. Zdjęcia

3. Próbki do badań
4. Opis odkrytego stanu:

a. Usunięto podłogę z desek sosnowych gr. 40 mm – stan dobry
b. Usunięto polepę glinianą
c. Odkryto podłogę ślepą – stan belek stropowych dobry
d. Usunięto tynk i obróbkę blaszaną naroża w rejonie pieca nr 10
e. Odkryto otwór kominowy, fundamentu pod piec nie stwierdzono

5. Wnioski / Propozycje:
a. Belki stropowe, poszycie stropu, ślepą podłogę zabezpieczyć FOBOSEM
b. Ułożyć podłogę z desek
c. Wykonać fundament pod piec nr 10
d. Ułożyć ceramikę na ścianie przy zlewie
e. Uzupełnić brakujące tynki cementowo – wapienne na siatce stalowej cięto – ciągnionej

6. Zalecenia inwestora:
Inwestor zdecyduje jaki piec zostanie zamontowany w pomieszczeniu
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REMONT DWORKU W SULEJÓWKU
PROTOKÓŁ ODKRYWKI Sulejówek

nr odkrywki: nr / nazwa pomieszczenia: data: 

15, 16, 17, 18 lukarny 22.01.2003

Zdjąć dachówki w rejonie lukarn, tak by zapewnić dostęp do stropu w rejonie występujących przecieków.  
Połać dachu zabezpieczyć tymczasowo przed zalewaniem,   Należy usunąć warstwy wypełniające przestrzeń 
stropu,  tak  by  odkryć  wszystkie  elementy  konstrukcji  drewnianych  i  poszycia  sufitu.  Od  spodu  sufitu 
wykonać  odkrywki  tynku,  aż  do  deskowania.  Niezbędny obszar  odkrywek należy ustalić  na  bieżąco  w 
trakcie ich wykonywania, tak by odkryć wszystkie miejsca zniszczone przez wilgoć.
1. Cel odkrywki: Zbadać stan techniczny konstrukcji i wykończeń stropu oraz lukarn na obszarze 

występujących przecieków.
a. Zbadać stopień zagrzybienia belek strop., określić sposób ich naprawy i zabezpieczenia.
b. Zbadać stopień zagrzybienia elementów konstrukcji lukarn, określić sposób ich naprawy i 

zabezpieczenia.
c. Zbadać stopień zagrzybienia poszycia sufitu z desek oraz mat trzcinowych, określić 

sposób ich naprawy i zabezpieczenia.
2. Zdjęcia

3. Próbki do pobrania: nie pobrano
4. Opis stanu odkrytego:

a. Stwierdzono liczne zagrzybienia i uszkodzenia końcówek krokwi i belek stropowych
b. Konstrukcja lukarn: stan dobry
c. Dolne deski poszycia zewnętrznego: zmurszałe
d. Poszycie sufitu z desek i mat trzcinowych w stanie dobrym

5. Wnioski / propozycje
a. Elementy zmurszałe ścian lukarn, poszycia sufitu wymienić na nowe. Maty trzcinowe w stanie 

dobrym zaimpregnować FOBOSEM.
b. W konstrukcji ścianek lukarn wykonać otwory rewizyjne (według rysunków arch.)
c. Pozostałe elementy konstrukcyjne i poszycie zabezpieczyć FOBOSEM
d. Poszycie zewnętrzne ponad połacią dachu ocieplić styrodurem gr. 5 cm

6. Zalecenia inwestora:
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REMONT DWORKU W SULEJÓWKU
PROTOKÓŁ ODKRYWKI Sulejówek

nr odkrywki: nr / nazwa pomieszczenia: data: 

19 Belki / krokwie 22.01.2003

Po wykonaniu tymczasowego zabezpieczenia dachu przed deszczem zdjąć dachówki w rejonie okapu dachu.

1. Cel odkrywki: ocenić stan końcówek belek, krokwi i nadbitek
2. Zdjęcia

3. Próbki do pobrania: nie pobrano
4. Opis odkrytego stanu

Stwierdzono liczne uszkodzenia końcówek krokwi i belek stropowych
5. Wnioski / propozycje

a. Uszkodzone elementy wymienić w całości lub poprzez sztukowanie lub wstawki o grubości nie 
mniejszej niż 40 mm.

b. Elementy wymienione zaimpregnować FOBOSEM, całość napraw ujęta w dokumentacji 
powykonawczej i zaakceptowana wpisem do dziennika budowy (wpis dokonany przez 
projektanta konstrukcji w dniu 25.02.2003)

c. Wstępny sposób określono wpisem do dziennika budowy z dnia 07.02.2003.
6. Zalecenia inwestora:
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REMONT DWORKU W SULEJÓWKU
PROTOKÓŁ ODKRYWKI Sulejówek

nr odkrywki: nr / nazwa pomieszczenia: data: 

20 schody wew. 22.01.2003

Zdjąć powłoki malarskie z poszczególnych elementów schodów.
Odbić tynk od spodu schodów nad zejściem do piwnicy i w holu na parterze, aż do odkrycia spodu stopnic
Odbić tynk ze ścianki oddzielającej zejście do piwnicy.

1. Cel odkrywki: Rozpoznać budowę schodów i określić najwłaściwszy sposób ich remontu.
2. Zdjęcia

3. Próbki do pobrania: nie pobrano
4. Opis odkrytego stanu:

a. Usunięto tynk wapienny,
b. Zdjęto spróchniałą matę trzcinową i podbitkę z desek
c. Usunięto powłoki malarskie z wszystkich elementów, łącznie z balustradą
d. Stan wszystkich elementów drewnianych dobry, za wyjątkiem belki policzkowej
e. Belka policzkowa na fragmencie spękana. Istniejący stan wskazuje na wcześniejsze, wielokrotne, 

niestaranne naprawy,
f. Schody opuszczone na środkowym fragmencie łuku ok. 8 cm.

5. Wnioski / propozycje
a. Zdemontować podłogę parteru przy schodach
b. Wykonać fundament podparcia belki policzkowej zgodnie z zapisem projektanta konstrukcji 

(Dziennik Budowy) z dnia 1 kwietnia 2003,
c. Bieg spoziomować, ubytki belki policzkowej uzupełnić sklejką sosnową wodoodporną
d. Całość elementów niewidocznych zabezpieczyć Fobosem
e. Przestrzenie pod stopniami wypełnić wełną mineralną na pełną grubość
f. Wykonać podbitki z pasów sklejki wodoodpornej gr. 8 mm i zabezpieczonej Fobosem, ułożyć 

siatkę cięto – ciągnioną i otynkować tynkiem wapiennym
g. Słupek stalowy zabezpieczyć farbą antykorozyjną, osiatkować i otynkować,
h. Ze względu na stan biegów i balustrad (liczne spękania, szpachlowania) sugeruje się pomalować 

schody farbą olejną (nie olejować)
i. Wymagana jest propozycja kolorystyki 

6. Zalecenia inwestora
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REMONT DWORKU W SULEJÓWKU
PROTOKÓŁ ODKRYWKI Sulejówek

nr odkrywki: nr / nazwa pomieszczenia: data: 

21 szambo 22.01.2003

Odkopać górną część szamba przedszkolnego w rejonie występujących kominków wentylacyjnych. Odkryć 
wnętrze. Trzeba odkopać ziemię nad starym przedszkolnym szambo odkryć wnętrze.

1. Cel odkrywki: Zbadać stan szamba
a. Zbadać stan zapełnienia
b. Zbadać stan techniczny szamba
c. Zbadać wielkość szamba

2. Zdjęcia: brak
3. Próbki do pobrania: nie pobrano
4. Opis odkrytego stanu

a. Wykonano trzy wykopy kontrolne przy wywiewkach (wywiewki usunięto), nie stwierdzono 
istnienia żadnego szamba jedynie zakończenia przewodów drenażowych

5. Wnioski / propozycje:
wywiewki usunięto, otwory zasypano

6. Zalecenia inwestora 
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REMONT DWORKU W SULEJÓWKU
PROTOKÓŁ ODKRYWKI Sulejówek

nr odkrywki: nr / nazwa pomieszczenia: data: 

22 zbiornik 22.01.2003

Zdjąć pokrywę zbiornika przy werandzie.

1. Cel odkrywki: Zidentyfikować przeznaczenie zbiornika i jego zawartość
2. Zdjęcia: brak
3. Próbki do pobranie: nie pobrano
4. Opis odkrytego stanu

a. Zdjęto pokrywę betonową (spękaną, nie nadającą się do powtórnego użycia)
b. Stwierdzono studnię murowaną z cegły pełnej z zabetonowanym dnem i zapuszczoną rurą – 

studnią wierconą,
c. Przeznaczeniem zbiornika była obudowa czerpania wody wykonana przez poprzednich 

użytkowników (przedszkole)
d. Studnia o wymiarach: 1,2 x 1,2 wewnątrz, głębokość ok. 2 m – stan dobry

5. Wnioski / propozycje
a. Rozebrać ściany studni do głębokości ok. 40 cm poniżej poziomu terenu
b. Wykonać płytę (przykrywę) żelbetową z włazem żeliwnym # 800 mm i odpowietrzeniem (rurka 

# 40 mm)
c. Płytę i właz zabezpieczyć od góry dwukrotnie dysperbitem
d. Całość zasypać ziemią

6. Zalecenia inwestora
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REMONT DWORKU W SULEJÓWKU
PROTOKÓŁ ODKRYWKI Sulejówek

nr odkrywki: nr / nazwa pomieszczenia: data: 

23 belki przy ganku 22.01.2003

Odkuć fragmenty tynku wokół belek okalających sufit nad gankiem

1. Cel odkrywki: Zbadać konstrukcję podpierającą sufit nad gankiem
Ocenić rodzaj, stan i sposób osadzenia konstrukcji

2. Zdjęcia:

3. Próbki do pobrania: nie pobrano
4. Opis odkrytego stanu

a. Skuto odparzony tynk na istniejących belkach
b. Stwierdzono konstrukcję belek jak na zdjęciach (cegły oparte na teownikach 50 – stan dobry)
c. Mur lekko zawilgocony

5. Wnioski / propozycje
a. Elementy metalowe oczyścić z rdzy powierzchniowej i zabezpieczyć farbą antykorozyjną
b. Całość osiatkować siatką tynkarską i po osuszeniu cegieł otynkować tynkiem wapiennym

6. Zalecenia inwestora
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REMONT DWORKU W SULEJÓWKU
PROTOKÓŁ ODKRYWKI Sulejówek

nr odkrywki: nr / nazwa pomieszczenia: data: 

24 gzymsy ganku 22.01.2003

Odkuć fragmenty tynku na gzymsach przy ganku, zdjąć kilka dachówek krawędziowych nad gankiem.

1. Cel odkrywki: Zbadać sposób wykonania gzymsów
a. Zbadać jak skonstruowany jest gzyms
b. Zbadać stopień zawilgocenia
c. Zbadać stopień zniszczenia konstrukcji i powłok

2. Zdjęcia

3. Próbki do pobrania: nie pobrano
4. Opis odkrytego stanu

a. Wykonano lokalne odkrywki poprzez skucie tynku
b. Odkryto konstrukcję gzymsu z cegły pełnej w stanie dobrym
c. Ostateczny kształt wykonano tynkiem wapiennym (obecnie w stanie powietrzno – suchym)

5. Wnioski / propozycje
wykonane odkrywki zatynkować, ubytki uzupełnić
fragmenty gzymsu przykryć parapetem z dachówki z odzysku
wykonać nowy gzyms na elementach skośnych tympanonu (wg rysunków dostarczonych przez 
architekta)

6. Zalecenia inwestora
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REMONT DWORKU W SULEJÓWKU
PROTOKÓŁ ODKRYWKI Sulejówek

nr odkrywki: nr / nazwa pomieszczenia: data: 

25 murłaty 22.01.2003

1. Cel odkrywki: 
a. Zbadać czy występują murłaty pod belkami stropowymi nad parterem
b. Zbadać jak są mocowane do ściany
c. Zbadać czy są powiązane z tynkami wewnętrznymi

2. Zdjęcia: brak
3. Próbki do pobrania: nie pobrano
4. Opis odkrytego stanu: Nie stwierdzono istnienia w budynku, belki stropowe oparte 

bezpośrednio na murze (na przekładkach z papy)
5. Wnioski / propozycje
6. Zalecenia inwestora
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REMONT DWORKU W SULEJÓWKU
PROTOKÓŁ ODKRYWKI Sulejówek

nr odkrywki: nr / nazwa pomieszczenia: data: 

26 0.10 27.01.2003

1. Cel odkrywki:
Zbadać stan legarów pod podłogą

2. Zdjęcia:

3. Próbki do badań: Nie pobrano
4. Opis odkrytego stanu:

a. Zdemontowano podłogę z desek. Deski przegniłe, zapleśniałe – do usunięcia
b. Usunięto legary szt. 4 (15 x 15) przegniłe, zapleśniałe, wzmacniane w latach poprzednich – do 

usunięcia
c. Usunięto fundament betonowy w okolicy zlewu (nr 1) grubości 25 cm
d. Usunięto warstwę piasku gr. 20 cm
e. Odkryto fundament ceglany pod kuchnią (nr 7) – stan dobry, do pozostawienia (decyzja 

odnośnie odtworzenia kuchni)
f. Usunięto glazurę z lat 70-tych (15 x 15) na zaprawie cementowo – wapiennej. Usunięto 

zaprawę ze ścian pod glazurą
5. Wnioski / Propozycje:

a. Odkopać ściany zewnętrzne do poziomu gruntu
b. Zaizolować ściany dysperbitem ok. 75 cm
c. Ocieplić ściany styropianem frezowanym gr. 10 cm
d. Zasypać wykop i uzupełnić piaskiem z domieszką wapna palonego CaO w ilości 50 kg/m3 do 

poziomu 5 cm od spodu belki
e. Zamontować legary z belek sosnowych 15 x 15 cm zabezpieczonych FOBOSEM w rozstawie 

max 80 cm
f. Ułożyć podłogę z desek min. 32 mm łączonych na własne pióro i wpust 
g. Uzupełnić tynki
h. Zabezpieczyć ściany murowane i fundamenty antygrzybicznie
i. Wykonać przygotowanie fundamentu pod kuchnię wg dostarczonych przez inwestora 

rysunków
6. Zalecenia inwestora:
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REMONT DWORKU W SULEJÓWKU
PROTOKÓŁ ODKRYWKI Sulejówek

nr odkrywki: nr / nazwa pomieszczenia: data: 

27 0.07 24.01.2003

1. Cel odkrywki:
Zbadać stan podłogi, klepki

2. Zdjęcia

3. Próbki do badań: nie pobrano
Istniejąca klepka złożona w pomieszczeniu do wglądu

4. Opis odkrytego stanu 
a. Zdemontowano istniejącą klepkę w całości. Klepka z lat 30-40-tych w stanie 

suchym, dębowa, ściemniała o wymiarach; szer. 6 cm, dł. 45 cm, gr. 1,9 cm 
cyklinowana ręcznie, mocno zabrudzona, lokalnie z cienką warstwą nad piórem, do 
wykorzystania w 90%, mocowana na gwoździe, drewno kruche

b. Pozostawiono istniejącą podłogę z desek sosnowych ułożonych w formie 
odwróconych pól ( 4 szt. ) na legarach dębowych w stanie dobrym

c. Usunięto deski podłogowe pod oknem i w okolicy fundamentu pieca nr 6
d. Stwierdzono istniejącą podsypkę piaskową do spodu belek w stanie suchym
e. Odkryto fundament pod piec na gr. 4 cegieł (ok. 30 cm) stan dobry

5. Wnioski / propozycje:
a. Przygotować fundament pod piec wg rysunków inwestora
b. Pozostawić istniejącą podłogę, ewentualnie zabezpieczyć od góry FOBOSEM
c. Ułożyć ponownie, zdemontowaną klepkę lub wymienić na nową

6. Zalecenia inwestora:
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REMONT DWORKU W SULEJÓWKU
PROTOKÓŁ ODKRYWKI Sulejówek

nr odkrywki: nr / nazwa pomieszczenia: data: 

28, 29 0.06 23.01.2003

1. Cel odkrywki: ?
2. Zdjęcia: 

brak
3. Próbki do badania: nie pobrano
4. Opis stanu odkrytego:

Rozebrano obudowę ściany na pion c.o. wykonaną w latach 70-tych z płyt wiórowych na 
ruszcie drewnianym i usunięto elementy całkowicie – nie będzie odtworzenia
Zdjęto listwy ozdobne na ścianie 15 cm poniżej stropu (listwy styropianowe z lat 90-tych) – 
nie do odtworzenia

5. Wnioski / propozycje:
Nie odtwarzać

6. Zalecenia inwestora
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