Projekt budowlany przebudowy polegającej na ankrowaniu ścian zewnętrznych i podbiciu fundamentów
wraz z renowacją i odbudową elewacji Zamku
w miejscowości Głogówek przy ul. Zamkowej, na działce nr 554/1 oraz 553/2, k.m. 4.

METRYKA OPRACOWANIA
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POLEGAJĄCEJ
NA ANKROWANIU ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
I PODBICIU FUNDAMENTÓW WRAZ
Z RENOWACJĄ I ODBUDOWĄ ELEWACJI ZAMKU
W MIEJSCOWOŚCI GŁOGÓWEK PRZY UL. ZAMKOWEJ,
NA DZIAŁCE NR 554/1 ORAZ 553/2, k.m. 4

Temat opracowania:

48-250 GŁOGÓWEK, UL. RYNEK 1
DZIAŁKI NR 554/1 ORAZ 553/2, k.m. 4, OBRĘB 0241 GŁOGÓWEK

Adres obiektu:

Nazwa i adres inwestora:

Zespół projektowy:
Branża
Funkcja

GMINA GŁOGÓWEK
48-250 GŁOGÓWEK, UL. RYNEK 1

Imię i nazwisko, nr uprawnień

Architektura

Projektant

mgr inż. arch. Andrzej Szuba
upr. nr 84/87/Op

Konstrukcja

Projektant

mgr inż. arch. Andrzej Szuba
upr. nr 84/87/Op

Pieczątka i podpis

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
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OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że projekt budowlany sporządziłem w sposób zgodny z wymaganiami ustawy,
ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego,
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(na podstawie art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego).
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CZĘŚĆ OPISOWA.
1). Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji:
1. PRZYGOTOWANIE TERENU.
2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY.
3. WYKONANIE BRUZD W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH.
4. ZAMOCOWANIE ŚCIĄGÓW STALOWYCH.
5. SKRĘCENIE KONSTRUKCJI ŚCIĄGÓW PO PODGRZANIU.
6. ZAMUROWANIE BRUZD.
7. PODBICIE FUNDAMENTÓW.
8. UZUPEŁNIENIE TYNKÓW NA PODSTAWIE POZW KONSERWATORSKIEGO
9. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU.
10. UPRZĄTNIĘCIE PLACU BUDOWY.
2). Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
NA DZIAŁCE NR 554/1 ORAZ 553/2 USYTUOWANY JEST PRZEDMIOTOWY
BUDYNEK ZAMKU.
3). Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
NIE PRZEWIDUJE SIĘ ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI
ZE STRONY ELEMENTÓW ZAGOSPOD. DZIAŁKI I TERENU.
4). Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;
BRAK.
5). Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych; .
1. INSTRUKTAŻ WSTĘPNY: DLA PRACOWNIKÓW, KTÓRZY PODEJMUJĄ
PRACĘ NA BUDOWIE PO RAZ PIERWSZY, A OBEJMUJĄCY OGÓLNE
ZASADY BHP ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFICZNEGO
CHARAKTERU ROBÓT BUDOWLANYCH.
2.
INSTRUKTAŻ
STANOWISKOWY:
DLA
PRACOWNIKÓW
PRZYSTĘPUJĄCYCH DO NOWEGO RODZAJU ROBÓT BUDOWLANYCH,
OBEJMUJĄCY SZKOLENIE BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWE ZWIĄZANE ZE
SPECYFIKĄ PODEJMOWANEGO RODZAJU ROBÓT, OKREŚLONYM
MIEJSCEM PRACY I URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI.
3.
DOKUMENTACJA
BHP:
WSZYSTKIE
SZKOLENIA
ORAZ
ICHUCZESTNIKÓW NALEŻY ODNOTOWAĆ W SPECJALNIE PROWADZONEJ
DOKUMENTACJI BHP (KSIĄŻKA SZKOLEŃ). UCZESTNICY ZKOLENIA
POWINNI POTWIERDZIĆ TEN FAKT WŁASNORĘCZNYM PODPISEM.
6). Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
BRAK.

3DGraphik Sp. z o.o. 51-676 Wrocław, ul. Kasprzaka 19/4

Projekt budowlany przebudowy polegającej na ankrowaniu ścian zewnętrznych i podbiciu fundamentów
wraz z renowacją i odbudową elewacji Zamku
w miejscowości Głogówek przy ul. Zamkowej, na działce nr 554/1 oraz 553/2, k.m. 4.

Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obejmuje w przypadku:
1. Robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w
szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:
a). roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wys. ponad 5,0m
b). montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich
2. Robót budowlanych, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub
czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi:
BRAK.
3. Robót budowlanych stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym:
BRAK.
4. Robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
BRAK.
5. Robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników:
BRAK.
6. Robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach:
BRAK.
7. Robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych – roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk:
BRAK.
8. Robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego
powietrza – roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych:
BRAK.
9. Robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych:
BRAK.
10. Robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów
prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0 t:
BRAK.
Przy prowadzeniu budowy w/w lokalu nie występują roboty które zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. z 2003 roku nr 120 poz. 1126) zostały
zaliczone do stwarzających szczególnie duże zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Projektant:
mgr inż. arch. Andrzej Szuba
upr. nr 84/87/Op
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OPINIA STANU TECHNICZNEGO

Temat opracowania:

48-250 GŁOGÓWEK, UL. RYNEK 1
DZIAŁKI NR 554/1 ORAZ 553/2, k.m.4, OBRĘB 0241
GŁOGÓWEK

Adres obiektu:

Nazwa i adres inwestora:

Zespół projektowy:
Branża
Funkcja
Konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POLEGAJĄCEJ
NA ANKROWANIU ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
I PODBICIU FUNDAMENTÓW WRAZ
Z RENOWACJĄ I ODBUDOWĄ ELEWACJI ZAMKU
W MIEJSCOWOŚCI GŁOGÓWEK PRZY UL. ZAMKOWEJ,
NA DZIAŁCE NR 554/1 ORAZ 553/2, k.m. 4

Projektant
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1. DANE OGÓLNE.
1.1. Adres budynku: 48-250 Głogówek, ul. Zamkowa. Działki nr 554/1 oraz 553/2, k.m. 4.
1.2. Obiekt zabytkowy, wymieniony w "Zabytkach architektury i budownictwa w Polsce".
Zamek na bryłę rozczłonkowaną, założony jest na planie nieregularnego pięcioboku, składające
się z dwóch części o kształcie prostokątnej podkowy, zwróconych końcami do siebie.
Część zachodnią, dwupiętrową, nazywa się Zamkiem Górnym, zaś część wschodnią,
jednopiętrową Zamkiem Dolnym. Zamek Górny w zewnętrznych narożach flankują cztery
okrągłe wieże, z których południowe zwieńczone są neorenesansowymi hełmami zaś północne
neogotyckimi krerielażami. Zamek Główny jest w całości podpiwniczony, przy czym piwnice
w znacznej większości są tylko nieznacznie zagłębione, bądź w całości znajdują się powyżej
poziomu terenu. Dachy nad wszystkimi trzema skrzydłami dwuspadowe, tylko nad ryzalitem
zachodnim i klatką schodową znajduje się taras. Zamek Dolny jest znacznie bardziej
rozczłonkowany. Poszczególne skrzydła są wyraźnie wyodrębnione, zarówno ze względu na
układ przestrzenny jak i wystrój architektoniczny. Skrzydło północne posiada dwupoziomowe
podpiwniczenie, przy czy poziom górny nieomal w całości znajduje się powyżej poziomu terenu.
Od strony dziedzińca na całej długości skrzydła istnieje arkadowane z kolumnowym
krużgankiem na I piętrze, który w związku z zagrożeniem konstrukcji został zamurowany
w roku 1730. Dach na tym skrzydle jest dwuspadowy, z asymetryczną połacią południową.
Skrzydło wschodnie ma na osi przejazd z asymetrycznym, bogatym portalem, zaś nad
przejazdem znajduje się niska wieżyczka, zwieńczona niego zniekształconym, barokowym
hełmem. Skrzydło to jest w całości niepodpiwniczone, przekryte dachem dwuspadowym, jedynie
w części północnej znajdują się dwa dachy pulpitowe. U zbiegu skrzydeł wschodniego
i południowego Zamku Dolnego znajduje się zespół biblioteki i kaplicy. Biblioteka jest założona
na planie zbliżonym do kwadratu, niepodpiwniczona, przekryta dachem namiotowym, łamanym
i składa się z dwóch kondygnacji przesklepionych sklepieniami krzyżowymi.
Kaplica jest jednonawowym budynkiem z dostawioną od strony dziedzińca kruchtą i balkonem,
podpiwniczonym częściowo, przekryty dachem dwuspadowym z sygnaturką od strony
dziedzińca. Skrzydło południowe ma dwie kondygnacje nadziemne, częściowo podpiwniczone,
dach dwuspadowy, w wyzolicie od strony zachodniej taras nad I piętrem. W narożniku
południowo-zachodnim skrzydło to styka się z ciągami murów miejskich.
1.4. Historia Zamku wraz z kolejnymi etapami jego budowy jest znana dość dokładnie.
Natomiast pierwotny wystój obiektu należy przypuszczać, iż zachowany w znacznej części,
zakryty tynkami jest właściwie nierozpoznany. Ponieważ sprawa ta ma podstawowe znaczenie
już na etapie wstępnego rozmieszczenia poszczególnych użytkowników, niezbędne jest
przeprowadzenie badań architektonicznych, których choćby wstępne wyniki warunkują
rozpoczęcie wstępnej fazy opracowania założeń techniczno-ekonomicznych. Ponadto ponieważ
zupełnie nie jest rozpoznany archeologicznie teren wokół zamku, a już z niniejszego opracowania
wynika konieczność przeprowadzenia znacznych wykopów dla podjęcia prawidłowych decyzji
lokalizacyjnych, niezbędne jest przeprowadzenie również w tym terminie sondażu
archeologicznego.
1.5. Opinii stanu technicznego poddano budynek Zamku w Głogówku. W zakres opracowania
wchodzi wykonanie ankrowania ścian zewnętrznych i podbicie fundamentów wraz z renowacją
i odbudową elewacji na podstawie rysunków technicznych dołączonych do projektu
budowlanego. Przebudowa zamku nie spowoduje negatywnych zmian w konstrukcji.
1.6. Opinia techniczna ma za zadanie ustalić przyczyny i podać sposób usunięcia uszkodzeń
występujących w części ścian zewnętrznych przedmiotowego obiektu. Ma również na celu
szczegółowe określenie stanu technicznego badanego obiektu w aspekcie budowlanym.
Zawarte w końcowej części opracowania wnioski i zalecenia, dotyczące eksploatacji
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poszczególnych pomieszczeń, mają na celu dostarczenie niezbędnej wiedzy i wskazówek,
prowadzących do przywrócenia wartości użytkowej budynku.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
2.1. Zlecenie Inwestora: Gmina Głogówek. 48-250 Głogówek, ul. Rynek 1.
2.2. Wizja lokalna wraz z niezbędnymi pomiarami i serwisem fotograficznym.
2.3. Pomiary uzupełniające.
2.4. Informacje uzyskane od Zleceniodawcy.
2.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75,
poz. 690 z późniejszymi zmianami).
2.6. Normy budowlane i literatura fachowa:
 PN-87/B03002, Konstrukcje murowe; Obliczenia statyczne i projektowanie;
 PN-B-03002:1999, Konstrukcje murowe niezbrojone, projektowanie i obliczenia;
 PN-82/B-02000, Obciążenia budowli; Zasady ustalania wartości;
 PN-82/B-02003, Obciążenia budowli; Obciążenia zmienne technologiczne;
 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe;
 PN-82/B-02001, Obciążenia budowli; Obciążenia stałe;
 PN-80/B-02010, Obciążenia w obliczeniach statycznych; Obciążenie śniegiem;
 PN-77/B-02011, Obciążenia w obliczeniach statycznych; Obciążenie wiatrem;
 Prawo budowlane.
3. OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.
Zamek jest usytuowany na krawędzi skarpy, w północno-zachodniej części zespołu
Staromiejskiego w Głogówku. Zamek jest budynkiem wolnostojącym., od strony północnej
włączonym w ciąg obramowań miejskich. Od strony północnej i zachodniej do Zamku przylega
zabytkowy park krajobrazowy w stylu angielskim o powierzchni 16,87ha. Teren wokół zamku
w całości jest nieutwardzony, niezagospodarowany, od strony dziedzińca ubita ziemia, od strony
zewnętrznej trawa i zarośla.
4. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO.
Opis ogólny: przedmiotowy budynek jest wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej
z cegły pełnej ceramicznej. Obiekt jest zróżnicowany kondygnacjami, posiada podpiwniczenie
w zabudowie wolno stojącej, przekryty głównie dachem dwuspadowym w konstrukcji
drewnianej z pokryciem z dachówki ceramicznej.
4.1. Fundamenty: nie odkrywano, jedynie w piwnicach częściowo widoczne fundamenty,
wykonane są z kamienia łamanego i cegły. Fundamenty oraz piwnice budynku są miejscami
narażonymi w zwiększonym stopniu na ustawiczne zamakanie. Woda wnikająca do ścian oraz
fundamentów zawiera zarówno agresywne substancje wypłukiwane z gruntu, jak również szereg
roztworów (chlorki, siarczany i azotany), które z powodu nieskutecznie działających izolacji
dostają się do zagłębionych elementów budynku, a następnie na skutek kapilarnego podciągania
wilgoci są transportowane do wyższych części obiektu. Powstają widoczne zawilgocenia,
wykwity solne, przebarwienia, łuszczenie się powłok malarskich, następnie odpada tynk,
co może w efekcie prowadzić też do destrukcji muru, jeśli nie podejmie się odpowiednich
czynności. Na skutek zwiększenia się wilgotności muru, na powierzchniach ścian mogą pojawić
się grzyby, co dodatkowo pogarsza i tak nie najzdrowszy mikroklimat wewnątrz pomieszczeń.
4.2. Ściany: w piwnicach wykonane z cegły palonej pełnej z dodatkiem kamienia łamanego,
na wyższych kondygnacjach z cegły palonej pełnej.
3DGraphik Sp. z o.o. 51-676 Wrocław, ul. Kasprzaka 19/4

Projekt budowlany przebudowy polegającej na ankrowaniu ścian zewnętrznych i podbiciu fundamentów
wraz z renowacją i odbudową elewacji Zamku
w miejscowości Głogówek przy ul. Zamkowej, na działce nr 554/1 oraz 553/2, k.m. 4.

4.3. Sklepienia: występują głównie w piwnicach i na parterze, gdzie przekrywają większość
pomieszczeń. Sporadycznie występują na I piętrze.
4.4. Stropy: występują jako płaskie drewniane oraz na belkach stalowych płaskie i odcinkowe.
4.5. Dachy: wszystkie o konstrukcji drewnianej, pokryte są dachówką ceramiczną. Zabytkowe
więźby dachowe zachowały się jedynie nad skrzydłem południowym Zamku Górnego,
Biblioteką i zapewne nad kaplicą. Pozostałe więźby dachowe są nowe (1958-1960) powtarzają
jedynie historyczny obrys.
4.6. Schody: w Zamku występuje wiele klatek schodowych o różnych konstrukcjach.
Najciekawszą jest XIX-wieczna klatka schodowa w północno zachodnim narożniku
Zamku Górnego. Założona na planie półkolistym, zbudowana jest z blokowych stopni z białego
marmuru, zamocowanych wspornikowo w murze.
4.7. Ściany zewnętrzne budynku są murowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej.
Widoczne rysy pionowe, także poziome. W ścianach widoczne są zarysowania i spękania które
w większości zlokalizowane są na wysokości pomiędzy nadprożem okiennym, drzwiowym
a stropem. W budynku nie zauważono odkształceń ścian od pionu.
4.8. Tynki i polichromie: Zamek jest otynkowany całkowicie w zewnątrz i z wyjątkiem piwnic
także wewnątrz. Na elewacjach znajduje się wystrój architektoniczny, wykonany w znacznej
większości w tynku. W elewacjach zewnętrznych północnej i południowej występuje sgrafitto.
W Zamku Górnym występują lokalnie tynki gipsowe. Polichromie zachowały się jedynie
na I piętrze Biblioteki i w kaplicy. Być może pod tynkami znajdują sie inne zakryte polichromie,
ale mogą to tylko wykazać badania stratygraficzne tynków. Tynki zewnętrzne po uzgodnienie
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków planuje się odwzorować do stanu pierwotnego
z boniowaniem oraz sgraffito. Stan techniczny elementów wykończeniowych jest zróżnicowany,
natomiast w większości określa się jako zły. Znacząca część tynków uległa odspojeniu.
Przyczyną tego jest zawilgocenie oraz procesy podciągania kapilarnego, a także idąca za tym
destrukcja substancji bud. wskutek silnych naprężeń, występujących podczas krystalizacji soli.
4.9. Mury są w znacznej części zniszczone. Duże znaczenie ma korozja biologiczno-chemiczna.
Widać uszkodzenia tynku na granicy podciągania kapilarnego, które wynikają z krystalizacji soli
w trakcie wysychania. Dopóki dostarczana jest wilgoć, proces jest ciągły i sukcesywnie niszczy
kolejne warstwy. Zaczyna się od przebarwień, a w skrajnych przypadkach zniszczenia mogą
doprowadzić do utraty właściwości konstrukcyjnych materiału, z którego zbudowany jest mur
lub podpory. Nawet kilkukrotne remonty zawilgoconych partii przy użyciu zwykłych materiałów
poprawiają jedynie wygląd ściany, nie usuwają jednak niszczących soli, które sukcesywnie dalej
niszczą warstwy wewnętrzne. Do drobnoustrojów najczęściej atakujących elewacje należą:
bakterie, grzyby pleśniowe, pleśnie, oraz jednokomórkowe drożdże i glony. Najbardziej
widoczne ze względu na swoje rozmiary i szybkość wzrostu są grzyby pleśniowe oraz algi
(glony) i porosty. One właśnie powodują zmianę estetyki elewacji budynku. Powodują również
zatrzymywanie wilgoci na powierzchni tynków. W wyniku braku konserwacji budynku,
na murach wyrosły rośliny drzewiaste oraz trawiaste, które swymi korzeniami rozsadzają
konstrukcję ścian. Wilgotne ściany stwarzają bardzo dobre warunki do rozwoju porostów,
szczególnie w okresie, gdy w powietrzu znajduje się dużo zarodników roślin. Obszary murów
o szczególnym ryzyku porastania to przede wszystkim obszary, na których przez długi czas
utrzymuje się duża wilgotność względna.
4.10. Posadzki: w Zamku występuje wiele rodzajów posadzek. Na uwagę zasługują parkiety
taflowe z kwadratowych desek o różnych wymiarach, które mogą pochodzić z okresu budowy
Zamku oraz posadzki z ciemnego kamienia o znacznym stopniu zniszczenia.
4.11. Stolarka okienna: pierwotna nie zachowała się. Obecnie pochodzi z dwu okresów
XIX wieku, z przebudowy neogotyckiej oraz z prac remontowych w latach 1958-1960.
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Na uwagę zasługują skrzydło okienne o znacznej wysokości, znajdujące się w piwniczce,
obecnie niezbyt dostępnej pod piwnicami w skrzydle zachodnim Zamku Górnego. Po wstępnych
propozycjach konser. planuje się wymienić wszystkie okna na nowe, wykonane jako drewniane.
4.12. Stolarka drzwiowa: pochodzi głównie z okresu XIX wieku, jednak część może być
wcześniejsza. Na uwagę zasługuje skrzydło drzwiowe zdeponowane obecnie w Muzeum
barokowe oraz drzwi dzielące korytarz na parterze dawnego klasztoru, rzeźbione. Autentyczne są
niewątpliwie manierystyczne drzwi w kaplicy.
4.13. Pokrycie dachu: dachówka karpiówka ceramiczna i betonowa, podwójnie w koronkę.
Hełmy wieżowe pokryte blachą miedzianą. Obróbki blacharskie z blachy cynkowej,
ocynkowanej i miedzianej.
4.14. Parapety: drewniane, betonowe i kamienne.
4.15. Ślusarka: w oknach parteru i piwnic znajdują się kraty kute, które częściowo mogą
pochodzić z okresu budowy Zamku. Ponadto występują drzwi okuwane i balustrady, przy czym
te ostatnie zachowane pochodzą z XX wieku. W oknach I piętra założono współcześnie kraty
zabezpieczające okna, od strony wewnętrznej.
4.16. Instalacje: wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną, gazową i elektryczną
siły i światła, telefoniczną, wentylacyjną mechaniczną (wentylatory osiowe). Ogrzewanie
piecowe, jedynie w skrzydle południowym Zamku Dolnego centralne wodne, zasilanie
z kotłowni znajdującej się w piwnicy.
4.17. Woda jest taki medium, które wykorzysta każdy słaby punkt w hydroizolacji, aby dostać się
do wnętrza konstrukcji budynku. Dlatego podstawową zasadą podczas tworzenia
(lub odtwarzania) izolacji budynków jest to, aby stanowiły one warstwę ciągłą.
Celem hydroizolacji jest całkowite i zupełne oddzielenie budynku od wody znajdującej się
w gruncie, niezależnie od tego, co woda ta zalega w gruncie w sposób ciągły, czy raczej pojawia
się tam okresowo. Najważniejsze jest skuteczne, ciągłe i szczelne połączenie izolacji pionowej
oraz poziomej.
5. TECHNOLOGIA.
Zarysowania na ścianach nośnych szczególnie od strony:
 skrzydło wschodnie, elewacja wschodnia 2-2;
 skrzydło północne, elewacja północna 4-4;
 skrzydło południowe, elewacja północna 9-9;
 skrzydło południowe, elewacja południowa 10-10.
Zarysowania w ścianach zamku udokumentowano na fotografiach załączonych do niniejszej
opinii stanu technicznego. W czasie wizji lokalnych w przedmiocie jaka miała miejsce w tym
czasie stwierdzono, iż zarysowania na ścianach zewnętrznych na ścianach nośnych świadczyć
mogą jedynie o tym, iż doszło do niekorzystnych zmian związanych z posadowieniem tego
fragmentu zamku. W takim przypadku niezbędnym byłoby przeprowadzenie dodatkowych
badań w tej części obiektu, które polegałyby na odkryciu fragmentu ścian, z wykonaniem od
strony zewn., tj. północnej, południowej oraz wschodniej niezbędnych odkrywek poniżej terenu.
W związku z powyższym należałoby przeprowadzić odkrywki wzdłuż ścian poniżej terenu
i na głębokości około 1,20m poniżej terenu. Stwierdziłem tu ponadto występowanie pomiędzy
ścianą budynku a studzienką pustki która zapewne powstała przez penetrujące tam wody
opadowe. Nie mam wątpliwości, iż to przyczyniło się w znacznym stopniu do wypłukania części
gruntu zalegającego pod ławami fundamentowymi wzdłuż badanego odcinka ściany.
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Mając na uwadze powyższe fakty jedyną metodą dla osiadających i uszkodzonych ław
fundamentowych jest ich wzmocnienie przez tak zwane podbijanie. Podbijanie fundamentów
wymaga sporządzenia projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia budowlanego z uprzednio
przeprowadzonym badaniem gruntu zalegającego pod fundamentami przez uprawnionego
geologa. Mając operat badań geologicznych konstruktor może podjąć decyzję, co do wymiany,
poszerzenia, ewentualnie pogłębienia części lub całej ławy fundamentowej. Po uzyskaniu
pozwolenia budowlanego zanim zostaną odkopane pierwsze odcinki podbijanej ławy,
uprawniony kierownik powinien sprawdzić i zaakceptować kolejność odkopywania, odległości
między odcinkami, a w trakcie prac sposób podkopywania, betonowania i zasypywania wykopu.
Ławy fundamentowe dzieli się na jednometrowe odcinki które można oznaczyć np. białą kredą
na ścianach fundamentowych. Równocześnie można podbić co czwarty odcinek.
Pojedynczy wykop będzie miał długość 100cm.Wykop powinien mieć odpowiednio
wyprofilowane skarpy, których pochylenie zależy od głębokości wykopu i rodzaju gruntu.
Wykonanego wykopu nie należy zostawiać na następny dzień. Ulewny deszcz, nawet
przejściowy, spowoduje osunięcie skarp. Przed wykonaniem wykopu wzdłuż ściany budynku
należałoby usunąć opaskę wraz z obrzeżami opaski, oraz zlikwidować zbędną studzienkę.
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Skarpy wykopu zabezpieczyć na tyle mocno, aby się nie osuwały. W narożnikach na starannie
wyrównanym dnie wykopu należałoby ustawić drobnowymiarowe deskowanie systemowe.
Wierzch deskowania należy wykonać na poziomie 40cm powyżej dna wykopu, od góry
zostawiając pustą przestrzeń wysokości 10cm. Tak samo postępować należy w pozostałych
wybranych odcinkach. Przed podbiciem spód starej ławy dokładnie oczyścić z kurzu i resztek
ziemi. Świeżo ułożoną mieszankę należy chronić przed uderzeniami i odkształceniami przez co
najmniej 36 godzin przy temperaturze powietrza +10°C. Przy niższej temperaturze czas ten się
należy odpowiednio wydłużyć dodatkowo o 4-6 godzin. Gdy temperatura powietrza spadnie
poniżej 5°C, podbijanie lepiej przełożyć do wiosny w czasie sprzyjającej aury. Po związaniu
mieszanki betonowej na wierzchu nowej ławy położyć izolację przeciwwilgociową.
Sposobów jej wykonania jest wiele: można ułożyć dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku,
papę termozgrzewalną, samoprzylepną folię polietylenową lub rozprowadzić masę bitumiczną.
Izolację podbitej ławy wykonać z emulsji gruntującej Eurolan 3K i elastycznej masy bitumicznej
Superflex-10. Pozostałą 10 centymetrową przestrzeń pomiędzy spodem starego fundamentu
a izolacją przeciwwilgociową wypełnić szczelnie ubitym, gęsto-plastycznym betonem kl C12/15.
Po ułożeniu betonu pod starą ławą na izolacji ustawić kolejne deskowanie i wykonać 10cm
odsadzkę. Nowy szalunek wypełnić gęsto-plastycznym betonem C 12/15, tym samym co pod
ścianą. Mieszankę zagęścić od góry. Poziomą izolację połączyć z wykonaną wzdłuż zewnętrznej
ściany budynku izolacją pionową. Po stwardnieniu betonu wykop zasypać do wysokości izolacji
poziomej, tak by nie zalewała go woda opadowa. Wykonać to warstwami o grubości około 20cm,
a każdą warstwę dokładnie ubić. Dopiero wtedy można przystępować do odkopywania
i podbijania kolejnych odcinków fundamentów. Osuszanie budynków: za pomocą zasilanych
energią promieniowania ziemi, wytwarzają słabe pole elektromagnetyczne, wymuszające
w murach ruch cząsteczek wody ku dołowi. Aparaty zasilane są prądem zmiennym 220V,
mają bardzo małe wymiary i niewielką moc (max 20W). Montowane są w ścianach budynków
w piwnicy lub na parterze w budynkach niepodpiwniczonych w takich miejscach, aby
w promieniu ich działania znalazł się cały budynek. W pierwszej fazie emitowane przez nie pole
elektromagnetyczne powoduje sprowadzenie wilgoci z murów do gruntu, w drugiej natomiast
spełnia ono rolę izolacji poziomej i zapobiega ponownemu podciąganiu wody. Osuszanie
budynków w zależności od warunków lokalnych trwa od kilku miesięcy do maksimum 3 lat.
Metoda ta posiada zalety:
 montaż aparatów odbywa się podczas normalnej eksploatacji budynku bez wykonywania
jakichkolwiek prac budowlanych, bez względu na porę roku i warunki atmosferyczne;
 metoda jest skuteczna dla każdej grubości murów i różnych materiałów budowlanych
(cegła, kamień i mur mieszany);
 jest niezależna od energii promieniowania ziemi;
 działa na wszystkie elementy budynku będące w promieniu działania aparatu: ściany
zewnętrzne, ściany wewnętrzne oraz posadzki;
 w większości przypadków jest tańsza od metod iniekcyjnych.
Do prac przygotowawczych ankrowania należą m.in. przygotowanie placu budowy (opłotowanie
terenu). Mocowanie ścian przy dylatacjach, zależnie od warunków pracy, wykonuje się w sposób
umożliwiający ich wzajemne przesunięcie lub za pomocą ściągów stanowiących stosunkowo
sztywne połączenia. W razie wychylania się ścian z pionu przeważnie kotwi się je do ścian
prostopadłych za pomocą stalowych ściągów jako kotwi punktowych lub ciągłych.
Przy nieznacznych wychyleniach ścian z pionu, stanowiących oparcie belek stropowych, ściany
często kotwi się do belek, przy czym, zależnie od potrzeby konstrukcji stropu, poza kotwieniem
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belek z wychyloną ścianą kotwi się również do belki w przeciwległej ścianie w celu większej
sztywności tarczy stropowej stanowiącej zakotwienie ściany. Przy rysach lub spękaniach
w narożniku budynku, spowodowanych wychyleniem się ściany z pionu lub innymi
przyczynami, kotwienie ścian odbywa się za pomocą klamer lub prętów stalowych, wieńców
żelbetowych itp. Przy wyborze metody kotwienia należy mieć na uwadze, że w pewnych
przypadkach w kotwienia występują znacznie siły poziome.
Kotwienie ścian w zabudowie zwartej: po usunięciu przyczyn powodujących wychylenie ściany
z pionu, w odpowiedniej odległości od niej wykuwa się otwory na kotwie z ceownikami
w miejscu umieszczenia śrub ciągu, a wzdłuż tych ścian bruzdy na pręty ściągu. Powierzchnie
bruzd i otworów oczyszcza się dokładnie z resztek gruzu i pyłu sprężonym powietrzem,
a powierzchnie bruzd, na których będą oparte kotwie z ceownika moczy wodą i wyrównuje
warstwą zaprawy cementowej minimum M7, grubości 2-3cm, zbrojonej siatką cięto-ciągnioną.
Po uzyskaniu przez zaprawę wymaganej wytrzymałości, w wykutych w ścianach bruzdach
umieszcza się kotwie z ceowników, w otwory kotwi wsuwa pręty ściągów z nagwintowanymi
końcami i nakręca nakrętki. Po równomiernym i jednoczesnym dokręceniu kluczami
dynamometrycznymi wszystkich nakrętek w każdej kotwi, pręty nagrzewa się na maksymalnej
długości palnikami do temperatury 500-600oC i ponownie do oporu dokręca nakrętki, uzyskując
sprężenie konstrukcji kotwiącej. Następnie ewentualne pustki między ceownikami
a płaszczyznami oporowymi wypełnia się rzadką zaprawą cementową pod ciśnieniem, a otwory
w ścianach zewnętrznych ociepla styropianem. Czoła kotwi z ceowników ociepla się płytami
styropianu, osiatkowuje, narzuca zaprawę cementową i warstwę faktury.
W celu usztywnienia konstrukcji murów zaprojektowano ich wzmocnienie ściągami ze stali St3S
na trzech poziomach. Poziomy i długości prętów przedstawiono na rysunkach technicznych wraz
z technologią wykonania. Zaleca się na etapie wykonawstwa dokładne sprawdzenie wymiarów
prętów i poziomów. Zaleca się ponadto przemurowanie uszkodzonych lub odspojonych
fragmentów murów. Ściągi stalowe wykonane będą z jednego pręta ze stali okrągłej o średnicy
30mm. Końce ściągów zamocowane będą w murach za pomocą nakrętek i ceownika 140.
Ściągi powinny mieć urządzenie do regulowania naciągu. Przy kotwieniu za pomocą ceownika
rolę tę grają nakrętki na końcach ściągów.
Przyczyny powstania uszkodzeń:
 brak zwieńczenia budynku żelbetowym wieńcem;
 możliwe słabe wiązania murarskie;
 zwietrzenie zaprawy i zmurszenie niektórych cegieł;
 zmurszenie cegieł ścian fundamentowych;
 brak odsadzki przy fundamencie;
 możliwe spękanie fundamentów;
 posadowienie na gruntach o niewystarczającej nośności.
Sposób usunięcia uszkodzeń:
 zastosowanie ściągów stalowych i kształtowników walcowanych, do ściągnięcia
i zwieńczenia ścian obiektu;
 wypełnienie pęknięć zaprawą oraz wklejenie prętów stalowych w miejscu pęknięć;
 wzmocnienie i podparcie ścian za pomocą pilastrów stalowych;
 poszerzenie istniejących fundamentów;
 podbicie fundamentów;
 osuszenie budynku;
 usunąć spękane cegły, wykonać strzępia i w co 4 spoinie ułożyć pręt #8. Przed dokonaniem
zabiegu cegły oczyścić i przemyć wodą.
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6. WNIOSKI I ANALIZA.
Opracowana opinia opiera się na wynikach badań makroskopowych polegających na pomiarach
i oględzinach badanej konstrukcji, jej elementów oraz materiałów, z których została
skonstruowana. Na podstawie oględzin i pomiarów inwentaryzacyjnych oraz obliczeń
statycznych i wytrzymałościowych sformułowano następujące wnioski i zalecenia w oparciu
o wiedzę, doświadczenie konstruktorskie, polskie normy i literaturę fachową.
Uwaga: wszelkie prace związane z remontem obiektu winny być zgłoszone u Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, natomiast później uzyskać pozwolenie budowlane w Starostwie
Powiatowym w Prudniku w Wydziale Administracji Budowlanej.
Klasyfikacja stanu technicznego zabudowy i budynków budownictwa ogólnego
SKALA
Klasa

PLAN OGÓLNY

PLAN SZCZEGÓŁOWY I REALIZACYJNY

Stan techniczny

Stopień
zużycia w %

I

Dobry

0-20

II

Dostateczny

21-60

III

Zły

61-100

Klasa
Ia
Ib
IIa
IIb

Stan
Stopień
techniczny zużycia w %
Doskonały
0-10
Zadawalający
10-20
Średnie
21-40
Lichy
41-60

III

Zły

61-100

Uproszczone kryterium oceny i klasyfikacji technicznego stanu budynków
Klasa

Stan techniczny

Kryterium

Ia

Doskonały

Budynek dobrze utrzymany, bieżąco konserwowany

Ib

Zadawalający

Budynek należycie utrzymany, celowy remont bieżący

IIa

Średni

IIb

Lichy

III

Zły

Budynek z niewielkimi uszkodzeniami,
celowy częściowy remont kapitalny
Budynek ze znacznymi uszkodzeniami,
wymagany kompleksowy remont kapitalny
Budynek z dużymi uszkodzeniami, które zagrażają dalszemu
użytkowaniu: możliwe w uzasadnionych przypadkach zahamowaniu
zagrożenia drogą kapitalnego remontu o bardzo dużym zakresie

7. UWAGI KOŃCOWE.
Elewacja od strony wewnętrznej Zamku (dziedzińca):
 elewacje zewnętrzne budynków: znajdują się w stanie ogólnym złym;
 opaski zewnętrzne: brak;
 pokrycie dachowe i więźba: wyremontowane, nie podlegało badaniom;
 rynny, rury spustowe oraz obróbki blacharskie: są w stanie dobrym/niedostatecznym;
 stolarka okienna i drzwiowa: stan niedostateczny.
Elewacje zewnętrzne:
 elewacje zewnętrzne budynków: znajdują się w stanie ogólnym złym;
 opaski zewnętrzne: brak;
 pokrycie dachowe i więźba: wyremontowane, nie podlegało badaniom;
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 rynny, rury spustowe oraz obróbki blacharskie: są w stanie dobrym/niedostatecznym;
 stolarka okienna i drzwiowa: stan niedostateczny.
W opisywanym budynku oceniono następujące elementy:
 stan elewacji budynku określa się jako wymagający naprawy w kierunku zabezpieczenia jej
przed agresją mikrobiologiczną, tj. glonów i pleśni;
 izolacja pozioma oraz pionowa: uszkodzone, wymagają rekonstrukcji;
 stan techniczny obiektu z zawilgoconymi przegrodami budowlanymi spowodowanymi
zalewaniem wodami opad. oraz brakiem skutecznej izolacja pionowej i poziomej jest zły;
 budynek należy przeznaczyć do remontu.
Na podstawie szczegółowych oględzin, przeprowadzonych badań i obliczeń wilgotnościowych
sformułowano następujące wnioski dotyczące stanu technicznego obiektu, ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień wilgotnościowych:
 ogólny stan techniczny obiektów z punktu widzenia inżynierii budowlanej jest zły;
 warunki panujące wewnątrz pomieszczeń uznaje się za szkodliwe dla zdrowia z uwagi na:
 rozwój grzybów znanych jako toksyczne i alergizujące;
 oddziaływanie grzybów na elementy organiczne;
 szkodliwe oddział. wilgoci na elementy budynku i pogorszenie mikroklimatu pom.;
 szkodliwe technicznie oddziaływanie soli, wielokrotnie krystalizujących w murach;
 zły stan techniczny tynków wewnętrznych i wymalowań;
 zły stan stropów drewnianych i więźby dachowej.
Na podstawie szczegółowych oględzin i wykonanych odkrywek, przeprowadzonych badań
wilgotnościowych sformułowano następujące zalecenia dotyczące poprawy stanu technicznego
budynku. Należy wykonać na kolejnych elementach budynku następujące prace:
 izolacja pionowa: budynek odkopać. Zaleca się odkopanie ręczne budynku z uwagi na
możliwość odkrycia licznych kanałów biegnących do budynków. Usunąć starą izolację
i luźną zaprawę, a także inne, odspojone elementy. Wykonać wyrównanie nierówności
podłoża, niewypełnione fugi, nierówności, zagłębienia należy uzupełnić. Na wyrównanym
podłożu należy wykonać izolację pionową masą mineralną;
 wszystkie odkopane fragmenty starych murów, kanałów izolujemy jak wyżej.
Mury i kanały stykające się z fundamentami dodatkowo izolujemy od ściany wykonując
izolację poprzez nawiercanie otworów i iniekcję;
 w przypadku odkrycia kanału i braku możliwości wykonania izolacji pionowej pod
kanałem – wszystkie izolacje „przenosimy do wnętrza budynku”;
 izolacje poziome ścian fundamentowych będą wykonywane z dwóch stron. Od strony
wykopu oraz od strony wnętrza piwnic;
 wykopy zasypywać ziemią z odkrywek, pozbawiona zanieczyszczeń budowlanych.
Wykopy zagęszczać warstwami co 30 cm;
 opaski należy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków;
 ukształtowanie terenu ze spadkami od budynku.
Elewacje:
 skuć tynki z cokołów i wykonać tynki renowacyjne do wys. 2,0m oraz 60cm powyżej
widocznych zawilgoceń systemu Hey’Di Sanierputz Weis o grub min. 2cm na ścianach, na
których zostanie wykonana izolacja pozioma i pionowa. Na ścianach, za którymi nie będzie
możliwe wykonanie izolacji pionowej, tynki wykonać o grubości min 3cm;
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 pozostałe tynki z wyjątkiem sgrafitto wykonać jako tynki wapienno-cemen. lub trasowe;
 pod tynkami konieczna jest dezynfekcja i odsolenie preparatem Bostik Antisulfat;
 tynki i elewację wymalować w systemie firmy np. Keim:
 tynk, szpachlówka oraz reprofilacja sztukaterii: KEIM Universalputz Fein
(uziarnienie: 0-0,6mm) zużycie teoretyczne ok. 1,20kg/m2 na 1mm grubości KEIM
Universalputz (uziarnienie: 0-1,3mm);
 farba nawierzchniowa, bez bieli tytanowej: KEIM Soldalitarte jest farbą elewacyjną
na bazie zolowo krzemianowej, bez bieli tytanowej. Spełnia warunki normy
DIN 18 363 2.4.1 (farba dyspersyjno silikatowa). Zawartość części organicznych:
< 5%Wartość pH: ok. 11, niepalny (DIN 4102-A2) Współczynnik przenikania pary
wodnej: V≥2000g/(m2d) Opór dyfuzyjny: Sd≤0,01m (klasa I) DIN EN ISO 7783 2
Współczynnik przenikania wody: (24h): w<0,1 kg/(m2 h0,5) (klasa III);
 przypory: na wszystkich przyporach, na ich całej powierzchni, wykonać tynki renowacyjne
systemu Bostik Sanierputz;
 po pomalowaniu powierzchni farbami krzemianowymi, powierzchnię należy
zaimpregnować przez dwukrotną aplikację preparatu Bostik Siloxan;
Z uwagi na znacznie postępujący proces destrukcji niniejsze opracowanie ważne jest rok.
Zaleca się przegląd mykologiczny wykonywanych prac na więźnie dachowej. Z uwagi na
historyczny charakter obiektu oraz stopień złożoności układu izolacji, należy podczas prac
renowacyjnych zapewnić nadzór autorski projektanta oraz nadzór mykologiczny.
Projektant:
mgr inż. arch. Andrzej Szuba
upr. nr 84/87/Op
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1. DANE OGÓLNE.
1.1. Adres budynku: 48-250 Głogówek, ul. Zamkowa. Działki nr 554/1, k.m. 4.
1.2. Obiekt zabytkowy, wpisany jest do rejestru zabytków województwa opolskiego
pod nr 116/54". Jest to obiekt parterowy, jednonawowy, częściowo podpiwniczony z poddaszem
nieużytkowym. Ma dach dwuspadowy kryty dachówką, Przy szczycie północnym dachu istnieje
drewniana wieżyczka - sygnaturka. Górne części elewacji południowej i północnej wieńczą
ozdobne szczyty ze sterczynami.
Kaplica jest zlokalizowana w narożu południowo-wschodnim Zamku Dolnego, na styku
prostopadłych skrzydeł południowego i wschodniego, równolegle do ulicy Zamkowej.
Ściany w/w skrzydeł zamkowych są również ścianami Kaplicy na długości przylegania
budynków. Od strony północnej, w poziomie parteru kaplicy jest przedsionek wejściowy
(kruchta), zaś w poziomie +4,50m nad kruchtą jest galeria (chór), który wspornikowo
(na ok. 2,0m) wchodzi w nawę główną kaplicy. Dojście do kaplicy prowadzi poprzez kruchtę
oraz ze skrzydeł zamku w poziomie parteru również w poziomie chóru. Obecnie otwory
komunikacyjne ze skrzydłem południowym zamku są zamurowane.
Kaplica została zbudowana w 1668 roku (napis na szczycie południowym). Od strony dziedzińca
zamkowego do kaplicy przylega utwardzony i uporządkowany teren, zaś od strony południowej
nieutwardzony o nawierzchni trawiastej.
1.3. Opinii stanu technicznego poddano kaplicę przy Zamku w Głogówku. W zakres opracowania
wchodzi ocena stanu technicznego Kaplicy wraz z propozycją kotwienia.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
2.1. Zlecenie Inwestora: Gmina Głogówek. 48-250 Głogówek, ul. Rynek 1.
2.2. Wizja lokalna wraz z niezbędnymi pomiarami i serwisem fotograficznym.
2.3. Pomiary uzupełniające.
2.4. Informacje uzyskane od Zleceniodawcy.
2.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75,
poz. 690 z późniejszymi zmianami).
2.6. Normy budowlane i literatura fachowa:
 PN-87/B03002, Konstrukcje murowe; Obliczenia statyczne i projektowanie;
 PN-B-03002:1999, Konstrukcje murowe niezbrojone, projektowanie i obliczenia;
 PN-82/B-02000, Obciążenia budowli; Zasady ustalania wartości;
 PN-82/B-02003, Obciążenia budowli; Obciążenia zmienne technologiczne;
 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe;
 PN-82/B-02001, Obciążenia budowli; Obciążenia stałe;
 PN-80/B-02010, Obciążenia w obliczeniach statycznych; Obciążenie śniegiem;
 PN-77/B-02011, Obciążenia w obliczeniach statycznych; Obciążenie wiatrem;
 Prawo budowlane.
3. OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.
Zamek jest usytuowany na krawędzi skarpy, w północno-zachodniej części zespołu
Staromiejskiego w Głogówku. Zamek jest budynkiem wolnostojącym. Od strony północnej
i zachodniej do Zamku przylega zabytkowy park krajobrazowy w stylu angielskim. Kaplica jest
zlokalizowana w narożu południowo-wschodnim Zamku Dolnego, na styku prostopadłych
skrzydeł południowego i wschodniego, równolegle do ulicy Zamkowej. Ściany w/w skrzydeł
zamkowych są również ścianami Kaplicy na długości przylegania budynków.
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4. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO.
Opis ogólny: przedmiotowy budynek jest wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej
z cegły pełnej ceramicznej. Obiekt posiada częściowe podpiwniczenie oraz poddasze
nieużytkowe, przekryty dachem dwuspadowym, konstrukcja drewniana z dachówką ceramiczną.
4.1. Fundamenty: nie wykonano odkrywek fundamentów. Wnioskując z roku budowy oraz
z przeglądu podziemia (piwnicy) kaplicy, bez większego błędu można określić fundamenty,
że są one wykonane z cegły lub kamienia na zaprawie wapiennej. Głębokość posadowienia
fundamentów ocenia się na -1,20m poniżej poziomu terenu, zaś szerokość na ok. 1,20m.
4.2. Ściany kaplicy zbudowane są z cegły pełnej wypalanej z gliny o wym. 290 x 140 x 70mm
na zaprawie wapiennej. Klasę cegły ocenia się na 8+10. Grubość ścian w parterze wynosi 100cm,
zaś w poziomie piwnic 110cm. Ściany podłużne kaplicy w ok. 60% są ścianami wspólnymi
z przyległymi skrzydłami Zamku.
4.3. Sklepienia:
 podziemne piwnicy kaplicy mają dwa pomieszcz, nad którymi istnieją sklepienia ceglane:
 nad pomieszczeniem południowym (przy wyjściu) jest sklepienie krzyżowe;
 nad pomieszczeniem północnym jest sklepienie walcowe;
 nad nawą główną kaplicy istnieje sklepienie walcowe z lunetami okiennymi, zaś nad
przedsionkiem wejściowym (nad kruchtą) jest sklepienie krzyżowe.
4.4. Stropy: w opiniowanej kaplicy występuje jedynie pasmo stropu szerokości ok. 2,0m pod
galerią chóru. Jest to prawdopodobnie strop drewniany o rozpiętości 5,15m. Widoczne jest jego
wyraźne ugięcie, gdyż w linii wewnętrznego muru przedsionka i wspornika galerii powstał garb
w podłodze wskazujący na różnicę ugięcia stykających się elementów.
4.5. Konstrukcja dachu: więźba dachu jest drewniana, dwuspadowa typu krokwiowego.
Krokwie o przekroju 125 x 160mm w rozstawie co ok. 96cm, oparte są na płatwi kalenicowej
i płatwiach tramowych. Płatew kalenicowa jest podparta poprzecznymi układami rozporowymi.
Wieżyczka sygnaturka przy szczycie północnym również ma konstrukcję drewnianą o rzucie
poziomym ośmiokąta.
4.6. Schody: kaplica nie posiada własnych schodów. Dojście na poziom +4,50m na poziom chóru
ze schodów i korytarzy przylegających skrzydeł Zamku.
4.7. Nadproża okiennej i drzwiowe, jak również nad wnękami ściennymi wykonane są w postaci
łukowych sklepień ceglanych.
4.8. Elementy kotwiące założone są w dwóch poziomach:
 od strony południowej istnieją trzy kotwy o przekroju 30x30mm w poziomie sklepienia nad
piwnicą oraz dwie kotwy w poziomie sklepienia nad nawą główną kaplicy;
 od strony północnej istnieją dwie kotwy w dolnej części szczytowej ściany attykowej.
4.9. Elementy wykończenia kaplicy:
 tynki wewnętrzne kategorii II wykonane są z zaprawy wapiennej. Tynki pokryte są
polichromią;
 tynki zewnętrzne są gładkie malowane farbami wapiennymi w kolorach jasnych.
Tynki wykonane są z zaprawy wapiennej;
 posadzki:
 w piwnicach jest podłoże gruntowe;
 w nawie głównej i przedsionku są płyty kamienne ułożone na zaprawie cementowej;
 na chórze jest podłoga drewniana;
 stolarka jest drewniana:
 okna wielodzielne krosnowe pojedynczo szklone. Okna od strony zewnętrznej są
okratowane lub osiatkowane;
 drzwi w poziomie parteru są dwuskrzydłowe o obramowaniu ozdobnym,
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zaś w poziomie chóru drzwi są jednoskrzydłowe płytowe. Drzwi do piwnicy
są jednoskrzydłowe w wykonaniu ciesielskim;
 dach jest pokryty dachówką w około 70% dachówką zakładkową i w około 30% dachówką
karpiówką w koronkę;
 sygnaturka do wysokości ok. 2,50m nad dachem jest obita deskami malowanymi farbami
olejnymi, wyżej zaś blachą miedzianą;
 kosze przy przyległych skrzydłach Zamku obronione są blachą miedzianą, natomiast rynny
i rury spustowe są z blachy ocynkowanej. Od strony południowej rury spustowe
są wpuszczone w grunt (istnieje kanalizacja deszczowa), zaś od strony północnej
(od dziedzińca) rury są wyprowadzone na przyległy teren.
5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.
Ogólny stan techniczny budynku Kaplicy ocenia się jako lichy klasa IIb tabel klasyfikacyjnych
opracowanych przez Zespół Rzeczoznawców Budowlanych Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa.
W czasie przeglądu budynku zauważono następujące usterki bądź uszkodzenia:
 w środkowej części kaplicy istnieją pęknięcia ścian nośnych, nadproży okiennych
i drzwiowych oraz sklepienia nad nawą główną. Zarysowane są również sklepienia
stropowe w piwnicy. Niewielkie zarysowanie występuje w ścianie zewnętrznej - północnej
(od strony dziedzińca);
 w dolnej części parteru ściany są zawilgocone. Wilgoć jest podciągana z gruntu przez mur
ceglany do wysokości 1,0÷1,50m ponad poziom terenu. Od strony południowej, przed
wejściem do piwnicy istnieje zagłębienie terenu gdzie okresowo mogą się zbierać wody
opadowe, które zalewają piwnice;
 występują miejscowe zawilgocenia ścian przy rurach spustowych oraz pod gzymsami
poziomymi;
 tynki zewnętrzne są zniszczone w około 30%. Istnieją ubytki, miejsca korozji abiotycznej,
łuszczą się i obsypują;
 w pokryciu dachowym występują ubytki pojedynczych dachówek, zaś dachówki karpiówki
użyte w czasie remontu dachu mają powierzchnie licowe złuszczone i chropowate;
 rozality i gzymsy poziome są pokryte dachówkami, gdzie występuje wiele odłamań
i ubytków;
 podłoga drewniana na galerii (na chórze) jest wytarta i zniszczona przez owady
(techniczne szkodniki drewna);
 stolarka okienna od wielu lat nie była malowana. Farba jest skredytowana i łuszczy się.
Osiatkowanie i okratowanie okien jest skorodowane.
6. ANALIZA TECHNICZNA POWSTAŁYCH USZKODZEŃ.
 różnica wysokości przyległych terenów do ścian kaplicy (północ-południe) wynosi
ok. 2,30m, zaś miąższość nasypów od 3,90÷5,60. Jeżeli budynek kaplicy i przyległe
skrzydła Zamku posadowione są na gruntach nasypowych - niekontrolowanych,
gdzie osiadanie fundamentów jest nieprzewidywalne, to występujące pęknięcia ścian
i sklepień nie są zjawiskami przypadkowymi. Przy takich warunkach gruntowych terenu
pęknięcia ścian są powszechne i dość intensywne;
 brak izolacji poziomej murów jest bezpośrednią przyczyną zawilgocenia przy terenowych
(dolnych) odcinków ścian Kaplicy. Grubość ścian około 1,0m wyklucza wykonanie izolacji
metodą podcinania murów i wciskania blach w spoiny poziome. Istnieją inne metody
zabezpieczenia ścian przed podciąganiem wilgoci z gruntu:
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 metody elektroiniekcji polegające na osuszaniu ścian przez elektroosmozę
i wypełnienie pór materiałach ściennych przez hydrofobizację. Szczegóły w/w
metody podaje świadectwo nr 670/87 wydane przez Instytut Techniki Budowlanej;
 metoda AQUASTOP polegająca na stosowaniu specjalnych aparatów zasilanych
energią elektryczną, które wytwarzają bardzo słabe pole elektromagnetyczne
wymuszające w murach budynków ruch cząsteczek wody ku dołowi, tj. do gruntu.
Ze względu na mały koszt stosowania tej metody i brak jakiejkolwiek ingerencji
w konstrukcję budynku proponuję zastosować ją w budynku kaplicy;
niwelacja przyległego terenu do południowej ściany Kaplicy winna być wykonana
równocześnie z opaską odwadniającą wokół ścian zewnętrznych;
napraw rynien i rur spustowych oraz remont nakrycia dachówkami gzymsów poziomych
należy do podstawowych czynności konserwacyjnych budynków;
dach wymaga remontu:
 drewnianą konstrukcję dachu po odkurzeniu należy zaimpregnować. Ze względu na
to, że poddasze kaplicy jest pomieszczeniem nieużytkowym po impregnacji drewna
można stosować środki oleiste, np. IMPREX W lub ANTOX, względnie środki
rozpuszczane są w wodzie np. SOLTOX R-12;
 naprawa pokrycia dachowego:
 zakres minimalny robót to uzupełnienie brakujących i wymiana skorodowanych
dachówek, a w szczególności dachówek karpiówek;
 maksymalny zakres robót dekarskich to wymiana dachówek na całym dachu
przy zastosowaniu dachówki karpiówki ceramicznej firmy JOPEK;
drewniana podłoga w galerii (chórze) oprócz zniszczeń mechanicznych (wytarte krawędzie,
spękanie desek itp.) jest porażona przez owady (techniczne szkodniki drewna). Porażenie
drewna jest ogólne, zaś żer aktywny. Rozpoznano szkodnika o nazwie kołatek domowy,
który na powierzchni desek pozostawia otwory wylotowe okrągłe o średnicy 2÷2,5mm
oraz wzdłuż słoi rocznych drewna labirynt kanałów larwowych wypełnianych mączką
drzewną i kałem. Podłogę wraz z legarami należy wymienić na drewno nowe.
Drewno nowe, przeznaczone do wbudowania, należy zaimpregnować środkiem solnym
rozpuszczonym w wodzie INTOX-S.

7. WZMOCNIENIA KONSTRUKCYJNE ŚCIAN I SKLEPIEŃ.
 podłużne ściany kaplicy należy skotwić. Kotwy ϕ20mm należy osadzić dwustronnie
w wykutych bruzdach (40x40mm) i zamontować je w trzech poziomach:
 pod posadzką parteru (-0,10m);
 pod podłogą chóru (+4,30m);
 nad górnym sklepieniem (obręb poddasza +8,60m);
Kotwy wykonać z prętów ϕ20mm ze stali gatunku St3S. Elementy oporowe wykonać
z ceownika 100, który należy osadzić na zaprawie cementowe Rz≥5,0MPa.
Kotwy i elementy oporowe, mimo że będą zakryte tynkiem należy przed montażem
pomalować dwukrotnie minią olejną 60%, zaś po osadzeniu osiatkować i otynkować.
W końcówkach kotew należy stosować przeciwnakrętki. Styki prętów o długości powyżej
12,0m można wykonać jako czołowe typu "X" lub nakładkach z kątownika 40 x 40 x 5mm
i połączeniach spoinami pachwinowymi Q=3mm o długości 100mm.
Uwaga: ze względu na to, że nie ma możliwości ustalenia dokładnych gabarytów ścian,
długość gwintów w końcówkach prętów kotwiących należy wykonać min. 200mm,
zaś rozstaw otworów w elementach oporowych ustalić po osadzeniu w/w prętów.
Wskazanym jest, aby dla uzyskania odpowiednich sił sprężających, przed dokręceniem
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śrub, pręty kotwiące podgrzać palnikami do temperatury 300÷400°C. Uzyska się wtedy
tzw. samo naciąg.
 pęknięcia ścian i sklepień w Kaplicy należy zainiektować metodą PCC przy zastosowaniu
iniektów palimetowo-cementowych. Rysy po stronach zewnętrznych należy zakryć
szpachlówkami zabezpieczającymi wyciek iniektu.
Uwaga: ze względu na dużą grubość ścian nie zaleca się przemurowania (przeszycia
pęknięć). Przewiduje się również duże trudności w uzyskaniu cegły ceramicznej
o wymiarach 290 x 140 x 70mm, którą należałoby stosować w w/w przemurowaniach.
8. ZALECENIA OGÓLNE W ZAKRESIE WYKONANIA ROBÓT.
Kontrolę robót impregnacyjnych i remontowych, które w okresie budowy ulegają zakryciu
należy prowadzić na bieżąco, zaś ich odbiory potwierdzać wpisami do dziennika budowy.
Kontrolę i wykonawstwo robót należy prowadzić w oparciu o "Instrukcję impregnacji drewna
budowlanego i odgrzybiania budynków".
9. ZALECENIA W ZAKRESIE BHP.
Przy wykonaniu prac impregnacyjnych i odgrzybieniowych należy przestrzegać obowiązujących
przepisów BHP - Ustawa z dnia 30.03.1965 roku (Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 06.04.1965 roku
oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04.02.1956 roku (Dziennik Ustaw nr 5, poz. 25).
Zwłaszcza należy zwrócić uwagę na:
 przeszkolenie pracowników wykonujących roboty impregnacyjne;
 badania lekarskie robotników wykonujących w/w impregnację;
 robotników należy zaopatrzyć w odpowiednią odzież ochronną, okulary i rękawice;
 zorganizować odpowiednie warunki socjalne na budowie (dwie szatnie: czysta i brudna,
natryski z ciepłą i zimną wodą);
 magazynowanie, składowanie elementów zaimpregnowanych, jak również środków
impregnacyjnych na budowie należy przechowywać według obowiązujących przepisów;
 materiały zagrzybione i porażone przez owady należy spalić w miejscu uzgodnionym ze
Strażą Pożarną;
 na budowie powinna być podręczna apteczka.
10. ZALECENIA KOŃCOWE.
Roboty odgrzybieniowe i impregnacyjne należy prowadzić przy temperaturze otoczenia nie
niższej jak +10°C. Pomieszczeniach, w których wykonano impregnację drewna można
użytkować po 6 tygodniach sezonowania.
11. WNIOSKI I ANALIZA.
Opracowana opinia opiera się na wynikach badań makroskopowych polegających na pomiarach
i oględzinach badanej konstrukcji, jej elementów oraz materiałów, z których została
skonstruowana. Na podstawie oględzin i pomiarów inwentaryzacyjnych oraz obliczeń
statycznych i wytrzymałościowych sformułowano następujące wnioski i zalecenia w oparciu
o wiedzę, doświadczenie konstruktorskie, polskie normy i literaturę fachową.
Uwaga: wszelkie prace związane z remontem obiektu winny być zgłoszone u Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, natomiast później uzyskać pozwolenie budowlane w Starostwie
Powiatowym w Prudniku w Wydziale Administracji Budowlanej.
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Klasyfikacja stanu technicznego zabudowy i budynków budownictwa ogólnego
SKALA
Klasa

PLAN OGÓLNY

PLAN SZCZEGÓŁOWY I REALIZACYJNY

Stan techniczny

Stopień
zużycia w %

I

Dobry

0-20

II

Dostateczny

21-60

III

Zły

61-100

Klasa
Ia
Ib
IIa
IIb

Stan
Stopień
techniczny zużycia w %
Doskonały
0-10
Zadawalający
10-20
Średnie
21-40
Lichy
41-60

III

Zły

61-100

Uproszczone kryterium oceny i klasyfikacji technicznego stanu budynków
Klasa

Stan techniczny

Kryterium

Ia

Doskonały

Budynek dobrze utrzymany, bieżąco konserwowany

Ib

Zadawalający

Budynek należycie utrzymany, celowy remont bieżący

IIa

Średni

IIb

Lichy

III

Zły

Budynek z niewielkimi uszkodzeniami,
celowy częściowy remont kapitalny
Budynek ze znacznymi uszkodzeniami,
wymagany kompleksowy remont kapitalny
Budynek z dużymi uszkodzeniami, które zagrażają dalszemu
użytkowaniu: możliwe w uzasadnionych przypadkach zahamowaniu
zagrożenia drogą kapitalnego remontu o bardzo dużym zakresie

Niniejsze opracowanie zachowuje ważność do 2018r.
Projektant:
mgr inż. arch. Andrzej Szuba
upr. nr 84/87/Op
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
3. USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
4. RYS HISTORYCZNY.
5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.
6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI.
7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA.
7.1. ZAŁ. OGÓLNE DO SPORZ. INFORMACJI O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA.
7.2. ZESTAWIENIE PRZEPISÓW KTÓRE POSŁUŻYŁY DO PRZEPROWADZENIA
ANALIZY ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI WRAZ Z INFORMACJĄ NA TEMAT
WPŁYWU NA OTOCZENIE W KONTEKŚCIE TYCH PRZEPISÓW.
7.3. WNIOSKI I ZALECENIA.
8. PROGRAM FUNKCJONALNY I ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI.
9. DANE O REJESTRZE ZABYTKÓW I EWIDENCJI ZABYTKÓW.
10. DANE O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ.
11. DANE O ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROŻENIA DLA
ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW.
Część architektoniczna.
Rysunek nr A-1 Projekt zagospodarowanie terenu
BILANS TERENU DZIAŁKI NR 554/1 oraz 553/2:
 powierzchnia działki:
 powierzchnia zabudowy:
 budynek Zamku "A":
 budynek pawilonu handlowego "B":
 budynki gospodarcze "C":
 powierzchnia utwardzona:
 powierzchnia biologicznie czynna:

1:500
9118,00m²
3090,75m²
2860,00m²
150,00m²
80,75m²
360,00m²
5667,25m²
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
 wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem;
 mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500;
 oględziny i inspekcja terenu budowy;
 aktualne obowiązujące normy i przepisy budowlane;
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek - zmiana planu,
uchwalonego przez Radę Miejską w Głogówku uchwałą nr XXXIX/270/06
z dnia 26 czerwca 2006 roku;
 pozwolenie konserwatorskie uzyskane od Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa polegająca na ankrowaniu ścian zewnętrznych
i podbiciu fundamentów wraz z renowacją i odbudową elewacji Zamku w miejscowości
Głogówek przy ul. Zamkowej, na działkach nr 554/1 oraz 553/2. W miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego teren na którym znajduje się Zamek oznaczony jest symbolem
A1/38/TCM. Teren jednostki A1/38/TCM dotyczy obszaru wpisanego jest do rejestru zabytków
– stare miasto, nr rej.: R. 184 z 10.06.1949, 744/R. Każda działalność inwestycyjna na obszarze
wpisanym do rejestru zabytków wymaga pozwolenia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Opolu. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty oraz obiekty
nieruchome i nawarstwienia wskazujące na stanowisko archeologiczne podlegają ochronie
prawnej. W przypadku stwierdzenia w trakcie prac ziemnych istnienia przedmiotów oraz
obiektów nieruchomych i nawarstwień o cechach stanowisk archeologicznych należy
powiadomić Burmistrza Głogówka i Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
a przedmiot oraz miejsce odkrycia zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków.
Założone rozwiązania projektowe przedstawiają, że ewentualna uciążliwość zamknie się
w granicach działki Inwestora i nie będzie negatywnie oddziaływać na tereny sąsiednie.
Projekt zagospodarowania terenu wykonano na aktualnym podkładzie geodezyjnym sytuacyjnowysokościowym w skali 1:500. Kategoria obiektu budowlanego dla Zamku to
IX (budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki,
archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie,
laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki
ogrodów zoologicznych i botanicznych).
3. USTALENIA MIEJSC. PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
Ustala się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
 niedozwolone jest umieszczanie na terenach publicznych i na obiektach znajdujących się
na tych terenach reklam nie związanych bezpośrednio z przeznaczeniem obiektu;
 przy umieszczaniu obiektów małej architektury niedozwolone jest pogorszenie warunków
korzystania z drogi dla ruchu kołowego i pieszego;
 niedozwolone umieszczanie tymczasowych obiektów usługowo-handlowych.
Ustala się następujący wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
terenu, dla obszaru objętego zmianą planu oznaczonego symbolem A1:
 maksymalny wskaźnik zabudowanej pow. terenu jednostki nie może przekroczyć 80%;
 wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 20%;
 wskaźniki, o którym mowa w odnośniku 1 nie dotyczą terenów dotychczas zabudowanych
w sposób przekraczający w/w procent zabudowy.
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Ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
 tereny przeznaczone pod zabudowę inną od tej ustalonej w zmianie planu mogą być
użytkowane w sposób dotychczasowy lub tymczasowy do czasu ich zagospodarowania
zgodnego z ustaleniami zmiany planu;
 tymczasowy sposób użytkowania terenu nie może przekraczać 4 lat licząc od dnia
rozpoczęcia czasowego użytkowania terenu i obiektu budowlanego przeznaczonego do
czasowego użytkowania o ile na terenie występuje;
 w okresie użytkowania przejściowego należy udostępnić części gruntów określonych
w zmianie planu dla realizacji dojazdów i uzbrojenia terenu.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku nr I zmiany planu
symbolem A1/38/TCM, są następujące:
 przeznaczenie terenu podstawowe: usługi komercyjne i usługi obsługi ludności, funkcja
mieszkaniowa, uzupełniające: budynki gospodarcze, garażowe, miejsca postojowe dla
samochodów, dojazdy mała architektura, niezbędna infrastruktura techniczna, zieleń.
Dozwolone zakres przekształceń:
 zmiana przeznaczenia terenu lub jego części pod funkcje usługowe, mieszkaniowe,
możliwość łączenia funkcji w jednym budynku;
 budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja, zmiana sposobu użytkowania budynków
oraz uzupełnienie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej;
 nadbudowa, nie dotyczy obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
Zasady kształtowania zabudowy i ładu przestrzennego:
 na terenie niezabudowanym odległość linii zabudowy od terenów ulic wyznacza
elewacja frontowa istniejących budynków na działce sąsiedniej;
 w przypadku budynku zlokalizowanego w linii zabudowy, elementami takimi jak; okapy,
gzymsy, schody, wejścia do budynków można wyjść poza linie zabudowy;
 dopuszczalna maksymalna wysokość budynków wynosi do czterech kondygnacji
nadziemnych nie wliczając poddaszy, które można dodatkowo wykorzystać do celów
użytkowych;
 funkcje usługowe należy lokalizować w poziomie parterów i piwnic budynków,
w szczególnie uzasadnionym przypadku dozwolona jest lokalizacja usług na poziomie
piętra budynku;
 architektura nowych budynków dostosowana wyglądem i skalą do otoczenia,
wskazane nawiązanie do formy regionalnej, układ kalenicy budynku dostosować
do zabudowy na działkach sąsiednich;
 dachy o symetrycznym układzie połaci (dozwolone wielospadowe);
 wysokość budynków gospodarczych i garażowych 1 kondygnacja nadziemna nie wliczając
poddasza, które można dodatkowo wykorzystać do celów użytkowych;
 ustala się zasadę lokalizowania budynków lub pomieszczeń gospodarczych na zapleczu
działki, dozwolone usytuowanie bezpośrednio przy granicy działki sąsiada
albo dobudowanych do budynków gospodarczych na działkach sąsiednich;
 budowa, przebudowa i roboty budowlane zgodnie z wymogami konserwatorskimi
i warunkami technicznymi;
 maksymalny zasięg powierzchni zabudowy mieszkaniowej i usługowej w stosunku do
powierzchni terenu jednostki budowlanej oznaczono na rysunku I zmiany planu.
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Ustala się następujące formy dachów:
 na obszarze miasta położonym w jedn. przestrzennej A1 (wewnątrz murów obronnych);
 dwu i więcej spadowe, symetryczne, o kacie nachylenia połaci dachowych 35-50º
- w przypadku nowych budynków;
 formę i spadki dachu utrzymać jak dotychczas lub dostosować do sąsiedniej
zabudowy – w przypadku rozbudowy i nadbudowy;
 na terenach położonych w obrębach: Głogówek (na zewnątrz murów obronnych),
Winiary, Oracze i Głogowiec:
 dwu i więcej spadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych 30-45º w przypadku
nowych budynków mieszkalnych;
 formę i spadki dachu utrzymać jak dotychczas lub dostosować do sąsiedniej
zabudowy – w przypadku rozbudowy i nadbudowy;
 dachy dowolne, o kącie nachylenia połaci dachowych 6-45º w przypadku budowy
budynków gospodarczych, garażowych, inwentarskich sytuowanych poza pierwsza
linią zabudowy;
 dachy dowolne dozwolone w przypadku budynków garażowych i gospodarczych
o powierzchni zabudowy do 35m²;
 na terenach przeznaczonych w planie pod zabudowę techniczno-produkcyjną,
wydzielonych liniami rozgraniczającymi, dotyczy obrębów wymienionych w pkt 2:
 zalecane dwu i więcej spadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych 12-45º
- w przypadku nowej zabudowy;
 formę i spadki dachu utrzymać jak dotychczas lub dostosować do sąsiedniej
zabudowy – w przypadku rozbudowy i nadbudowy;
 dachy dowolne dozwolone w przypadku uzasadnionym względami technicznoprodukcyjnymi.
4. RYS HISTORYCZNY.
Początki Zamku w Głogówku sięgają XIII-XIV wieku, jednak o budowlach tych nie zachowały
się żadne przekazy, Zamek średniowieczny istniał w miejscu obecnego do roku 1561,
kiedy to został rozebrany, by umożliwić budowę nowego. W tymże roku Głogówek został
wydzierżawiony przez Ferdynanda II, w posiadaniu którego znajdował się do roku 1545.
W roku 1562 Jan Oppersdorf rozpoczyna budowę obecnego Zamku. W latach 1562-71 powstaje
obecny Zamek Górny, wraz z nieistniejącą obecnie salą rycerską. W latach 1584-1606 skrzydło
zachodnie otrzymuje trzecią kondygnację, w tym też czasie powstają jedno kondygnacyjne
budynki skrzydła północnego i południowego Zamku Dolnego. W roku 1618 skrzydło północne
Zamku Dolnego zostaje przebudowane na dwu kondygnacyjne i otrzymuje od strony dziedzińca
dwukondygnacyjny krużganek. W roku 1643 podczas najazdu szwedzkiego Zamek zostaje
splądrowany, lecz bez większych zniszczeń. W latach 1645-47 następuje dalsza rozbudowa
Zamku Dolnego - skrzydło zachodnie, kaplica, biblioteka. W tym czasie na Zamku w Głogówku
pracują architekci i rzeźbiarze sprowadzenia z Włoch. W roku 1655 na Zamku w Głogówku
przebywał po ucieczce przed Szwedami z kraju król polski Jan Kazimierz z małżonką.
W roku 1730 następuje zamurowanie arkad krużganka na I piętrze i podmurowanie łęków na
parterze, prawdopodobnie wskutek zagrożenia budynku (znaczne wyboczenie ściany istniejące
do dzisiaj). W latach 1743-1781 następuje rozbudowa skrzydła południowego Zamku Dolnego,
budowa kruchty w kaplicy wraz z elewacją od strony dziedzińca. W roku 1806 zdjęto
renesansowe hełmy z Zamku Górnego. W latach 1848-1849 następuje neogotycka przebudowa
Zamku, budowa trzech nowych klatek schodowych Zamku górnego, nieistniejącego obecnie
łącznika między skrzydłami północnymi i południowym Zamku Górnego. Podczas I i II wojny
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światowej Zamek nie uległ większym zniszczeniom, natomiast brak opieki i konserwacji po roku
1945 przyczynił się do znacznego zniszczenia przede wszystkim wystroju wewnętrznego obiektu.
W połowie lat 50 dachy Zamku groziły zawaleniem, co spowodowało prace zabezpieczające.
Uzupełniono więźby dachowe położone nowe pokrycie dachowe. W roku 1958 rozebrano łącznik
i okrągłą klatkę schodową w skrzydle południowym Zamku Górnego, odsłonięcie szczytu
skrzydła południowego w Zamku Dolnym, prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne. W tymże
roku dwie wieże południowe Zamku Górnego otrzymują rozbudowę ośmioboczną i zostają
zwieńczone rekonstruowanymi hełmami renesansowymi o konstrukcji stalowej. Od początku lat
60-tych obiekt jest zamknięty i użytkowany w sposób nie powodujący dalszych zniszczeń.
5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Lokalizacja obiektu:
48-250 Głogówek, ul. Zamkowa, gmina Głogówek, powiat opolski, woj. opolskie.
Obręb: 0241 Głogówek, działki nr: 554/1 oraz 553/2, k.m. 4.
Inwestor:
Gmina Głogówek, 48-250 Głogówek, ul. Rynek 1.
Zamek jest usytuowany na krawędzi skarpy, w północno-zachodniej części zespołu
Staromiejskiego w Głogówku. Zamek jest budynkiem wolnostojącym., od strony północnej
włączonym w ciąg obramowań miejskich. Od strony północnej i zachodniej do Zamku przylega
zabytkowy park krajobrazowy w stylu angielskim o powierzchni 16,87ha. Teren wokół zamku
w całości jest nieutwardzony, niezagospodarowany, od strony dziedzińca ubita ziemia, od strony
zewnętrznej trawa i zarośla. Zamek tak średniowieczny jak i renesansowy były wciągnięte
w system obwarowań miejskich (fosy i bastiony, forty). Składa się z dwóch podstawowych
części Zamku Górnego i Dolnego, obu założonych na planach prostokątnej podkowy,
zwróconych końcami do siebie i tworzących niemal całkowicie zamknięty dziedziniec.
Zabudowania nie są zestawione symetrycznie, cały kompleks zamkowy ma nieregularny układ
przestrzenny z otwartym dziedzińcem. W obecnym wyglądzie zamek zawiera cechy architektury
zarówno obronnej, jak i rezydencjonalnej. Obronny charakter poświadczają położenie Zamku,
zintegrowanie go z obwarowaniami miejskimi, wysunięte poza lico elewacji zewnętrznych wieże
i monumentalne przypory. Do cech architektury rezydencjonalnej Zamku należą m.in. układ
przestrzenny i ukształtowanie elewacji, które są częściowo zdobione dekoracją architektoniczną
i rzeźbiarską.
Zamek jest podpiwniczony tylko częściowo (skrzydło wschodnie Zamku Dolnego nie jest
w ogóle podpiwniczone, skrzydło północne posiada dwie kondygnacje piwnic), piwnice od
strony zewnętrznej są w zasadzie powyżej poziomu terenu. Zamek w całości zbudowany jest
z cegły, murów kamiennych nie stwierdzono.
Główne wejście do zespołu zamkowego prowadzi od strony miasta, poprzez przejazd bramy
z asymetrycznym portalem w skrzydle wschodnim Zamku Dolnego. Ponadto istnieje jeszcze
druga brama, w północno-wschodnim narożu Zamku Dolnego. Dziedziniec zamkowy posiada
dwa poziomy, w chwili obecnej połączone spadkiem bez ujęcia w mury oporowe, jest niemal
całkowicie zamknięty. Jedyny prześwit prowadzi między skrzydłami południowymi Zamku
Dolnego i Górnego na skarpę i otwiera daleki widok w kierunku zachodnim na założenie
parkowe w stylu angielskim parku krajobrazowego. Zamek Górny o trzech kondygnacjach
nadziemnych jest w zewnętrznych narożnikach czterema okrągłymi wieżami, z których dwie od
strony południowej zwieńczone są neorenesansowymi hełmami rekonstruowanymi w roku 1958,
dwie północne zaś neogotyckimi z 1842 roku. W Zamku Górnym nie zachowały się pierwotne
klatki schodów, jedynie w parterze skrzydła południowego istnieje część klatki schodowej typu
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włoskiego tunelowego. Komunikacja pionowa tej części obiektu jest rozwiązana trzema
XIX wiecznymi klatkami schodowymi: główną półkolistą z marmurowymi stopniami
wspornikowymi, dobudowana od zewnątrz w narożniku płn-zach, druga w końcu skrzydła płn.
od strony dziedzińca, trzecią okrągłą dobudowaną przy skrzydle zachodnim obok ryzalitu.
Od strony zewnętrznej na skrzydłach północnym i południowym zachowały się resztki sgrafitto
o dużym prostokątnym podziale. Otwory okienne w zasadzie bez obramowań kamiennych
(istnieją pod tynkiem tylko w oknach I piętra od strony dziedzińca).
W dziedzińcu na osiach trzech skrzydeł istnieją barokowe portale. Dachy poza ryzalitem
zachodnim i klatką schodową gdzie znajdują się taras widokowy, są dwuspadowe, o konstrukcji
drewnianej, kryte dachówką karpiówką. Rekonstruowane hełmy wieżowe posiadają konstrukcję
stalową. Wystrój wewnętrzny w chwili obecnej nie jest jeszcze całkowicie rozpoznany, wiadomo
tylko, że w większości pomieszczeń występują dekoracyjne parkiety taflowe, w studium znajdują
się wzmianki o profilowanych stropach.
Stolarka okienna i drzwiowa wymaga dokładniejszego przebadania. Zamek Dolny nie jest tak
jednolity przestrzennie jak Górny, składa się z szeregu obiektów o niejednorodnej architekturze.
Najbardziej związane architektonicznie z Zamkiem Górnym jest skrzydło północne. Jest to dwu
kondygnacyjny, dwu poziomowo podpiwniczony budynek stanowiący przedłużenie skrzydła
północnego Zamku górnego. Od strony dziedzińca posiada dwu kondygnacyjny krużganek
arkadowy. Od strony zewnętrznej skrzydło to pokryte jest sgrafittem analogicznym jak Zamek
Górny. Dach drewniany dwuspadowy, niesymetryczny (związane jest to z trapezowym rzutem
budynku) kryty dachówką karpiówką. W tej części Zamku nie ma klatek schodowych,
istnieją jedynie lokalne schody prowadzące do piwnic, a także drewniana klatka schodowa
prowadząca na półpiętro, istniejące między parterem a I piętrem w środkowej części skrzydła.
W tej części zamku istnieje również znaczna ilość parkietów taflowych, choć mniej
dekoracyjnych, niż w Zamku Górnym oraz posadzek kamiennych. Zachowała się część stolarki
barokowej, głównie drzwiowej. Ze studium wiemy o istnieniu polichromowanych stropów nad
I piętrem. We wschodnim końcu skrzydła usytuowany jest sklepiony przejazd prowadzący
poprzez park do ulicy Pasternik.
Skrzydło wschodnie jest dwukondygnacyjnym niepodpiwniczonym budynkiem usytuowanym
prostopadle do głównej osi założenia, z przejazdem bocznym z niesymetrycznym portalem.
Oś podkreśla wieżyczka z barokowym hełmem. Budynek przekryty jest dwuspadowym dachem
krytym dachówką karpiówką. Układ wnętrz korytarzowo-amfiladowy. W parterze wszystkie
pomieszczenia sklepione. Zachowała się pewna ilość zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej,
na piętrze odkryto profilowane stropy.
W narożu południowo-wschodnim usytuowane są dwie przestrzenie wyodrębnione budynku biblioteka i kaplica. Biblioteka jest to dwukondygnacyjny niepodpiwniczony budynek na rzucie
kwadratu, przekryty dachem namiotowym kryty dachówką karpiówką. Składa się z dwóch
dużych pomieszczeń na parterze i piętrze, przesklepionych. Na piętrze sklepienie pokryte jest
polichromiami. Kaplica jest wydłużonym prostokątnym budynkiem usytuowanym prostopadle do
osi skrzydła południowego, z kruchtą i balkonem od strony północnej. Wnętrze pokryte
polichromiami. Elewacja od strony dziedzińca późnobarokowa, bardzo rozczłonkowana.
Skrzydło południowe jest również budynkiem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym z dachem
dwuspadowym. Na obu końcach usytuowane są dwie klatki schodowe przebudowane w roku
1958. Parter przesklepiony. Skrzydło dość gruntownie przebudowane, należy się spodziewać
istnienia jedynie profilowanych stropów nad II piętrem.
Oficyna zachodnia jest wąskim (szerokość ok. 2m) budynkiem przylegającym do dawnego
miejskiego muru obronnego. Budynek ten miał zapewne łączyć poprzez drewniany krużganek
zamek z klasztorem i kościołem. Budynek jest niejednorodny stylowo i przestrzenny 3DGraphik Sp. z o.o. 51-676 Wrocław, ul. Kasprzaka 19/4

Projekt budowlany przebudowy polegającej na ankrowaniu ścian zewnętrznych i podbiciu fundamentów
wraz z renowacją i odbudową elewacji Zamku
w miejscowości Głogówek przy ul. Zamkowej, na działce nr 554/1 oraz 553/2, k.m. 4.

część południowa o układzie korytarzowym, ma zachowane resztki z sgrafitto w układzie
analogicznym jak w zamku, co może jedynie wskazywać na równoznaczność powstania.
Część ta przekryta jest dwuspadowym daszkiem, krytym razem z koroną muru dachówką
karpiówką. Część północna parterowa o klasycystycznej XIX wiecznej elewacji stanowi pewien
dysonans stylowy w stosunku do reszty założenia.
Oficyna południowa jest to duży dwukondygnacyjny budynek założony na planie nieregularnego
prostokąta. Budynek ten ulegał różnym przebudowom, w tej chwili jest bardzo niejednorodny
architektonicznie i przestrzennie. Historia tego obiektu nie jest właściwie znana.
Nieomal wszystkie pomieszczenia są sklepione, niekiedy w sposób bardzo skomplikowany.
Wystrój zewnętrzny obiektu dość prosty, w skrzydle zachodnim i wschodnim zachowały się
podziały architektoniczne wskazujące na to, ż ten budynek również pochodzi z okresu baroku.
6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Nie projektuje się nowego zagospodarowania działki.
7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA.
7.1. ZAŁ. OGÓLNE DO SPORZ. INFORMACJI OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA.
Obszar oddziaływania wyznaczono na podstawie przepisów prawa budowlanego oraz przepisów
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
terenów będących pod jego wpływem „oddziaływaniem”. Obszar wyznaczono po dokonaniu
analizy projektowanego obiektu wraz z infrastrukturą w jego otoczeniu oraz uwarunkowań
formalno-prawnych mogących mieć wpływ na określenie obszaru oddziaływania.
7.2. ZESTAWIENIE PRZEPISÓW KTÓRE POSŁUŻYŁY DO PRZEPROWADZENIA
ANALIZY ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI WRAZ Z INFORMACJĄ NA TEMAT
WPŁYWU NA OTOCZENIE W KONTEKŚCIE TYCH PRZEPISÓW.
Podstawa formalno-prawna
Informacja na temat wpływu inwestycji
włączenia do obszaru objętego
na otoczenie
oddziaływaniem
Rozp. Min. Infr. ws. war. techn.
jakim powinny odp. budynki
i ich usyt. z 12.04.2002r.
Zagrożenia i uciążliwości
Nie stwierdzono zagrożenia bądź uciążliwości poprzez:
o których mowa w §11
szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól
elektromagnetycznych; hałas i drgania (wibracje);
zanieczyszczenie powietrza; zanieczyszczenie gruntu
i wód; powodzie i zalewanie wodami opadowymi;
osuwiska gruntu, lawiny skalne i śnieżne.
Odległ. o których mowa w §12
Odległości o których mowa w rozporz. są zachowane.
Ograniczenia w dostępie do
Analiza nie wskazała możliwości przesłaniania
naturalnego oświetlenia
naturalnego oświetlenia budynków istniejących bądź
wynikające z §13
projektowanych na działkach sąsiadujących.
Parametry określające odległość
Odległości miejsc postojowych dla samochodów
miejsc postojowe dla
osobowych są zachowane.
samochodów osobowych z §19
Parametry charakteryzujące
Odległości od pojemnika na odpady stałe do granicy
odległości miejsc gromadzenia
z działkami są zachowane.
odpadów stałych z §23.3
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Zbiorniki bezodpływowe na
Nie dotyczy.
nieczystości ciekłe z §36.2
Oświetlenie i nasłonecznienie §60 Analiza dokonana dla obiektu usyt. na dz nr 554/1 nie
wykazała możliwości ograniczenia czasu nasłonecznienia.
Bezpieczeństwo pożarowe
Warunki i odległości o których mowa w §272.2 dotyczące
• Rozdział 7, usyt. bud. z uwagi
odległości obiektu do niezabudowanej działki budowlanej
na bezp. pożarowe §271, 272, 273 są spełnione.
Wypis i wyrys z MPZP miasta Wszystkie warunki zawarte w wypisie i wyrysie
Głogówek - zmiana planu, z MPZP miasta Głogówek w połączeniu z wymienionymi
uchwalony przez Radę Miejską w niniejszej informacji aktami prawa nie stanową
w Głogówku. Uchwała nr przesłanek do określenia planowanej inwestycji jako
XXXIX/270/06 z dnia 26.06.2006 mogącej mieć wpływ na działki sąsiednie.
7.3. WNIOSKI I ZALECENIA.
Analizie możliwości oddziaływania przedmiotowego obiektu poddano obszar który obejmuje
działki 554/1, 553/2, 553/1, 448/2 oraz 668. Obszar oddziaływania wyznacza się w granicach
własności inwestora, działka nr 554/1 oraz 553/2 k.m. 4). Nie stwierdza się ograniczeń z tytułu
możliwości zabudowy powyżej wymienionych działek oraz zmiany warunków użytkowania,
w sposób zasadniczy zmieniająca istniejący standard użytkowy.
8. PROGRAM FUNKCJONALNY I ZESTAWIENIE PROJEKT. POWIERZCHNI
Podstawowa funkcja zagospodarowania terenu zostaje zachowana. Na działkę planuje się wjazd
z istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi gminnej. Jest to droga o nawierzchni utwardzonej.
Teren dróg i placów wewnętrznych wykonany jest z kostki brukowej.
9. DANE O REJESTRZE ZABYTKÓW I EWIDENCJI ZABYTKÓW.
Teren objęty jest ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków województwa
opolskiego ani oraz ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. W związku z tym, jest konieczność
uzyskania uzgodnienia w Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W przypadku
stwierdzenia śladów stanowisk archeologicznych, należy niezwłocznie powiadomić OWKZ.
10. DANE O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ.
Przedmiotowa działka znajduje się poza terenem eksploatacji górniczej i nie wymaga
uzgodnienia z Okręgowym Urzędem Górniczym.
11. DANE O ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROŻENIA DLA
ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW.
Oddziaływanie akustyczne nie przekracza wyznaczonych limitów, w granicach działki.
Projektowana inwestycja nie stwarza uciążliwości dla właścicieli i użytkowników sąsiednich
działek. Składowanie odpadów bytowych jak i szkodliwych w pojemnikach szczelnych w osłonie
śmietnikowej i pod wiatą na terenie własnej działki. Projektowana inwestycja nie stwarza
zagrożenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
Projektant:
mgr inż. arch. Andrzej Szuba
upr. nr 84/87/Op
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ZAŁĄCZNIK 1.
Inwentaryzacja okien
Stolarka okienna pierwotna nie zachowała się. Obecna pochodzi z dwu okresów XIX w.
z przebudowy neogotyckiej, oraz z prac remontowych w latach 1958-60.
Bardzo zły stan techniczny większości okien, niekiedy całkowity brak stolarki okiennej
zadecydowały, że proponujeme wymianę okien na nowe. Poniżej przedstwiono przykłady
stanu technicznego okien.

Rys. 1. Przykłady stanu technicznego stolarki okiennej

Rys. 2. Przykład stanu technicznego stolarki okiennej
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