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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU REWITALIZACJI 
ZABYTKOWEGO RATRUSZA W ROSTARZEWIE  

ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA IZBĘ PAMIĘCI . 
 
1. INWESTOR :                     GMINA RAKONIEWICE  
                                               UL. Osiedle Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice  
 
 
2. ADRES LOKALIZACJI :    ROSTARZEWO 
                                               Plac Powstańców Wielkopolskich  
                                               Działka o nr ewidencji geodezyjnej  294 
 
3. PODSTAWA OPRACOWANIA : 
 

- Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Rakoniewic 
- Ekspertyza techniczna wykonana przez dr inż. Lecha J. Engela , 
- Wizja lokalna w terenie + pomiar inwentaryzacyjny. 

 
 

4. DANE OGÓLNE :  
 
Przeznaczenie , program użytkowy obiektu ,oraz funkcja obiektu 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt rewitalizacji zabytkowego ratusza w 
Rostarzewie oraz jego zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na 
regionalną izbę pamięci.  
 
Ratusz XVIII wieczny zlokalizowany na środku placu Powstańców 
Wielkopolskich, w poprzek drogi krajowej Poznań—Zielona Góra. Droga ta 
pierwotnie przechodziła przez środek ratusza gdzie w przejazdach 
mieściły się wozy konne i gdzie pobierano opłatę tzw. „kopytkowe” za 
przejazd. Budynek ostatnio użytkowany jako biblioteka publiczna , obecnie 
z przyczyn złego stanu technicznego jest zamknięty i nieużytkowany. 
 
Budynek ratusza wzniesiony na rzucie prostokąta, 2-kcndygnacyjny, od 
strony północnej częściowo podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. 
Dach stromy 4-spadowy, z centralnie położoną czterospadową wieżą 
zegarową. Wejście do budynku od strony wschodniej ( głównie 
wykorzystywane ) i zachodniej. Budynek wzniesiono w 1768r. W 1954r 
przeprowadzono restauracje budynku, wykonano pokrycie dachu gontami.  
 
Projektowana funkcja obiektu ma ścisły związek z promocją regionu gminy 
Rakoniewice oraz samej miejscowości Rostarzewa oraz osób zasłużonych 
wywodzących się z tego regionu.  
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W zakresie zmiany sposobu użytkowania projekt zakłada wykonanie : 
 

 poziom piwnicy : pomieszczenie techniczne oraz korytarz, 

 poziom parteru : trzy sale ekspozycyjne, pomieszczenie administracji , 
w-c przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz korytarz ze 
schodami prowadzącymi na piętro budynku, 

 poziom piętra : trzy sale ekspozycyjne oraz korytarz komunikacyjny z 
wejściem na poddasze strychowe.  

 
Poziom piwnicy  
Projektowane pomieszczenie techniczne należy wyposażyć w kocioł 
gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania , szafę na środki 
czystości i sprzęt porządkowy, umywalkę , zawór czerpalny z końcówką 
na wąż oraz brodzik do mycia sprzętu porządkowego.  
 
Poziom parteru 
Projektowane w istniejących pomieszczeniach sale ekspozycyjne należy 
wyposażyć w gabloty, regały ekspozycyjne. Istniejące W-C należy 
wyposażyć w umywalkę , miskę ustępową z dolnopłukiem oraz zawór 
czerpalny z końcówką na wąż. W pomieszczeniu administracyjnym 
projektuje się wykonanie okienka kasowego, montaż umywalki, zlewu 
jednokomorowego oraz wyposażenie w biurko , szafy lub regały biurowe. 
 
Poziom piętra 
Projektowane w istniejących pomieszczeniach sale ekspozycyjne należy 
wyposażyć w gabloty, regały ekspozycyjne. 
 
 

5. DANE TECHNICZNE :  
 
Dane techniczne obiektu  : 
 
Wysokości obiektu : 
Wysokość do okapu = 5,82 m 
Wysokość do kalenicy = 19,62 m 
Wysokość razem z iglicą  = 23,01 m 
 
Wymiary zewnętrzne budynku 
Długość budynku L = 11,78 m 
Szerokość budynku L = 14,76 m 
 
Powierzchnia zabudowy : 
Powierzchnia zabudowy Pz = 177,14 m2 

 

Powierzchnia całkowita : 
Powierzchnia całkowita Pc = 53,05+ 177,14+ 177,14+102,55 = 509,88 m2 
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Powierzchnia użytkowa : 
Powierzchnia użytkowa piwnicy  28,5 m2 
Powierzchnia użytkowa parteru 131,1 m2 
Powierzchnia użytkowa piętra 148,7 m2 
Razem Pu = 308,3 m2 
+ strych 102,55 
 
W tym 
powierzchnia ekspozycyjna : P = 200,7 m2 

powierzchnia administracyjna : P = 13,7 m2 

powierzchnia komunikacji : P = 59,7 m2 

powierzchnia piwnic i techniczna : P = 28,5 m2 

powierzchnia strychu : P = 102,55 m2 

 

Kubatura  :  
Kubatura razem K = 1218 m3 

 
 
Forma architektoniczna obiektu oraz dostosowanie do krajobrazu i 
otoczenia. 
Barokowy budynek ratusza wzniesiony na rzucie prostokąta, 2-
kcndygnacyjny, od strony północnej częściowo podpiwniczony, z 
poddaszem nieużytkowym. Dach stromy 4-spadowy, łamanym , polskim z 
centralnie położoną czterospadową wieżą zegarową. Wejście do budynku 
od strony wschodniej ( głównie wykorzystywane ) i zachodniej. Lokalizacja 
budynku w poprzek drogi krajowej w bezpośredniej odległości od 
krawężnika wynoszącej 0,55m, 0,85m, 0,90m i 1,05m.  
 
 
Dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu na 
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie  
 
Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania 
ścieków. 
Zaopatrzenie w wodę w sieci wodociągowej. Woda używana na terenie 
budynku musi spełniać wymogi wody zdatnej do picia. Zużycie wody 
będzie wynosiło około 4m3/m-c. Nieczystości płynne socjalno-bytowe w 
ilości około 3,5m3/m-c zostaną odprowadzone do sieci kanalizacji 
sanitarnej.  
 
Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych: 
Budynek nie będzie źródłem zanieczyszczeń związanych z emisją do 
atmosfery szkodliwych pyłów i dymów wynikających z ogrzewania obiektu.  
 
Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 
Na terenie budynku będą powstawały odpady komunalne (papiery, folie), 
które będą gromadzone w odpowiednich pojemnikach (SM-110) i 
wywożone przez podmioty koncesjonowane na wysypisko śmieci.  
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Emisja hałasu  
Projektowana funkcja użytkowa obiektu nie przewiduje występowania 
źródeł nadmiernego hałasu przenikającego do środowiska.  
 
Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię 
ziemi, w tym gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne . 
Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje się naruszenia istniejącego 
drzewostanu w obrębie inwestycji.  
 

 Poziom wody gruntowej - poniżej poziomu posadowienia fundamentu  

 Grunt – gliny piaszczyste – dopuszczalne naprężenie na grunt < 0,15MPa   
- pierwsza kategoria geotechniczna , 

 Projekt dostosowany jest do warunków stref  I-IV klimatycznej  wg PN-
82/B-02403 , śniegowej wg PN-80/B-020010 , wiatrowej wg PN-77/B-
012011.  

 Działki na terenie których projektowana jest inwestycja nie znajdują się  na 
terenach zalewowych, na terenach wpływów związanych z eksploatacją 
górniczą oraz nie należą do terenów chronionych ESE Natura 2000. 

 
6. OPIS I ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH : 
 

Zakres prac ogólnobudowlanych związanych z rewitalizacją i zmianą 
sposobu użytkowania został opracowany na podstawie zaleceń i 
programu naprawczego umieszczonego w ekspertyzie technicznej 
opracowanej przez dr inż. Lecha J. Engela .  
 
KOMINY NA ŚCIANIE PÓŁNOCNEJ I POŁUDNIOWEJ 
 
Istniejące trzony kominowe zlokalizowane od strony północnej i 
południowej budynku należy w górnych partiach rozebrać i przemurować 
cegłą ceramiczną pełną klasy Rc=15,0MPa stosując zaprawę wapienno-
cementową Rz=3,0MPa. Spoinowanie cegły zaprawą wapienną 
Rz=0,4MPa. W pozostałej części trzonów kominowych powierzchniowo 
skorodowane cegły oczyścić . Braki w zaprawie wypełnić stosując 
zaprawę wapienno-cementową Rz=3,0MPa i spoinę z zaprawy wapiennej 
Rz=0,4MPa. Należy zastosować cegłę o identycznej kolorystyce i 
identycznych wymiarach jak cegła istniejąca oraz zaprawę do spoinowania 
dobraną kolorystycznie do do zaprawy istniejącej. Prace budowlane 
wymienione powyżej należy wykonać w pierwszym etapie celem usunięcia 
zagrożenia jakim są, dla użytkowników jezdni i przechodniów, istniejące 
trzony kominowe.  
Zastosowana marka zaprawy do murowania jak i spoinowania nie może 
wpływać na osłabienie wytrzymałości cegieł istniejących.  
 
Prowadzenie wyżej wymienionych robót wymaga uzgodnienia z zarządca  
drogi i służbami drogowymi, w zakresie wykonania objazdu drogi na czas 
prowadzenia prac oraz wykonania zabezpieczeń gwarantujących 
bezpieczeństwo dla pojazdów . 
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KONSTRUKCJA DACHU I WIEŻY ZEGAROWEJ. 
 
Istniejące pokrycie dachu wraz z gontami i łatami oraz hełm wieży 
zegarowej należy zdemontować. Pokrycie należy zdejmować 
równomiernie ze wszystkich stron dachu, aby nie doprowadzić do 
niesymetrycznego obciążenia całej konstrukcji. Odkryte partie dachu 
należy zabezpieczać folią gr. min. 0,2mm aby nie dopuścić do zalania w 
przypadku silnych opadów atmosferycznych.  
Następnie należy zdemontować deskowanie ścianek bocznych wieży 
zegarowej. Zlikwidować ewentualne odkształcenia połaci dachu oraz 
konstrukcji wieży. Wszystkie zniszczone elementy więźby dachowej i 
wieży należy wymienić na nowe stosując elementy o identycznym 
przekroju jak istniejące, przed zniszczeniem. Oparcia i połączenia 
elementów nowych z istniejącymi należy wykonywać na połączenia 
ciesielskie jak obecnie istniejące. W przypadkach koniecznych należy 
wykonać połączenia inżynierskie na śruby lub pierścienie Geka.  
W elementach więźby o zniszczonych końcowych partiach, odciąć i 
wymienić zniszczone odcinki , wykonując połączenia inżynierskie na śruby 
lub pierścienie z użyciem przekładek drewnianych. Istnieje możliwość 
wymiany zniszczonego elementu na nowy o identycznym przekroju jak 
istniejący przed zniszczeniem . 
Elementy uszkodzone należy oczyścić z warstwy skorodowanej i 
obustronnie wzmocnić przekładkami drewnianymi, łączonymi na gwoździe.  
Wszystkie elementy  więźby dachowej i wieży zegarowej należy 
wykonywać przy zastosowaniu drewna klasy C27. 
Wykonać pokrycie ścian wieży zegarowej pionowymi deskami, 
wykorzystując w miarę możliwości i dobrego stanu technicznego  deski 
uprzednio zdemontowane z tych ścian.  
Całość konstrukcji drewnianej dachu i wieży należy zabezpieczyć 
środkami grzybo i owadobójczymi np. Drewnochron, Fobos oraz 
zabezpieczyć Ogniochronem do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia .  
Wykonać pokrycie dachu poprzez podwójne krycie gontem, łupanym  
modrzewiowym mocowany do łat drewnianych. Pokrycie dachu należy 
układać równomiernie na wszystkich połaciach, aby nie dopuścić do 
niesymetrycznego obciążenia dachu. Używane do remontu drewno musi 
być całkowicie suche , sezonowane o wilgotności nie przekraczającej 
12%. Użycie drewna wilgotnego spowoduje wystąpienia luzów i szczelin w 
węzłach, co może powodować brak współpracy między elementami oraz 
ponowne odkształcenia konstrukcji .  
W przypadku stwierdzenia występowania na elementach drewnianych 
konstrukcji dachu i wieży zegarowej oznaczeń ciesielskich należy wykonać 
ich inwentaryzację ( fotografię i pomiar ) i zachowanie. W przypadku 
wymiany oznakowanego elementu należy oznakowanie identycznie 
odtworzyć na nowym elemencie. 
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STROP NAD PIERWSZYM PIĘTREM 
 
Istniejące stropy drewniane ,w  większości nagie o belkach profilowanych , 
w dwóch pomieszczeniach z podsufitką z desek i tynkiem na trzcinie. 
Oparcie belek na ścianach zewnętrznych oraz podwieszone częściowo za 
pomocą śrub do drewnianego podciągu. 
Z całej powierzchni stropów zdjąć podłogę i usunąć polepę z gliny. Ze 
stropów z podsufitką zdjąć tynk i podsufitkę. Belki stropowe odkryć w 
całości w miejscu ich połączenia ze ścianą. Wymienić wszystkie 
całkowicie zniszczone i skorodowane belki na nowe o identycznym 
przekroju jak istniejące przed zniszczeniem. Belki o profilowanym kształcie 
należy wyprofilować w sposób identyczny jak istniejące. Z uwagi na 
historyczne stropy „nagie” o widocznym belkach, należy wymienić tylko 
belki całkowicie zniszczone, nie spełniające wymogów konstrukcyjnych.  
W miejscach gdzie belki są niewidoczne, czyli w części stropów z 
podsufitką , beki o zniszczonych końcowych partiach tzn. w części opartej 
na ścianie należy odciąć i wymienić zniszczone odcinki , wykonując 
połączenia inżynierskie na śruby lub pierścienie Geka z użyciem 
przekładek drewnianych. Istnieje możliwość wymiany zniszczonego 
elementu na nowy o identycznym przekroju jak istniejący przed 
zniszczeniem . Belki stropu uszkodzone należy oczyścić do warstwy 
nieuszkodzonego drzewa. W stropach z podsufitką w przypadku gdy 
przekrój belki jest niewystarczający , belkę należy wzmocnić obustronnymi 
przekładkami drewnianymi łączonymi na gwoździe. Wszystkie nowe 
wbudowane elementy i belki wykonywać przy zastosowaniu drewna klasy 
C27. Całość konstrukcji drewnianej stropu należy zabezpieczyć środkami 
grzybo i owadobójczymi np. Drewnochron, Fobos oraz zabezpieczyć 
Ogniochronem do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia. Impregnacja nie 
dotyczy płaszczyzn belek stropów nagich widocznych od dołu. Na stropie 
należy wykonać podłogę z desek. Przestrzeń między belkami, w części 
stropu z podsufitką, wypełnić wełną mineralną gr. 20cm. Wełnę układać na  
warstwie folii paraizolacyjnej . W części stropu gdzie wcześniej znajdowała 
się podsufitka należy ją wykonać stosując deski gr. 25mm , w miarę 
możliwości i ich stanu technicznego należy stosować deski wcześniej 
zdemontowane. Następnie całość podsufitki należy otynkować tynkiem 
wapiennym na siatce lub macie trzcinowej.  
Istniejące belki stropowe w rozstawach zróżnicowanych co ok. 92-31cm i 
przekrojach ok. 19/31cm. W części obliczenia statyczne dokonano 
obliczeń wytrzymałościowych i sprawdzenia nośności belek stropowych.  
Używane do remontu drewno musi być całkowicie suche , sezonowane o 
wilgotności nie przekraczającej 12%. Użycie drewna wilgotnego 
spowoduje wystąpienia luzów i szczelin w węzłach, co może powodować 
brak współpracy między elementami oraz ponowne odkształcenia 
konstrukcji .  
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STROP NAD PARTEREM 
 
Istniejące stropy drewniane ,listwowe ze ślepym pułapem i podsufitką z 
desek i tynkiem na trzcinie. Oparcie belek na ścianach zewnętrznych oraz 
podciągach stalowych z dwuteowników normalnych.  Na istniejących 
stropach podłogi z desek , płyt pilśniowych twardych i linoleum. 
Z całej powierzchni stropów należy zdjąć wykładzinę linoleum, płyty 
pilśniowe twarde, usunąć zasypki i polepę pomiędzy belkami stropowymi, 
zdemontować sufity podwieszane , zdjąć podsufitki oraz tynk. Belki 
stropowe odkryć w całości w miejscu ich połączenia ze ścianą. Wymienić 
wszystkie całkowicie zniszczone i skorodowane belki na nowe o 
identycznym przekroju jak istniejące przed zniszczeniem. Belki o 
profilowanym kształcie należy wyprofilować w sposób identyczny jak 
istniejące.  
Z uwagi na historyczne stropy „nagie” o widocznym belkach, należy 
wymienić tylko belki całkowicie zniszczone, nie spełniające wymogów 
konstrukcyjnych.  
W miejscach gdzie belki są niewidoczne, czyli w części stropów z 
podsufitką , beki o zniszczonych końcowych partiach tzn. w części opartej 
na ścianie należy odciąć i wymienić zniszczone odcinki , wykonując 
połączenia inżynierskie na śruby lub pierścienie Geka z użyciem 
przekładek drewnianych. Istnieje możliwość wymiany zniszczonego 
elementu na nowy o identycznym przekroju jak istniejący przed 
zniszczeniem . Belki stropu uszkodzone należy oczyścić do warstwy 
nieuszkodzonego drzewa. W stropach z podsufitką w przypadku gdy 
przekrój belki jest niewystarczający , belkę należy wzmocnić obustronnymi 
przekładkami drewnianymi łączonymi na gwoździe. Wszystkie nowe 
wbudowane elementy i belki wykonywać przy zastosowaniu drewna klasy 
C27. Całość konstrukcji drewnianej stropu należy zabezpieczyć środkami 
grzybo i owadobójczymi np. Drewnochron, Fobos oraz zabezpieczyć 
Ogniochronem do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia. Impregnacja nie 
dotyczy płaszczyzn belek stropów nagich widocznych od dołu. Na stropie 
należy wykonać podłogę z desek. Przestrzeń między belkami, w części 
stropu z podsufitką, wypełnić wełną mineralną gr. 20cm. Wełnę układać na  
warstwie folii paraizolacyjnej . W części stropu gdzie wcześniej znajdowała 
się podsufitka należy ją wykonać stosując deski gr. 25mm , w miarę 
możliwości i ich stanu technicznego należy stosować deski wcześniej 
zdemontowane. Następnie całość podsufitki należy otynkować tynkiem 
wapiennym na siatce lub macie trzcinowej. 
Istniejące belki stropowe w rozstawach zróżnicowanych co ok. 92-31cm i 
przekrojach ok. 19/31cm. W części obliczenia statyczne dokonano 
obliczeń wytrzymałościowych i sprawdzenia nośności belek stropowych 
oraz istniejących podciągów stalowych.  
Używane do remontu drewno musi być całkowicie suche , sezonowane o 
wilgotności nie przekraczającej 12%. Użycie drewna wilgotnego 
spowoduje wystąpienia luzów i szczelin w węzłach, co może powodować 
brak współpracy między elementami oraz ponowne odkształcenia 
konstrukcji .  
 



STUDIO PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO  „ D E S I G N ”  - SEBASTIAN RĘKOŚ 
UL.POLNA 13A, ROSTARZEWO 62-068 TEL. 061-44-42-872, KOM. 508-198-856 

8 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
STROP NAD PIWNICĄ  
 
Istniejący strop nad piwnicą odcinkowy, łukowy na belkach stalowych z 
dwuteownika normalnego, w rozstawie zróżnicowanym co ok. 95-120cm. 
Z całej powierzchni stropu należy zdemontować podłogi oraz usunąć 
istniejącą zasypkę, zdjąć tynk od dołu . Zdejmowanie poszczególnych 
warstw posadzki powinno odbywać się równomiernie z całej powierzchni 
stropu. Po zdjęciu wszystkich warstw zewnętrznych stropu warstwę nośną 
należy osuszyć. W stropie odcinkowym w części projektowanego 
pomieszczenia technicznego belki stropowe należy oczyścić z rdzy, półki 
belek należy osiatkować i otynkować .  
Część stropu nad piwnicą od strony wschodniej wymaga wymiany lub 
podparcia porzecznego. Zakłada się dwa warianty  wykonania w/w robót.  
Wariant 1 . 
Wzmocnienie istniejącego stropu poprzez wykonanie podparć pośrednich 
z belek stalowych zgodnie z obliczeniami statycznymi z POZ.1.1 .  
Wariant 2 . 
Wymiana istniejącego stropu odcinkowego. Projektowane belki stalowe 
należy osadzić w istniejących gniazdach na poduszce betonowej . 
Zastosować belki z dwuteownika normalnego 160 oraz wypełnienie z 
cegły ceramicznej pełnej w mirę możliwości wykorzystać cegłę pozostałą z 
rozbiórki stropu.  
Na istniejących stropach wykonać podłogi z desek na legarach na w-wie 
izolacji przeciwwilgociowej ( 1 x papa )  i termoizolacyjnej . Możliwie 
należy wykorzystać istniejące deski.  
 
ŚCIANY KONSTRUKCYJNE I PIĘTRA 
 
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne o konstrukcji drewnianej, ryglowej z 
wypełnieniem cegłą ceramiczną pełną. Ściany obustronnie otynkowane. 
Przed rozpoczęciem remontu ścian ryglowych I piętra należy całkowicie 
odciążyć ściany poprzez podstemplowanie stropu nad parterem, 
pierwszym piętrem oraz więźby dachowej. Stemple należy posadowić na 
gruncie na poziomie parteru i piwnicy.  
Ze ścian należy zdjąć tynk celem udostępnienia konstrukcji ryglowej 
ściany. W partiach ścian ze zniszczonymi elementami konstrukcji ścian, 
należy rozebrać wypełnienie cegłą . Należy wymienić zniszczone elementy 
na elementy o identycznym przekroju jak istniejące przed ich 
zniszczeniem.  Elementy nowo wbudowane łączyć z istniejącymi na 
połączenia ciesielskie jak istniejące, a w przypadkach koniecznych 
stosować połączenia na czopy obce wklejane na kompozycję żywiczną . 
Wszystkie nowe wbudowane elementy i belki wykonywać przy 
zastosowaniu drewna klasy C27. Całość konstrukcji drewnianej stropu 
należy zabezpieczyć środkami grzybo i owadobójczymi np. Drewnochron, 
Fobos oraz zabezpieczyć Ogniochronem do stopnia nie rozprzestrzeniania 
ognia. Przestrzenie pomiędzy konstrukcją drewnianą należy wypełnić 
szczelnie cegłą ceramiczną pełną klasy Rc=10 MPa , murowanych na 
zaprawie wapiennej Rz=0,4MPa. Następnie ściany należy otynkować 
tynkiem wapiennym .  
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Używane do remontu drewno musi być całkowicie suche , sezonowane o 
wilgotności nie przekraczającej 12%. Użycie drewna wilgotnego 
spowoduje wystąpienia luzów i szczelin w węzłach, co może powodować 
brak współpracy między elementami oraz ponowne odkształcenia 
konstrukcji .  
 
 
ŚCIANY KONSTRUKCYJNE RYGLOWE WEWNĘTRZNE NA 
PARTERZE  
 
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne o konstrukcji drewnianej, ryglowej z 
wypełnieniem cegłą ceramiczną pełną. Ściany obustronnie otynkowane. 
Przed rozpoczęciem remontu ścian ryglowych I piętra należy całkowicie 
odciążyć ściany poprzez podstemplowanie stropu nad parterem, 
pierwszym piętrem oraz więźby dachowej. Stemple należy posadowić na 
gruncie na poziomie parteru i piwnicy.  
Ze ścian należy zdjąć tynk celem udostępnienia konstrukcji ryglowej 
ściany. W partiach ścian ze zniszczonymi elementami konstrukcji ścian, 
należy rozebrać wypełnienie cegłą . Należy wymienić zniszczone elementy 
na elementy o identycznym przekroju jak istniejące przed ich 
zniszczeniem.  Elementy nowo wbudowane łączyć z istniejącymi na 
połączenia ciesielskie jak istniejące, a w przypadkach koniecznych 
stosować połączenia na czopy obce wklejane na kompozycję żywiczną . 
Wszystkie nowe wbudowane elementy i belki wykonywać przy 
zastosowaniu drewna klasy C27. Całość konstrukcji drewnianej stropu 
należy zabezpieczyć środkami grzybo i owadobójczymi np. Drewnochron, 
Fobos oraz zabezpieczyć Ogniochronem do stopnia nie rozprzestrzeniania 
ognia. Przestrzenie pomiędzy konstrukcją drewnianą należy wypełnić 
szczelnie cegłą ceramiczną pełną klasy Rc=10 MPa , murowanych na 
zaprawie wapiennej Rz=0,4MPa. Następnie ściany należy otynkować 
tynkiem wapiennym .  
Używane do remontu drewno musi być całkowicie suche , sezonowane o 
wilgotności nie przekraczającej 12%. Użycie drewna wilgotnego 
spowoduje wystąpienia luzów i szczelin w węzłach, co może powodować 
brak współpracy między elementami oraz ponowne odkształcenia 
konstrukcji .  
 
ŚCIANY KONSTRUKCYJNE MUROWANE NA  PARTERZE  
I W PIWNICY 
 
Istniejące ściany konstrukcyjne parteru murowane z cegły ceramicznej 
pełnej na zaprawie wapiennej . Ściany obustronnie otynkowane. Cokoły 
częściowo murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej, 
częściowo z kamienia łamanego na zaprawie wapiennej , nietynkowane.  
W piwnicy ściany z cegły ceramicznej pełnej, częściowo z kamienia 
łamanego na zaprawie wapiennej , ściany tynkowane.  
Ze wszystkich ścian zarówno od środka jak i od zewnątrz należy zdjąć 
tynk. Ściany należy oczyścić, odgrzybić i osuszyć. Cegły z głęboką korozją 
wymienić na cegły o identycznych wymiarach.  
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W odkrytych nietynkowanych cokołach należy wstawianą cegłę 
dostosować kolorystycznie do cegieł istniejących.  
Cegły z korozją powierzchniową należy oczyścić , zaprawę skorodowaną 
w przypowierzchniowej strefie wymienić, brakującą uzupełnić.  
Do wymiany i uzupełnień zastosować cegłę ceramiczną pełną o 
wytrzymałości Rc=15,0MPai zaprawę cementowo-wapienną Rz=3,0MPa. 
Spoinowanie cegieł i kamienia wykonać za pomocą zaprawy wapiennej 
Rz=0,4MPa.  
Ściany zewnętrzne w celu ich wzmocnienia i uodpornienia na drgania 
dynamiczne , należy kotwić obwodowo z poziomie poniżej stropu nad 
parterem. Kotwienie należy wykonać jako ciągłe, obejmujące budynek od 
strony zewnętrznej ścian. Kotwienie wykonać z płaskownika o wymiarach 
minimum # 10 x 80mm ze stali klasy St3S, umieszczonego na licu 
zewnętrznym ścian. W narożach ścian zastosować blachy o wymiarach 
10x300x300mm . Płaskowniki napinać śrubami M30.  
Ściany po osuszeniu otynkować od wewnątrz tynkiem wapiennym, od 
zewnątrz wykonać tynki renowacyjne  przygotowane na bazie wapna i 
krzemianów np. serii Histolith firmy Caparol.  
 
SCHODY 
Schody z poddasza strychowego na wieżę zegarową. 
Istniejące schody z poddasza strychowego na poddasze drabiniaste o 
konstrukcji drewnianej, o kilku oddzielnych biegach schodowych. W 
biegach schodowych należy wymienić wszystkie zniszczone elementy , 
wykonać podesty drewniane oraz solidne balustrady biegów schodowych i 
podestów.  
Schody z pierwszego piętra na poddasze strychowe. 
Istniejące schody o konstrukcji drewnianej , policzkowej z zabiegiem. 
Schody należy w całości zdemontować z uwagi na ich stan techniczny. 
Należy wykonać nowe schody o drewnianej konstrukcji policzkowej . 
Schody należy wykonać na wzór istniejących . 
Schody z parteru na poziom pierwszego piętra  
Istniejące schody o konstrukcji drewnianej , policzkowej, dwubiegowe 
.Schody w miejscach uszkodzonych należy oczyścić do warstwy 
nieuszkodzonego drewna i impregnować środkami grzybo i 
owadobójczymi np. Drewnochron, Fobos oraz zabezpieczyć 
Ogniochronem do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia. 
 
Stopnice biegu schodowego należy wymienić. Należy uzupełnić brakujące 
tralki w balustradzie. Tralki należy wykonać na wzór identyczny z tralkami 
istniejącymi.  
 
Schody z piwnicy na poziom parteru 
Istniejące schody jednobiegowe wykonane z z cegły ułożonej rembem. 
Cegły z ubytkami i głęboko skorodowane wymienić . Cegły z korozją 
powierzchniową oczyścić . Przy wymianie należy zastosować cegłę 
ceramiczną pełną o wytrzymałości Rc=10,0MPa.  
Skorodowaną zaprawę wymienić, brakującą uzupełnić. Do wymiany 
należy zastosować zaprawę cementowo-wapienną Rz=3,0MPa.  
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DRZWI I OKNA  
Istniejące drzwi stare , płycinowe należy zachować , przeprowadzając ich 
naprawę i uszczelnienie. Należy zdjąć złuszczoną warstwę farby , 
oczyścić , oszlifować i malować. Przy renowacji można stosować farby  i 
lakiery na drewno  firmy Caparol.  
Przed przystąpieniem do remontu i wymiany stolarki otworowej należy 
dokonać bardzo wnikliwego przeglądu okien w celu wytypowania okien 
nadających się do remontu lub wymiany, zakładając możliwie jak 
największe zachowanie stolarki istniejącej, w razie konieczności 
wymieniając poszczególne elementy okna. W przypadku okien 
pojedynczych nadających się do remontu należy je zachować, 
poprawiając ich termoizolacyjność poprzez zastosowanie dodatkowych 
wewnętrznych skrzydeł okiennych, wykonanych na wzór skrzydeł okna 
istniejącego. Istniejące okna, które będą kwalifikowały się do wymiany, 
należy wymienić na nowe, poprzez precyzyjne odwzorowanie kształtu i 
wyglądu okien istniejących.  
 
GZYMSY , ELEWACJA 
Istniejące gzymsy profilowane, pośrednie, są miejscami popękane ze 
znacznymi ubytkami od strony północnej. Gzymsy należy odnowić, 
miejscami uzupełnić. Profilowanie gzymsu zgodnie z załączonym 
rysunkiem szczegółowym.  
Elewację po osuszeniu otynkować od zewnątrz tynkiem renowacyjnym  
przygotowanym na bazie wapna i krzemianów np. serii Histolith firmy 
Caparol. Na elewacjach zastosować kolorystykę zatwierdzoną z 
Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu .  
 
INSTALACJE  
Istniejącą instalację wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną oraz węzeł 
sanitarny należy zdemontować. Nowe instalacje należy wykonać zgodnie 
z opracowanymi projektami branżowymi. Wymianie podlegają elementy 
armatury łazienkowej w istniejącym pomieszczeniu W-C.  
Istniejącą instalację odgromową należy po zakończeniu remontu wymienić 
na nową. Jednakże z uwagi na bezpieczeństwo obiektu, w trakcie 
prowadzenia robót remontowych należy istniejącą instalację utrzymywać w 
pełnej sprawności . 
 
ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH  
Z uwagi na zły stan techniczny istniejących rynien oraz rur spustowych 
należy je w całości zdemontować i wymienić na nowe. Projektuje się 
zastosowanie rynien o średnicy 150mm i rur spustowych o średnicy 
120mm , wykonanych z miedzi.  
Wodę z kanalizacji deszczowej należy odprowadzić do kanalizacji 
deszczowej . Wykonując instalację zewnętrzną z rur PCV o średnicy 
200mm, ze studzienkami rewizyjnymi na załamaniach instalacji.  
 
WODA GRUNTOWA – POSADZKI PIWNICY  
W piwnicy występuje okresowo woda gruntowa znajdująca swoje lustro 
nawet ok. 15cm powyżej istniejącej posadzki.  
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W celu wyeliminowania tego zjawiska projektuje się skucie istniejącej 
posadzki, wykonanie podkładu z betonu z betonu B-20, W-6, pod warstwę 
izolacji przeciwwodnej. Izolację należy wykonać z dwóch warstw papy 
termozgrzewalnej z zakładem 60cm zachodzącym na ściany piwnicy. 
Następnie przy zastosowaniu betonu    B-20, W-6 zbrojonego siatką 
15/15cm z prętów o średnicy 4,5mm gr.10cm należy wykonać szczelną 
wannę żelbetową zachodząca 60cm i zakotwione w ścianach piwnic.  
 
POSADZKA W SIENI RATUSZA ( POM. NR 1 – POZIOM PARTERU ) 
W sieni ratusza, która służyła jako miejsce przejazdu i pobierania opłaty 
„kopytkowej” od przejeżdżających wozów konnych należy odtworzyć 
typowy dla tego okresu czasu charakter posadzki.  
Istniejącą posadzkę betonową w sieni ratusza należy rozebrać i wykonać 
posadzkę  brukową z kostki kamiennej . Alternatywnym rozwiązaniem jest 
wykonanie posadzki z cegły ceramicznej pełnej.  
 
TEREN WOKÓŁ BUDYNKU  
Istniejący teren przylegający do budynku jest nieutwardzony porośnięty 
trawą. Projekt zakłada wykonanie wokół budynku opaski żwirowej lub 
opaski z kostki kamiennej , lub kamienia polnego. Kamienie należy 
układać na podsypce piaskowej gr. ok. 20cm, bez dodatku cementu . 
Takie rozwiązanie umożliwi odparowywanie wilgoci z gruntu przyległego 
do ratusza.  
 
ZABEZPIECZENIE P.-POŻ.  
Obiekt na czas remontu oraz w trakcie eksploatacji obiektu należy 
wyposażyć w gaśnice przenośne proszkowe ABC (4 lub 6 kg środka 
gaśniczego) w  ilości wg poniższej zasady: jedna jednostka masy środka 
gaśniczego 2 kg zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 
300m2 powierzchni strefy pożarowej PM oraz na każde 100m2 strefy ZL. 
Pozostałe elementy wyposażenia przeciwpożarowego będą wynikały z 
ekspertyzy technicznej opracowanej przez rzeczoznawcę do spraw p.poż. 
oraz INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO opracowanej dla 
obiektu. 
 
KOLORYSTYKA ELEWACJI  
W celu ustalenia dokładnej pierwotnej kolorystyki elewacji obiektu, należy 
jeszcze przed skuciem istniejącego tynku zewnętrznego, wykonać badania 
stratygraficzne, które umożliwią określenie pierwotnego koloru lica 
elewacji frontowej oraz detali architektonicznych jak np. gzyms 
profilowany. Dla ustalenia kolorystyki stolarki otworowej należy 
przeprowadzić, podobnie jak w przypadku ścian, malarskie badania 
stratygraficzne. Przeprowadzenie badań jest konieczne, aby ustalić 
pierwotną kolorystykę obiektu, w celu przywrócenia i odwzorowania 
pierwotnego wyglądu obiektu . 
Kolorystyka elewacji wymaga odrębnego uzgodnienia z WWKZ w 
Poznaniu. 
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MECHANIZM ZEGAROWY 
Istniejący wieżowy mechanizm zegarowy w chwili obecnej jest w bardzo 
dużej mierze niekompletny. Mechanizm pozbawiony jest podstawowych 
fragmentów głównego mechanizmu napędzającego. Pozostały widoczne 
na wieży zegarowej cyferblaty, ze wskazówkami oraz część wodzików, 
umożliwiający obrót wskazówek, bez koordynacji i niezależnie na każdej z 
4 stron wieży.  
Przed remontem zegara konieczne jest określenie rodzaju mechanizmu 
zegarowego oraz ocena możliwości jego remontu. W sytuacji braku 
możliwości remontu należy wykonać nowy mechanizm zegarowy, 
wykonany na wzór istniejącego. Przed przystąpieniem do realizacji prac 
projekt zegara wymaga uzgodnienia  w WWKZ w Poznaniu. 
 
WENTYLACJA  
Projekt zakłada wykonanie we wszystkich pomieszczeniach wentylacji 
grawitacyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. W tym 
celu projektuje się wykorzystać istniejące trzony kominowe, w otworach 
których należy umieścić przewody z rury PCV o średnicy 110mm oraz 
przewód z rury kwasoodpornej zapewniający odprowadzenie spalin od 
projektowanego docelowo kotła gazowego, z zamkniętą komorą spalania, 
usytuowanego w piwnicy budynku. Przewody wentylacyjne i dymowe 
należy zainstalować w taki sposób, aby nie były one widoczne na 
zewnątrz  i nie naruszały w żaden sposób wyglądu zewnętrznego obiektu.  
 
 

7. ZALECENIA OGÓLNE : 
 

 Projekt budowlany wymaga zatwierdzenia z Wielkopolskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu .  

 Projektowane prace muszą być wykonane przez przedsiębiorstwa 
wyspecjalizowane w pracach konserwatorskich i mające 
udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie konserwacji. 

 Nadzór nad pracami powinien sprawować uprawniony do tego 
kierownik budowy. 

 Prace wymagają stałego nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru 
autorskiego. 

 Podczas realizacji inwestycji istnieje możliwość wystąpienia 
konieczności wykonania innych robót nie uwzględnionych w 
projekcie. Wszystkie te prace wymagają zatwierdzenia przez  
WWKZ w Poznaniu.  

 Zgodnie z zaleceniami WWKZ-WUOZ w Poznaniu, w trakcie 
prowadzenia prac przy obiekcie należy sporządzić 
dokumentację powykonawczą, która będzie stanowiła 
integralną część zatwierdzonego projektu budowlanego. 
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Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane zastosowane przy budowie winny 
odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom Polskiej Normy . Roboty budowlane 
powinny być wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej oraz obowiązującymi 
przepisami  BHP i P.POŻ. W sytuacjach wątpliwych dotyczących rozwiązań techniczno-
konstrukcyjnych należy zwrócić się do autora projektu . 

 
 
 

    Projektant architektura :  
 
 
 
 
 
 
   Projektant konstrukcja  :  
 
 
 
 
 
 
                       Opracował : 


