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1.

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont i częściowa zmiana sposobu użytkowania zabytkowych
budynków należących do kompleksu pocysterskiego, a pełniących obecnie rolę szkoły z internatem dla
dzieci niewidomych i niedowidzących. Cała inwestycja znajduje się w Owińskach przy Placu Przemysława 9.
Nieruchomość należy do Powiatu Poznańskiego. Obszar AZP nr 50-28 podlega ścisłej ochronie
konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru zabytków nr 87/A z dnia 28 lipca 1965 r.

2.

Dane ewidencyjne
Inwestycja:
„Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach, Plac Przemysława 9” polegająca na
zmianie sposobu użytkowania poddasza, przebudowie oraz remoncie budynków A i 8.

Adres inwestycji:
ul. Przemysława 9 w Owińskach
dz. nr 228/1 i 228/2 obr. 0010, ark. 5

Inwestor:
Powiat Poznański
60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18
3.

Zakres opracowania
·

Projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy i remontu budynku A, budynku nr 8 oraz części
budynku nr 7

4.

Podstawa opracowania
·

Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej nr ZP.272.00078.2015

·

Uzgodnienia z inwestorem

·

Wizja lokalna

·

Mapa do celów projektowych w skali 1:500,

·

Inwentaryzacja obiektów oznaczonych jako budynek A, budynek nr 8 oraz poddasze budynku nr 7

·

Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji
wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach, Plac Przemysława 9” dostarczony przez
Inwestora

·

Badania konserwatorskie „Dawny klasztor pocysterski, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
Niewidomych w Owińskach” autorstwa firmy ARCHIKON Konserwacja Zabytków Andrzej Lipiński,
2015 r.

·

Wskazania konserwatorskie dla planowanych prac rewaloryzacyjnych wydane przez Powiatowego
Konserwatora Zabytków w Poznaniu , pismo nr KZ.4123.3.01.2015.l.

·

Decyzja Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 18 lipca 2014 r.

·

Pismo Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 18 lipca 2014 r.

·

Postanowienie Nr 166/2016 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej

·

„Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zespołu budynków (budynek A i

z dnia 5 sierpnia 2016 r. , znak: WZ.5595.166.6.2016,

budynek nr 8) Specjalistycznego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im.
Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9” sporządzona przez rzeczoznawców: budowlanego
pana Jakuba Rzeźniczaka oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pana Andrzeja
Wysokińskiego w 2016 r.
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·

„Program proc konserwatorskich – Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskirgo w
Owińskach, Plac Przemysława 9, polegająca na zmianie sposobu użytkowania poddasza,
przebudowie oraz remoncie budynków A i 8” wykonany przez firmę DEMIURG sp. z o.o. sp. k.,
2016 r.

·

Pozwolenie Nr 142/A/2016 na prowadzenie prac budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru z
dnia 01.08.2016 r. wydane przez Starostę Poznańskiego za pośrednictwem Powiatowego
Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

·

Opinia Sanitarna z dnia 29.07.2016 r. wydana przez Wielkopolskiego Państwowego Inspektora
Sanitarnego.

·

Rysunki inwentaryzacyjne budynku głównego z łącznikiem kondygnacji przyziemia, I piętra, II piętra
(Zamawiający nie posiada rysunków inwentaryzacyjnych kondygnacji piwnicznej i poddasza),

·

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422/ oraz normy i
normatywy techniczne.

·

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu „bioz” /Dz. U. z 2003 r. Nr 120 . poz.1126/.

·

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012r. /Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami/.

·

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zmianami/ oraz normy
i normatywy techniczne.

·

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy

dokumentacji

projektowej,

specyfikacji

technicznych

wykonania

i

odbioru

robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /t.j. Dz.U z 2013 r. poz.1129/.
5.

Istniejąca zabudowa
5.1.

Historia budynków
Pierwsze zabudowania klasztorne zakonu cysterek powstały w poł. XIII w. z fundacji księcia wielkopolskiego
Przemysła I. Pierwsze wzniesione obiekty były prawdopodobnie drewniane lub w konstrukcji szachulcowej.
Kolejne rozbudowo oraz remonty przypadające na przełom XV i XVI wieku prowadzone są już w technologii
murowanej. W XVIII wieku rozbudowa pod nadzorem Jana Catenazziego oraz prowadzono kolejne
rozbudowy. Pożar w 1720 roku zniszczył większość zabudowy klasztornej, a kolejne prace mające na celu
odbudowę klasztoru prowadzone były w 1720-28 roku przez Pompeo Ferrari. W latach ’70 i ’80 XVIII w.
prowadzono dalsze prace naprawcze po kolejnym pożarze. Przebudowy nadającej obecny kształt
zabudowaniom dokonano w XIX wieku, po kasacie zakonu i zmianie funkcji obiektów na zakład leczniczy.
Nadbudowano wtedy III kondygnację nad skrzydłami dawnego klasztoru. Po II wojnie światowej w
zabudowaniach klasztornych mieścił się zakład poprawczy, a następnie Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla
Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, który funkcjonuje do dziś.

5.2.

Charakterystyka budynków
Zabudowę klasztorną ułożono na planie czworoboku ze skrzydłami gospodarczymi od południa i
północnego- zachodu. W północno-wschodnim narożniku krużganków zlokalizowano kościół na planie
krzyża greckiego, przykrytego kopułą centralną i zwieńczonego latarnią. Główne zabudowania klasztorne
ułożono wzdłuż krużganków obiegających wirydarz stosując układ charakterystyczny dla XVIII i XIX wiecznych
zabudowań klasztornych. Na wyższe piętra prowadzą drewniane schody, które dawniej komunikowały
oratorium i dormitorium z zachodnią emporą kościoła. Zabudowania główne klasztoru posiadają bogaty
program funkcjonalny widoczny w liczbie pomieszczeń i wyraźnym podziale funkcjonalnym na przestrzenie
dla cysterek (sióstr zakonnych i nowicjatek) w skrzydle wschodnim oraz część dla panien świeckich

DEMIURG ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznań
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 61 662 11 40

13

„REWALORYZACJA WNĘTRZ DAWNEGO KOMPLEKSU CYSTERSKIEGO W OWIŃSKACH, PLAC PRZEMYSŁAWA 9"
POLEGAJĄCA NA ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, PRZEBUDOWIE ORAZ REMONCIE BUDYNKÓW A I 8.
zlokalizowaną w skrzydle zachodnim. Odrębność obu formacji podkreśla zdublowanie przestrzeni takich jak
refektarz, dormitorium, miejsce w kościele oraz osobne przejścia do tych pomieszczeń. Przebudowa
prowadzona w XIX wieku ograniczała się głównie do podziałów wewnętrznych pomieszczeń nie zmieniając
oryginalnej struktury klasycystycznego układu.
5.3.

Stan obecny
Obszar inwestycji obejmuje dwa budynki. Pierwszy z nich – budynek A – pełni obecnie rolę szkoły dla dzieci
niewidomych i niedowidzących, wraz z internatem dla chłopców oraz najmłodszej grupy dzieci
zlokalizowanych na 1 piętrze. Budynek 8 mieści na parterze pomieszczenia biurowe, a na pozostałych dwóch
kondygnacjach mieści się internat dla dziewcząt.
Oba budynki przechodziły niedawno remont fasad, które obecnie są w dobrym stanie. Była już także
wymieniana stolarka okienna, na wzór zabytkowych okien. Ekspertyza konserwatorska oraz wizja lokalna
wskazuje na możliwe zasolenie murów, występujące przez nieodpowiednie zaizolowanie budynku od wilgoci
pod poziomem terenu.
Zagospodarowanie terenu wokół budynków jest uporządkowane, podkreślające historyczny charakter
obiektu. Wewnętrzny wirydarz także jest obecnie zagospodarowany niską zielenią oraz obiektami małej
architektury.

Fot 1. Teren od strony wejścia do Budynku A z pokazaniem fragmentu kościoła.
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Fot 2. Zagospodarowany ogród od strony wschodniej.

Fot 3. Wnętrze wirydarza wraz z istniejącą wypielęgnowaną zielenią oraz posadzką z miału ceramicznego.
6.

Projektowane zagospodarowanie terenu
Obszar na którym zlokalizowana jest inwestycja znajduje się pod ścisłą ochroną konserwatorską. Obecnie jest
to teren zadbany, nie wymagający przeprojektowania lub znaczących ingerencji. Jedyna projektowana
zmiana dotyczy wewnętrznego wirydarza w budynku A, w którym projektowana jest wymiana nawierzchni
utwardzonej w wirydarzu na bruk ceglany – terakotę, wzorowaną na pierwotnym rozwiązaniu materiałowym.
Układ alejek, mała architektura oraz nasadzenia pozostają bez zmian.

7.

Projektowane sieci oraz instalacje
Bez zmian.

8.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu)
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: bez zmian
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA: bez zmian
POWIERZCHNIA UTWARDZONA: bez zmian

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BĘDĄCEJ CZĘŚCIĄ OPRACOWANIA:
POWIERZCHNIA WYMIENIANYCH TERENÓW UTWARDZONYCH:

2835,4 m2
355 m2
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9.

Odprowadzenie wody deszczowej
Bez zmian.

10. Zasilanie w energię elektryczną
Bez zmian.
11. Zasilanie w energię cieplną
Bez zmian.
12. Zasilanie w wodę użytkową
Bez zmian.
13. Odprowadzenie ścieków sanitarnych
Bez zmian.
14. Zapewnienie dostępu do telefonii
Bez zmian.
15. Cel i zakres opracowania
·

Cel opracowania
Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach, zawierająca remont wnętrz, poprawę
warunków bytowych i użytkowych, przywrócenie pomieszczeń historycznych do stanu odpowiadającego
pierwotnej kolorystyce, charakterowi i materiałom. Dodatkowo remont ma na celu dostosowanie budynków
do obecnych warunków ochrony przeciwpożarowej oraz wymogom sanitarno-higienicznym.

·

Zakres opracowania
Projekt budowlany branży architektura, branża konstrukcji, branża sanitarna, branża elektryczna i
teleinformatyczna wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz informacją dot. Bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Dz.U. 2012 poz. 462).

16. Ochrona konserwatorska
Obiekt podlega ochronie konserwatorskiej jako cały zakład klasztorny cysterek, ob. Zakład dla dzieci
niewidomych.
Nr rejestru kons. dla klasztoru: 2406 z 21.12.1932
Nr rejestru kons. dla kościoła 2405 z 21.12.1932
17. Zagospodarowanie zieleni
Bez zmian.
18. Zaopatrzenie w miejsca postojowe.
Bez zmian.
19. Dostosowanie do korzystania przez osoby niepełnosprawne
Bez zmian w zakresie zagospodarowania terenu.
Obiekty są dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Otoczenie terenu daje możliwość
przejazdu wózkiem inwalidzkim.
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20. Dane konstrukcyjno-materiałowe
Wszystkie materiały budowlane dostarczone przez wykonawcę oraz systemodawcę stosowane do realizacji
projektowanej inwestycji powinny posiadać certyfikat lub aprobatę techniczną urządzenia certyfikat na znak
bezpieczeństwa.
Rozwiązania konstrukcyjne wg. opisu branży konstrukcyjnej.
21. Zakres prac:
Wszelkie prace należy wykonywać z najwyższą ostrożnością i przy nadzorze konserwatora.
·

ZABEZPIECZENIE NA CZAS BUDOWY
-

główna konstrukcja budynku A, nr 8 i nr 7 oraz styku z kościołem

-

oryginalne elementy dekoracyjne ścian oraz sklepień oraz wszelkie inne elementy pierwotne o
walorach konserwatorskich które mogą zostać odkryte w czasie prac (w tym m.in. fragmenty
posadzek, polichromie, maswerki, grafiki węglowe, sztukaterie, ozdobne belki stropowe)

-

istniejąca w budynku instalacja elektryczna, wodociągowa, teletechniczna oraz kanalizacyjna

-

stolarka okienna

-

elewacja budynku A, nr 8 i nr 7 oraz elewacja kościoła na styku z budynkiem A

-

meble oraz wyposażenie ruchome zabezpieczyć poza miejscem budowy na czas jej trwania

-

oryginalna stolarka drzwiowa wskazana do renowacji powinna zostać zabezpieczona poza
miejscem budowy na czas jej trwania

·

WYBURZENIA
-

demontaż elementów wyposażenia sanitarnego

-

demontaż posadzek wtórnych w grubości określonej na części rysunkowej

-

demontaż sufitów podwieszanych

-

demontaż wtórnych stałych elementów wyposażenia

-

demontaż istniejących opraw oświetleniowych, gniazd i przewodów (zakres pomieszczeń zgodnie

-

udrożnienie istniejących pionowych kanałów wentylacyjnych

-

wyburzenie stropów wskazanych w części rysunkowej (utworzenie szachtów oraz szybu klatki

z dokumentacją rysunkową oraz opracowanie branży elektrycznej);

schodowej)
-

wyburzenia ścian działowych

-

poszerzenie lub wykucie nowych otworów w ścianach konstrukcyjnych wraz z montażem nowych
nadproży

-

demontaż wtórnych elementów stolarki drzwiowej

-

przywrócenie pierwotnego kształtu otworów drzwiowych na parterze

-

poszerzenie wskazanych otworów drzwiowych

-

wykucie bruzd i wnęk dla nowoprojektowanych instalacji

-

skucie warstw wtórnych wylewek betonowych w piwnicy

-

mechaniczne, a następnie chemiczne usunięcie wtórnych warstw malarskich (w sposób opisany w
Programie Konserwatorskim)

·

PRACE BUDOWLANE

-

uzupełnienie i wymiana elementów konstrukcji drewnianej

-

wykonanie wzmocnienia więźby dachowej

-

wzmocnienie stropów pod słupami

-

montaż podkonstrukcji pod pomieszczeniami utworzonymi na poddaszu

-

montaż nowych okien połaciowych
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-

wymiana świetlików

-

wykonanie izolacji termicznej dachu nad użytkową częścią poddasza

-

wykonanie izolacji termicznej stropu między poddaszem nieużytkowym a 2 piętrem

-

wymiana pokrycia dachowej w niższej części budynku A

-

przebudowa istniejących w budynku sieci kanalizacyjnej, sieci elektrycznej, sieci wodociągowej
oraz sieci teletechnicznej

-

budowa ścianek działowych

-

wymiana zniszczonych fragmentów schodów drewnianych oraz poddanie renowacji pozostałych
fragmentów

-

wykonanie projektowanych nadproży

-

wykonanie nowych ścian działowych w technologii kartonowo gipsowej

-

wykonanie nowych ścian działowych w technologii murowanej z bloczków gazo-betonowych

-

wykonanie nowych schodów stalowych

-

wykonanie nowych warstw posadzkowych

-

wykonanie zabezpieczeń odkrytych elementów pierwotnych w postaci świadków (m.in.
polichromii, pierwotnych tynków, grafik, sztukaterii w porozumieniu z Konserwatorem)

-

uzupełnienie istniejących tynków wapiennych oraz naniesienie nowych tynków wapiennych

-

wykonanie nowych warstw malarskich (w technice opisanej w Programie Konserwatorskim)

-

montaż nowej stolarki drzwiowej

-

montaż stolarki drzwiowej poddanej renowacji

-

montaż barierek i balustrad

-

montaż płytek ściennych

-

montaż sufitów podwieszanych

-

montaż elementów wyposażenia sanitarnego

-

montaż wyposażenia kuchennego

-

montaż nowych opraw oświetleniowych

22. Obszar oddziaływania
Bez zmian – powstałe w wyniku prac remontowych zmiany nie wpływają na powiększenie się obszaru
oddziaływania, który nie wychodzi poza obszar działki inwestora.
Obiekt w zakresie bryły spełnia warunki przesłaniania i zacieniania zgodnie z Warunkami Technicznymi jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania. Obiekt w zakresie uwarunkowań formalno-prawnych
spełnia zapisy zawarte w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
dotyczące usytuowania miejsc postojowych, lokalizacji miejsca gromadzenia odpadów stałych,
zaopatrzenia budynku w niezbędne media odprowadzenia wód deszczowych (wody deszczowe
zagospodarowane na terenie działki bez możliwości spływu na działki sąsiednie i drogę).
23. Charakterystyka ekologiczna inwestycji
Realizacja inwestycji i urządzeń towarzyszących na omawianym terenie:
-

nie stanowi zagrożenia dla otoczenia ze względu na emisję zanieczyszczeń do powietrza
atmosferycznego,

-

nie stanowi zagrożenia dla otoczenia pod względem emisji hałasu

-

projektowane użytkowanie obiektów nie powoduje niekorzystnych oddziaływań na powierzchnię
terenu.

-

nie oddziałuje szkodliwie na środowisko oraz nie jest zaliczony do przedsięwzięć wymagających
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu
przepisów o ochronie środowiska.

Projektowana budowa nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.
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24. Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku
Bez zmian – budynki mają dostęp do dróg pożarowych oraz środków ochrony pożarowej takich jak hydranty
zewnętrzne.
25. Interes osób trzecich
Projektowana inwestycja nie narusza występujących w obszarze obiektów uzasadnionych interesów osób
trzecich. Projektowany obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną nie pozbawia
osobom trzecim:
-

dostępu do dróg publicznych,

-

dostępu do miejskich wodociągów,

-

dostępu do miejskiej kanalizacji ogólnospławnej lub rozdzielczej,

-

dostępu do punktów odbioru energii elektrycznej i cieplnej,

-

dopływu światła do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi znajdujących się na
działkach sąsiednich oraz umożliwia dalszą optymalną i prawidłową zabudowę tych działek,

-

dostępu do łączności radiowej, telewizyjnej oraz telefonicznej,
Rozwiązania techniczne w obiektach oraz zagospodarowaniu terenu zostały zaprojektowane w
sposób:

-

chroniący interesy osób trzecich przed nadmiernym hałasem wydobywającym się z wewnątrz
budynku podczas prawidłowego użytkowania,

-

nie generujący uciążliwych dla osób trzecich wibracji,

-

nie generujący uciążliwych dla osób trzecich zakłóceń elektrycznych,

-

nie generujący uciążliwego dla osób trzecich promieniowania,

-

ograniczający zanieczyszczenie powietrza do nie uciążliwego dla osób trzecich,

-

ograniczający zanieczyszczenie wody do nie uciążliwego dla osób trzecich,

-

ograniczający zanieczyszczenie gleby do nie uciążliwego dla osób trzecich

26. Uwagi końcowe
·

Zgodnie z zasadami obowiązującego prawa budowlanego, przy wykonaniu robót należy stosować jedynie
te wyroby, które uzyskały pozytywną ocenę, stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie. Są
to wyroby, dla których wydano: certyfikat ma znak bezpieczeństwa, wykazujący, że została zapewniona
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepisów, lub też: deklarację zgodności (certyfikat zgodności) z właściwą normą bądź
aprobatą techniczną, jeżeli dany wyrób nie jest objęty certyfikacja na znak bezpieczeństwa.

·

W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
-

Prawo budowlane

-

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie

-

warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

-

normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

-

instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

-

instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlanoinstalacyjnych,

·

przepisy techniczne instytucji kontrolujących, jakość materiałów i wykonywanych robót.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie
elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.
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·

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi
dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.

·

Rysunki i cześć opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w
specyfikacji (opisie), a nieujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nieujęte w specyfikacji winne być
traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji
należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.

·

Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy
niezbędne do prawidłowego działania instalacji nie zwalniają Wykonawcy z ich zamontowania i
dostarczenia.

·

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca, przed złożeniem oferty, winien wyjaśnić sporne
kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z
korzyścią dla Inwestora.

·

Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikające z uszczegółowienia
rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogów stawianych przez technologię,
konstrukcję, instalacje.

·

Roboty należy wykonać w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzorów technicznych.

·

Wszystkie wymiary, w zależności od skali rysunku, podawane są w metrach, w centymetrach, w milimetrach.
Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem
a stanem faktycznym, Wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do Inwestorowi.

·

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie może służyć, jako
podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydruków) jakichkolwiek prac budowlanych.
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III.

SPIS RYSUNKÓW

SPIS RYSUNKÓW
NR

NAZWA RYSUNKU

SKALA

PZT.00

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1:500
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BILANS TERENU:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: bez zmian
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA: bez zmian
POWIERZCHNIA UTWARDZONA: bez zmian

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BĘDĄCEJ CZĘŚCIĄ OPRACOWANIA: 2835,4m²
POWIERZCHNIA WYMIENIANYCH TERENÓW UTWARDZONYCH: 355m²

LEGENDA
12/3

NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK

II

ILOŚĆ KONDYGNACJI

OBRYS REMONTOWANYCH BUDYNKÓW
OBSZAR INWESTYCJI
14,13

ZAKRES ODDZIAŁYWANIA

BUDYNKI ISTNIEJĄCE - REMONTOWANE
20,77

8,68

EK 7
BUDYN

GRANICE DZIAŁEK

BUDYNK ISTNIEJĄCE POZA OBSZAREM OPRACOWANIA

4,78

MONTOWANE URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE - AGREGAT

228/1
III

WEJŚCIE DO BUDYNKU

7,16
31,38

9,03

EK 8
BUDYN

11,85
211/3

BUDYNEK
KOŚCIOŁA

UWAGA:
Posadowienie agregatów należy realizować za pomocą płyt fundamentowych
wykonanych ze zbrojonego betonu.
Należy wykonać wymianę gruntu do głębokości 1m. Fundament należy posadowić
na warstwie podsypki tłumiącej drgania tj. 2 warstwach całkowitej gr.30cm(15cm
gr.jednej warstwy) wilgotnego piasku silnie ubitego do wskaźnika Is=0,98
potwierdzone badaniami. Następnie należy wykonać podbeton C8/10 gr. 10cm.
Szerokość 1,5m; długość 2,80m; wysokość płyty fundamentowej wymiary:
1,5x2,80x0,30 z betonu C30/37 W8, M-150 zbrojonej siatką z prętów fi 12 co 10cm
w obie strony górą i dołem.
Po rozdeskowaniu fundamentu należy przestrzeń pomiędzy bocznymi ścianami
fundamentu, a gruntem wypełnić również podsypkowym materiałem tłumiącym lub
płytami ze styropianu o gr. 100mm. Fundament należy oddylatować od warstw
posadzki i elementów konstrukcji, tak, aby obciążenia nie przekazywały się na
konstrukcję budynków.

32,46

7,02

15,04

11,94

8,5

15,27

III

JEDNOSTKA
ZEWNĘTRZNA
KLIMATYZACJI
wymiana nawierzchni w wirydarzu
na bruk ceglany - terakotowy (z istniejącego miału ceglanego)
bez zmiany zakresu powierzchni utwardzanych
(z zachowaniem istniejącego kształtu alejek)

9,94

19,35

12,59

17,67

2,38

8,3

JEDNOSTKA
ZEWNĘTRZNA
KLIMATYZACJI

228/2

2,71

IV

34,11

19,51

14,74

2,83 3,1

14,19

9,39

BUDYNEK A
5,94

29,98

10,97
2,36

4,04

1,09

5,21

2

1,49

50,56

2,76

Posadowienie agregatów należy realizować za pomocą płyt
fundamentowych wykonanych ze zbrojonego betonu.
Szerokość, długość i wysokość płyty fundamentowej: 1,5x2,80x0,30
Płytę wykonać z betonu C30/37 W8, M-150 zbrojonej siatką z prętów fi
12 co 10cm w obie strony górą i dołem.

222/8

N

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z
uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi
opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z
projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i
wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą
odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią
niniejszego opracowania.
9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w
szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie
wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w
rozumieniu prawa handlowego.
10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
rzeczywistych wymiarów.
Pomiary oraz zestawienie powierzchni sporządzone zostały według wytycznych normy
PN-ISO 9836:1997.
Wszystkie prace na pierwotnej tkance należy wykonywać pod nadzorem konserwatora.
INWESTYCJA

„Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w
Owińskach, Plac Przemysława 9" polegająca na zmianie
sposobu użytkowania poddasza, przebudowie oraz remoncie
budynków A i 8.

LOKALIZACJA

Plac Przemysława 9, Owińska
dz. nr 228/1, 228/2, obr. 0010, ark. 5

INWESTOR

Powiat Poznański
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
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PL 60-348 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

IMIĘ I NAZWISKO

FUNKCJA

NR UPR. W SPEC.

PODPIS

WOIA-OKK/UpB/107/2011
w specjalności architektonicznej
nr izby WP-0898

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Rafał Murat
OPRACOWAŁA: mgr inż. arch. Inga Rolek
OPRACOWAŁ:
OPRACOWAŁ:
OPRACOWAŁ:
SPRAWDZIŁ:

mgr inż. arch. Jan Krzysztof Nikisch

WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
w specjalności architektonicznej
nr izby WP-0817

SKALA

TREŚĆ RYS.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1:500

DATA

04 LIPIEC 2016

NR KONTRAKTU

BRANŻA

NR
REW
ZIJI

NR
RYSUNKU

A

00

001612

PZT.01

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany,
i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

