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5/ Widok sekcji  1  -  2    strona zachodnia /-/ rys. A-05
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8/ Wybrane przekroje   1 : 50 rys. A-08
9/ Detal 1 : 2 rys. A-09
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3/ protokół Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku nr ZA.5161.754.2018.
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4/ zgoda Wspólnoty Mieszkaniowej Sukiennicza 4A z dnia 10.12.2018 roku – działka nr 373/2;
5/ zgoda GIWK Sp. z o.o. z dnia 07.03.2019 roku – działka nr 400;
6/ zgoda Gold One Sp. z o.o. Sp. komandytowa z dnia 28.02.2019 roku – działka nr 401;
7/ uproszczone wypisy z rejestru gruntów z 04.09.2018 – działek nr 406, 362, 373/7, 373/2, 397,

399, 400, 401, 404;
8/ uzgodnienie dokumentacji z dyrektorem Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku.

Projekt wykonawczy (odrębne teczki):
Tom I.02. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Tom I.03. Przedmiar robót
Tom I.04. Kosztorys inwestorski
Tom I.05. Zbiorcze zestawienie kosztów
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Część 01. Projekt robót budowlanych
opracowanie:  mgr inż. arch. Jaromir Czernichowski 

mgr inż. arch. Andrzej Tymiński

1. OPIS TECHNICZNY:

1.1. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  Projekt  wykonawczy  dla  robót
budowlanych i prac konserwatorskich przy murze dawnego Domu Poprawy przy
Zespole Szkół Łączności w Gdańsku, Podwale Staromiejskie 51/52. 

1.2. Podstawa opracowania

1/   Umowa  nr  434/2018-I/PU/234/18  z  dnia  17.08.2018  r.  i  zamówienie
Inwestora nr I/PU/234/18 - BZP 1216/2018/BU wraz z aneksem;

2/  Wpis  muru  do  Gminnej  ewidencji  zabytków  m.  Gdańska  (Załącznik  do
Zarządzenia  Nr  1936/17  Prezydenta  Miasta  Gdańska  z  dnia  7  listopada
2017 r.);

3/  Teren na którym znajduje się ww. mur, jako układ urbanistyczny miasta
Gdańska  w  obrębie  nowożytnych  fortyfikacji,  wpisany  jest  do  Rejestru
zabytków województwa pomorskiego pod numerem 8 (obecnie: 15) decyzją
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 11.10.1947 r., a
także stanowi fragment obszaru objętego decyzją Prezydenta RP uznanego
jako pomnik historii (Zarządzenie Prezydenta RP z dnia 08.09.1994 r. ),
oraz stanowi fragment obszaru objętego strefą ochrony archeologicznej;

4/  Zapisy Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  nr 1122  –
Śródmieście  –  rejon  ul.  Grodzkiej  w  mieście  Gdańsku  uchwalonego
Uchwałą  nr  LIII/1623/2002  Rady  Miasta  Gdańska  z  dnia  26  września
2002 roku;

5/   Wizje lokalne w terenie;
6/   Pomiary i odkrywki wykonane w dniach 5 – 7 listopada 2018 r.;
7/  Mapa sytuacyjno-wysokościowa z inwentaryzacją urządzeń podziemnych w

skali  1:500  do  celów  projektowych  opracowana  przez  uprawnionego
geodetę Pawła Leskiego, zarejestrowana w dniu 02.11.2018 r.; 

8/  Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych podłoża działki nr
604, w obrębie 090, jednostce ewidencyjnej Gdańsk, przy ulicy Podwale
Staromiejskie  51/52  w  Gdańsku  –  opracowana  przez  uprawnionego
geologa mgr Zygmunta Kolę (patrz: część 03.02.);

9/   Zgody właścicieli działek na zajęcie w trakcie trwania robót budowlanych i
prac konserwatorskich:
działki nr 373/1.0090.226101_1
– nr  373/1(B)/0090/226101_1  –  ul.  Sukiennicza  4A  (będącej  współwłasnością  8  osób  –  Wspólnoty
mieszkaniowej, siedziba: 80-882 Gdańsk, ul. Sukiennicza 4A – KW: GD1G/00164359/1;
działki nr  400/0090/226101_1
– nr 400  (Bp)  /0090/226101_1 (będącej własnością Gdańskiej Infrastruktury Wod-ociągowo-Kanalizacyjnej sp. z
o.o., siedziba: 80-122 Gdańsk, ul. Kartuska 201 – KW: GD1G/00299174/5);
działki nr  401/0090/226101_1
– nr 401(Bi)/0090/226101_1 – ul. Sukiennicza 19a (będącej własnością GOLD ONE sp. z o.o. sp. komandytową,
siedziba: 80-244 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 72 – KW: GD1G/00000281/6).

10/ Polskie Normy (PN) i obowiązujące przepisy, w tym: Ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. 2018.2067) wraz z
Rozporządzeniem  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  z  dnia  2
sierpnia  2018  r.  w  sprawie  prowadzenia  prac  konserwatorskich,  prac
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restauratorskich  i  badań  konserwatorskich  przy  zabytku  wpisanym  do
rejestru  zabytków  albo  na  Listę  Skarbów  Dziedzictwa  oraz  robót
budowlanych,  badań  architektonicznych  i  innych  działań  przy  zabytku
wpisanym  do  rejestru  zabytków,  a  także  badań  archeologicznych  i
poszukiwań zabytków (Dz.U. 2018 poz. 1609).

 1.3. Sytuacja formalno prawna  

1/    Własność:
Przedmiotowy obiekt budowlany – mur ceglany – usytuowany jest w na
działce  budowlanej  (Bi)  nr  406  (Księga  Wieczysta  /dalej:  KW/:
GD1G/00032164/3),  w  obrębie  nr  0090,  w  jednostce  ewidencyjnej  nr
226101_1 (Gdańsk), będącej własnością Gminy Miasta Gdańska (siedziba:
80-803  Gdańsk,  ul.  Nowe  Ogrody  8/12)  oraz  w  administracji  i
użytkowaniu  Zespołu  Szkół  Łączności  –  Technikum  Łączności  im.
Obrońców  Poczty  Polskiej  (siedziba:  80-845  Gdańsk,  ul.  Podwale
Staromiejskie 51/52).
W  punkcie  1.4.2.  określono  dokładne  warunki  własnościowe  przedmio-
towej działki i sąsiednich wobec działki nr 406.

2/   Ochrona konserwatorska:
Teren,  na  którym  usytuowany  jest  mur,  stanowi  fragment  obszaru
wpisanego pod numerem 8 (obecnie: 15) z dnia 11 października 1947 r. do
rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczne Miasta Gdańska, a
także  stanowi  fragment  obszaru  uznanego  decyzją  Prezydenta  RP  za
pomnik historii (Zarządzenie Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 r.).
Mur wpisany jest do Gminnej ewidencji zabytków m. Gdańska (Załącznik
do Zarządzenia Nr 1936/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 listopada
2017 r.) jako mur dawnego Domu Poprawy pod adresem Plac Obrońców
Poczty Polskiej.

3/   Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:  
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1122 – Śródmieście
–  rejon  ul.  Grodzkiej  w  mieście  Gdańsku  uchwalony  Uchwałą  nr
LIII/1623/2002  Rady  Miasta  Gdańska  z  dnia  26  września  2002  roku
(Dz.Urz. Woj. Pomorskiego Nr 22, poz. 215 z dnia 10.02.2003r.) – karta
terenu nr 001  – nr strefy 31, strefa mieszana usługowo-mieszkaniowa
zawierająca strefy 23 (wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego) i 33
(usługi, w tym usługi oświaty);  bez ustalania proporcji pomiędzy funkcją
usługową i mieszkaniową 
"[...]
10. Warunki wyknikające z ochrony środowiska kulturowego.
teren położony w obszarze objętym wpisem do rejestru zabyt-
ków i strefą ochrony archeologicznej  .  
zasady kształtowania struktury przestrzennej:
a)  rytm  zabudowy  – określony  historycznymi  podziałami  parcelacyj-
nymi – zaznaczonymi na rysunku planu,
b) nowo projektowana zabudowa nie będąca rekonstrukcją zabudowy
historycznej  –  w  oparciu  o  analizę  historyczno  –  architektoniczną,
należy  zastosować  zgodną  z  tradycją  strukturę,  skalę  i  proporcje
architektoniczne bryły oraz kompozycję materiały i detale elewacji – w
tym: kąt nachylenia połaci dachowych min. 400,
zakres ochrony:
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a)  budynki  wpisane  do  rejestru  zabytków  nieruchomych  –  pełna
ochrona,
b) budynki o wartościach kulturowych oznaczone na rysunku planu –
zachowanie istniejącej historycznej substancji  zabytkowej,  historycznej
formy budynków i wystroju elewacji, detalu architektonicznego, stolarki
okiennej i drzwiowej, autentycznych elementów wyposażenia i wystroju
wnętrz,
c)  dla budynków o wartościach kulturowych oznaczonych na rysunku
planu  możliwa  adaptacja  na  funkcje  usługową  przy  zachowaniu
charakteru zabudowy oraz detali wystroju architektonicznego, stolarki
okiennej  i  drzwiowej  oraz  elementów  wystroju  wnętrza  (schody,
posadzki, sztukaterie, piece itp.),
d) wszelkie prace ziemne związane z głębokimi i szeroko przestrzennymi
wykopami (np.  fundamenty,  piwnice,  parkingi  podziemne)  wymagają
przeprowadzenia  wyprzedzających  ratowniczych  badań  archeologicz-
nych,
e) pozostałe prace ziemne wymagają nadzoru archeologiczne-
go,
f)  relikty odkryte podczas badań archeologicznych, stanowiące znaczące
wartości dla dziedzictwa kulturowego podlegają ochronie, zabezpiecze-
niu i ekspozycji.
11. Warunki wyknikające z ochrony środowiska przyrodniczego.
1)  40% terenu lub wydzielonych działek należy zachować jako tereny
biologicznie czynne, w tym 25% przeznaczyć pod zadrzewienia o ile nie
będzie  to  sprzeczne  z  wnioskami  wynikającymi  z  badań  archeolo-
gicznych, 
2)   wymagane  zapewnienie  warunków akustycznych jak  dla  terenów
mieszkaniowych,
3)  zrzut nadmiaru wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
[…]
12. Obszary zagrożeń.
1)  na obszarze strefy wstępuje wysoki poziom wód gruntowych,
2)  przez obszar przebiega sieć cieplna magistralna i sieć cieplna rozdzie-
lcza,
3)  wzdłuż ulicy Karpiej przebiega kolektor sanitarny.
[…]
17. Inne zapisy.
[…]
2)   Postanowienia wynikające z przepisów szczególnych:
a) teren strefy stanowi fragment obszaru wpisanego pod numerem 8 z
dnia  11  X  1947  r.  do  rejestru  zabytków  jako  historyczny  układ
urbanistyczne  Miasta  Gdańska,  a  także  stanowi  fragment  obszaru
uznanego  decyzją  Prezydenta  RP  za  pomnik  historii  (Zarządzenie
Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 r.).,
b)  konieczność  uwzględnienia  wytycznych wydanych przez  konserwa-
tora zabytków,
c) obiekty architektoniczne wpisane do rejestru zabytków nieruchomych:
[…]
- plac Obrońców Poczty Polskiej 1-2 – budynek Poczty Polskiej  wraz z
otaczającym murem    (błąd zapisu w planie – mur nie jest wpisany do  
rejestru  zabytków  tylko  gminnej  ewidencji  zabytków  –  wyjaśnienie
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autorów opracowania) – pod nr 297 z dn. 24.02.1967 r.
[...]"

1.4. Stan istniejący

1.4.1. Dane liczbowe obiektu

Długość: „L”  =  90 m +  29 m
Szerokość: ok. 0,90 m
Wysokość: ok. 6,0 ÷ 7,1m po stronie zachodniej 

i ok. 4,8 m po stronie wschodniej.                          
Pow. zabudowy: ok. 107 m²
Kubatura: ok. 700 m³

1.4.2. Własności działki nr 406 i sąsiednich

Działka nr 406.0090.226101_1
Przedmiotowy obiekt budowlany – mur ceglany – usytuowany jest na działce
budowlanej  (Bi)  nr  406  (Księga  Wieczysta  /dalej:  KW/:
GD1G/00032164/3),  w  obrębie  nr  0090,  w  jednostce  ewidencyjnej  nr
226101_1  (Gdańsk),  będącej  własnością  Gminy Miasta Gdańska  (siedziba:
80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12) oraz w administracji i użytkowaniu
Zespołu  Szkół  Łączności  –  Technikum  Łączności  im.  Obronców  Poczty
Polskiej (siedziba: 80-845 Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 51/52) 

Od strony  północnej  -  Placu  Obrońców Poczty  Polskiej,  –  mur  graniczy  z
działkami:

działką nr 362.0090.226101_1
– nr  362(dr)/0090/226101_1 (będącą własnością Gminy Miasta Gdańska –
KW: GD1G/00000038/8)

działką nr 373/7.0090.226101_1 (stykającą się narożnikiem z działką nr
406  i  naroznikiem  muru  –  nieistotną  z  punktu  niniejszych  działań
inwestycyjnych)
– nr 373/7(Bp)/0090/226101_1 (będącą własnością Gminy Miasta Gdańska
– KW: GD1G/00249401/1).

Od strony wschodniej - ul. Sukienniczej, – mur graniczy z działkami:

działką nr 373/2.0090.226101_1 (z projektowaną opaską)
– nr  373/2(B)/0090/226101_1  –  ul.  Sukiennicza  4  (będącą  własnością
Gminy Miasta Gdańska – KW: GD1G/00045888/8);

działką nr 373/1.0090.226101_1 (z projektowaną opaską)
– nr  373/1(B)/0090/226101_1  –  ul.  Sukiennicza  4A  (będącej
współwłasnością  8  osób  –  Wspólnoty  mieszkaniowej,  siedziba:  80-882
Gdańsk, ul. Sukiennicza 4A – KW: GD1G/00164359/1, uwaga: każdy z lokali
ma własną księgę wieczystą);

działką nr 397.0090.226101_1 (z projektowaną opaską)
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– nr  397(dr)/0090/226101_1 (będącą własnością Gminy Miasta Gdańska –
KW: GD1G/00000038/8);

działką nr  398.0090.226101_1 (nieistotną z punktu niniejszych działań
inwestycyjnych  –  zostanie  tylko  ustawione  rusztowanie  do  remontu  i
konserwacji muru działki nr 406)
– nr  398(Bp)/0090/226101_1 (będącą własnością osoby prywatnej – KW:
GD1G/00000007/2);

działką nr 397.0090.226101_1 (z projektowaną opaską)
– nr  397(dr)/0090/226101_1 (będącą własnością Gminy Miasta Gdańska –
KW: GD1G/00000038/8);

działką nr  400/0090/226101_1  (z projektowaną opaską)
– nr  400  (Bp)  /0090/226101_1 (będącą własnością Gdańskiej Infrastruktury
Wodociągowo-Kanalizacyjnej sp. z o.o., siedziba: 80-122 Gdańsk, ul. Kartuska
201 – KW: GD1G/00299174/5);

działką nr  401/0090/226101_1 (z projektowaną opaską)
– nr 401(Bi)/0090/226101_1 – ul. Sukiennicza 19a (będącą własnością GOLD
ONE sp. z o.o. sp. komandytową, siedziba: 80-244 Gdańsk, Al. Grunwaldzka
72 – KW: GD1G/00000281/6).

Od strony południowej - ul. Grodkiej, – mur graniczy z działkami:

działką nr  404.0090.226101_1  (nieistotną z punktu niniejszych działań
inwestycyjnych, ściana muru sąsiadującej działki nr 406 jest otynkowana)
– nr  404(Bi)/0090/226101_1 – ul. Grodzka 20 (będącą własnością Gminy
Miasta  Gdańska  i  w użytkowaniu  odpłatnym do  dnia  22.09.2023 r.  przez
“Video  Studio  Fundacja  Filmów  i  Programów  Katolickich”  –  KW:
GD1G/00085043/5);

działką nr  405.0090.226101_1 (nieistotną z punktu niniejszych działań
inwestycyjnych – ściana muru sąsiadującej działki nr 406 jest otynkowana )
– nr 405(B)/0090/226101_1 (będącą własnością osoby prywatnej).

 1.4.3. Istniejące z  agospodarowanie terenu  

Działka  nr  406 od  strony  zachodniej  w części  południowej  wysypana jest
żwirem, a w narożu stoi budynek gospodarczy o wymiarach w rzucie 6x9m.
Na  ścianie  północnej  budynku,  od  jego  południowej  elewacji,  powieszono
dużą fotografię bohaterskich pocztowców z 1939 roku przetrzymywanych pod
murem po kapitulacji. 

Wzdłuż dłuższego muru usytuowany jest chodnik z kostki granitowej szarej
łupanej  9/11cm i  5/8cm długości  38 m (z cytatem Jana Kochanowskiego:
„  Chciejmy  wziąć  przed  się  myśli  godne  siebie”).  Między  chodnikiem  a
murem  posadzono  naprzemiennie  co  ok.  3m  krzewy  berberysu,  irgi  i
hortensji (symbolu niewinności) – po 5 szt. i wysypano żwir. Przy fotografii
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posadzono żywotniki płożące i tuję oraz winobluszcz, który porasta prawie
całą wysokość muru na długości ok. 6m. Od północy chodnik zakończony jest
łagodnymi  schodami  terenowymi  z  kostki  granitowej.  Na  murze,  na
wysokości 165 cm, umocowano gipsowe tabliczki 27x7cm z odciskami dłoni i
palców  (55  szt.),  symbolizującymi  pocztowców  i  dziecka,  stojących  pod
murem z podniesionymi rękami. 

Dalej teren przechodzi w pofalowany kamienny (kostka granitowa) plac. Na
murze  zawieszono  w  roku  1979  płaskorzeźbę  „Epitafium”, poświęconą
obrońcom  Poczty  Polskiej,  autorstwa  Marii  i  Zygfryda  Korpalskich,
wykonaną przez  stocznię Marynarki Wojennej w Gdyni. Obok znajduje się
tablica  pamiątkowa,  informująca  o  przyznaniu  obrońcom  Poczty  Polskiej
honorowego obywatelstwa Gdańska przez Radę Miasta. Pod tablicą, przylega
do muru, granitowa ławeczka 120x60x30 cm. Dalej przymocowana jest do
muru stalowa, kratowa brama dwuskrzydłowa z furtką.

Od  strony  wschodniej,  do  północnej  części  muru,  przylega  „ślepa”  ściana
zachodnia  czterokondygnacyjnej  ceglanej  kamienicy.  Szczelina  między
murem,  a  kamienicą  rozszerza  się  do  12  cm  szerokości.  Całość  nie  jest
zabezpieczona od góry i widać zanieczyszczenia. Mur, między kamienicą, a
następną działką, porastają pędy agresywnych bluszczy. 

Na  sąsiedniej  działce  pobudowano  przy  murze  drewniany  trejaż,  na  całej
długości  działki  nr  373/1.  Przy  murze  posadzono  winobluszcze,  które
porastają prawie całą wysokość muru na długości ok. 8m. 

Na następnych działkach trawa porasta  od muru do krawężnika drogi,  na
szerokości  min.  2,30  m.  Na  działce  nr  397  rosną  przy  murze  świerki  o
średnicy na wys. 5 cm mniejszej niż 50 cm. Na działce nr 398 znajduje się
murowanego ogrodzenia miejsca na pojemniki na odpadki stałe 6x7m. Na
działkach porastają też pojedyncze krzewy dzikiego bzu. 

Działka nr 401 jest rozkopana, ponieważ prowadzone są prace archeologicz-
ne. 

 1.4.4. Forma architektoniczna  

Forma architektoniczna prosta. Mur założony jest na planie analogicznym do
kształtu litery „L”. Jest równej wysokości, nie posiada lizen, pilastrów, wnęk,
otworów.  Zwieńczony jest  nakrywą wykonaną z  czterech  rzędów dachówki
holenderki 
w spadku w kierunku dziedzińca. Lico muru w przeważającej większości gołe,
nieotynkowane.  Otynkowana  jest  jedynie  zewnętrzna  strona  krótszego
ramienia.  Do  muru  przylegają  dwa  budynki,  oba  zlokalizowane  na
zewnętrznych końcach ramion. 
Lico  muru  poprzez  wielokrotne  przemurowywania  różnym  materiałem  na
przestrzeni wieków uzyskało charakter palimpsetu. 
Charakter i klimat obiektu potęguje zieleń pnąca się po licu ściany. W części
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północno  zachodniej  znajduje  się  wielkogabarytowa  płaskorzeźba
upamiętniająca bohaterstwo Pocztowców. 

1.4.5. Funkcja obiektu

Obiekt  od  stuleci  pełni  tą  samą  funkcję  wydzielenia  przestrzeni  o  różnym
przeznaczeniu. Przeznaczenie przestrzeni po obu stronach muru zmieniało się
w czasie a funkcja jaką pełnił pozostawała niezmienna.  

1.4.6. Historia obiektu 

Początek historii obiektu ginie w mrokach dziejów. Można go jednak wiązać z
budową  przedzamcza  zamku  krzyżackiego  (po  1350  r.).   Jego  gotycką
proweniencję potwierdzają wielkowymiarowe cegły użyte do budowy dolnej
partii  muru  –  obecnie  znajdującej  się  pod  poziomem  terenu.  Istniejący
fundament i  dolna część muru – górna została zapewne rozebrana wraz z
zamkiem krzyżackim po 1454 r. – adaptowano na potrzeby powstałego tu w
roku 1629  tzw. Domu Poprawy. 
Zachowany  do  dziś  mur  zawiera  zapisaną  w  swej  strukturze  historię
budowlaną,   możliwą do odczytania jedynie po wnikliwych i  obejmujących
całą  powierzchnię  badaniach  architektonicznych  i  pełnych  badaniach
archeologicznych.  

Okolice  muru  badane  były  archeologicznie  w  roku  1960  XX  wieku  przez
archeologa Andrzeja Zbierskiego. Efektem tego są rysunki będące w zasobach
archiwalnych Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

W roku 1979 uzupełniono mur zgodnie z projektem i zaleceniami mgr inż.
arch.  Andrzeja  Macura  i  mgr  inż.  arch.  Tomasza  Celewicza  z  Oddziału  w
Gdańsku  P.P.  Pracowni  Konserwacji  Zabytków,  będącym  w  zasobach
archiwalnych  Oddziału  Gdańskiego  Narodowego  Instytutu  Dziedzictwa  –
sygn. akt PG/2561.

Ponadto  wykonano  na  początku  października  kwerendę  archiwalną  w
archiwum  Urzędu  Miejskiego  w  Gdańsku,  Archiwum  Państwowym  w
Gdańsku i  Polską Akademią Nauk Biblioteką Gdańską.  Poza uzyskaniem z
Biblioteki Gdańskiej informacji o rycinie z 1687, będącej w zbiorach PAN BG,
nie pozyskano żadnych materiałów archiwalnych.

W 2018 r. dr Ewa Jachnicka przeprowadziła badania konserwatorskie muru,
a  mgr  Aleksander  Kwapiński  wykonał  badania  archeologiczne.  Dodatkowo
mgr  Zygmunt  Kola  wykonał  odwierty  geologiczne  pod  koniec  2018  roku,
potwierdzające  istnienie  kamiennej  podwaliny  muru.  Autorzy  opracowania
dokonali w tym czasie oględzin muru, potwierdzających fakt, że podziemna
część  muru  najprawdopodobniej  jest  częścią  kamienno-ceglanego  muru
przedzamcza krzyżackiego z  roku ok.  1350.  Lokalizacja  krzyżackiego  muru
prostoliniowego  jest  zbieżna  z  drewnianą  owalną  fortyfikacją  podgrodzia
książęcego z końca X wieku (patrz: rekonstrukcja A. Zbierskiego w „Gdańsk –
jego dzieje  i  kultura” Arkady,  Warszawa 1969, str.  14,  ryc.  2 oraz badania
archeologiczne A. Zbierskiego z 1960 r. w Tom II.03 część 02.). Nadziemna
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część muru pochodzi z roku 1643, częściowo zrekonstruowanego w roku 1979
(patrz: fotografie Tom II.03 część 03).   

Dodatkowo  elektronicznie  pobrano  mapy  będące  w  zbiorach  Muzeum
Gdańska – w załączeniu w opracowaniu Tom II.03. część 01.

Krótka historia sąsiedztwa muru:

-  koniec X wieku – gród z podgrodziem książęcym, sięgającym obecnej ul. Su-
kienniczej;

- 1350 rok – budowa muru przedzamcza zamku komtura krzyżackiego;
- 1454 rok – rozbiórka zamku, pozostawienie przedzamcza z murami;
- 1629 rok – budowa Domu Poprawy (mur zbudowano w roku 1643);
- 1839 rok – zburzono Dom Poprawy, pozostawiając obecny fragment muru;
- ok. 1840 rok – budowa lazaretu garnizonowego;
- ok. 1844 rok – rozbudowa budynku lazaretu garnizonowego;
- 1925 rok – uruchomiono w istniejącym budynku Pocztę Polską w Wolnym

Mieście Gdańsku;
-  1961  rok  -  budowa Technikum Telekpmunikacyjne,  obecnie  Zespół  Szkół

Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej, z odbudową przyległych budynków
dawnego lazaretu i Poczty Polskiej.

1.4.7. Konstrukcja obiektu i stan jej zachowania

Ściana o wysokości [ok. 6 m ]  wzniesiona w konstrukcji murowanej. Grubość
ściany  [ok.  0,9  m ].  Ściana  długości  ok.  90 m bez pilastrów i  usztywnień
poprzecznych.  Ścianę  wykonano  używając  zróżnicowanego  pod  względem
wymiarów i struktury materiału ceramicznego i kamiennego. Również spoiny
wykazują  duże  zróżnicowanie  materiałowe  i  wytrzymałościowe.  Stan
zachowania  muru  zróżnicowany.  Istnieją  partie  z  dużymi  ubytkami,
szczególnie  w  strefie  przygruntowej,  jak  i  zachowane  w  dobrym  stanie  –
ostatnie przemurowania w strefie górnej. 
Najgorszy stan partii dolnej wynika z korozji spowodowanej brakiem izolacji
poziomej. 
Struktura muru złożona z wielkiej ilości przemurowań, w różnych okresach, z
zastosowaniem  różnych  materiałów,  długotrwale  wystawiona  na  działanie
czynników atmosferycznych  uniemożliwia dokładne określenie jej  wartości
konstrukcyjnych.
Istnieją niewidoczne miejsca  po byłych przewodach dymowych które również
osłabiają mur w sposób trudny do przewidzenia.  
Rozpatrując sam kształt  budowli  – jej  smukłość -  w kontekście jej  statyki,
należy szczególnie uwzględniać starożytną morfologię muru. [mur jednorodny
różni się od  muru „ulepionego z placków”]. 
Należy również zauważyć iż w porównaniu z podobnie starymi murami licznie
zachowanymi na naszych  ziemiach ten  wykazuje  niezwyczajną smukłość  –
stosunek grubości do wysokości i długości. 
Fundamentowanie zbadane wycinkowo w pięciu wykopach nie daje pełnego
obrazu.  Mur  pod  powierzchnią  gruntu  posiada  jedną  a  miejscami  dwie
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odsadzki. Wykop nr 2 o głębokości 226 cm kończy się posadzką ceramiczną z
cegieł ułożonych na płasko. 
Na  rzędnej  1,44  n.p.m.  nie  uchwycono  głębokości  posadowienia
fundamentów  ani  struktury  ławy  fundamentowej.  Wydaje  się
prawdopodobnym iż kamienna ława spoczywa bezpośrednio na calcu który w
tym miejscu zalega na rzędnej – 0,50 m. p.p.m.  
Mur  w  chwili  obecnej  nie  wykazuje  odkształceń  od  właściwej  geometrii,
jednak jego wiek i struktura wymagają nieustannego monitoringu. Zwłaszcza
prowadzenie  w  sąsiedztwie  robót  budowlanych  związanych  z  wykopami  i
użyciem  ciężkiego  sprzętu  wywołującego  drgania  powinno  być  stanowczo
zabronione. 
W przypadku realizacji przewidzianej w mpz 1122 zabudowy po wschodniej
stronie  muru  wskazane  by  było  umożliwienie  powrotu  do  sytuacji
historycznej  -  usztywnienie  ściany  poprzez  przewiązanie  jej  ze  ścianami
poprzecznymi. 

1.5. Planowane roboty budowlane i prace konserwatorskie

1.5.1. Wstępne roboty budowlane:

1/  zagospodarowanie  terenu  budowy  na  działce  nr  406  w  uzgodnieniu  z
Inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  i  dyrekcją  szkoły  -  ustawienie
kontenera zaplecza budowy; 

2/ wygrodzenie trwałe terenu budowy, uniemożliwiające wejście osób trzecich
na teren budowy;

3/ wykonanie dokumentacji fotograficznej istniejącego stanu terenu objętego
robotami  budowlanymi  w  celu  uzyskania  materiału  do  późniejszego
odtworzenia i przywrócenia posesji do stanu pierwotnego;

4/ ustawienie rusztowań wzdłuż muru z osiatkowaniem zabezpieczającym;
5/ usunięcie roślinności pnącej się po murze (zabezpieczenie winobluszczu) i

krzewów przy  murze  (usunięcie  i  nasadzenia – bezwzględne usunięcie  i
utylizacja  bluszczy  i  czarnego  bzu)  przed  rozpoczęciem  prac
konserwatorskich i budowlanych;

6/  uporządkowanie  wstępne  elewacji  i  zwieńczenia,  usunięcie  luźnych
elementów;

7/ miejscowa wstępna dezynfekcja,
8/ miejscowe wstępne wzmocnienie kamienia i cegły, 

1.5.2. Roboty budowlane:

Uwaga: poniższe roboty budowlane wykonać wyprzedzająco lub równolegle z
pracami konserwatorskimi, wskazanymi w Programie prac konserwatorskich,
takimi  jak:  usunięcie  zbędnych  tynków,  betonów  i  zapraw;  oczyszczenie
powierzchni ceglanych i kamiennych; odsalanie; zabezpieczenie muru przed
rozwojem mikroorganizmów; wzmocnienie struktury materiałów; likwidacja
powierzchownych  ubytków  w  cegłach;  spoinowanie  i  naprawa  spoin  w
kamieniu; hydrofobizacja; scalenie kolorystyczne. 

1/  przemurowanie  i  wymiana  cegieł  zniszczonych,  należy  dobierać  cegły
wymiarowo  i  kolorystycznie  zbliżone  do  otaczających,  by  nie  zwiększać
kontrastów;
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2/ uzupełnienie ubytków muru w kawernach przestrzennych;
3/ uzupełnienie pozostałych ubytków muru;
4/ likwidacja spękań muru, poprzez kotwienie prętami stalowymi o średnicy 6

mm, osadzonymi w murze na klej epoksydowy;
5/ przemurowanie fragmentów ścian z szerokimi spękaniami;
6/ w partiach gdzie występują pęknięcia szczelinowe, należy wzmocnić mur

przez  iniekcję  szczelin  o  szerokości  powyżej  1  mm  zaprawą,  mineralną,
dobraną  pod  względem  uziarnienia  do  szerokości  pęknięć,  dodatkowo
wzmocnioną  cementem  trasowym  w  ilości  5%  wagi  suchej  mieszanki
(sposób wykonania zabiegu iniekcji: oczyścić  szczelinę z brudu i okruchów
zaprawy,  osadzić   rurki  iniekcyjne,  zamknąć  szczeliny  przy  powierzchni
muru za pomocą spoinowania lub twardą gąbką, zwilżyć  mur wodą przez
zamocowane rurki iniekcyjne, wypełnić  szczeliny zaprawą iniekcyjną, pod
ciśnieniem ok. 1,5 do 2 atm.;

7/  wykonać nowe zwieńczenia muru z  dachówki  ceramicznej  zbliżonej  do
holenderki;

8/ usunąć korzenie krzewów dzikiego bzu oraz zlikwidować chwasty i trawy
przy murze (oprócz miejsc z krzewami ozdobnymi i winobluszczami); 

9/ wykonać opaskę żwirową szer. 50 cm, w miejscach gdzie jej nie ma (oprócz
miejsc  z  zabudową),  z  porowatej  podsypki  żwirowej  oraz  drobnych
kamieni o odpowiednim spadku od lica muru (około 2-3%) i ograniczyć
kamiennym obrzeżem na podwalinie betonowej;

10/zgłosić zakończenie robót Inwestorowi i odpowiedniemu organowi ochro-
ny zabytków.

1.5.3. Roboty końcowe i porządkowe:

1/ przywrócić roślinność pienną (winobluszcz) na poprzednie miejsce i wspo-
móc podczepienie rośliny do powierzchni muru;

2/ zdemontować rusztowania i ogrodzenie;
3/ uporządkować cały teren przy murze, doprowadzając go do stanu pierwot-

nego;
4/ zgłosić zakończenie robót Inwestorowi, właścicielom i użytkownikom tere-

nu.

1.5.4. Uwagi:

1/ po ustawieniu rusztowań a przed przystąpieniem do robót budowlanych i
prac  konserwatorskich  wezwać  projektantów w trybie  nadzoru  autorskiego,
celem ocenienia stanu technicznego elewacji;
2/ wezwać konserwatora – projektanta w trybie nadzoru konserwatorskiego,
celem  dokonania  oględzin  elewacji  i  ewentualnej  weryfikacji  przyjętych
rozwiązań konserwatorskich;
3/  robót  budowlanych  i  prac  konserwatorskich  nie  prowadzić  w  sezonie
zimowym oraz w czasie gdy temperatura całodobowa będzie niższa niż 5OC. 

1.5.5. Zakres prac:

1/ Karczowanie i sadzenie drzew, krzewów i trawników –CPV 45111000-0–SST-Z-01
zakres  robót:  ręczne karczowanie  karpin drzew o średnicy   26–35 cm;  ręczne
karczowanie  krzaków  –  rzadkie  –  hortensji  (5),  berberysów  (5),  irg  (5),
żywotników  (2),  bluszczy  (5  pnączy),  świerków  (2  drzewa),  bzu  czarnego  (3
krzewy); odpięcie, przycięcie i zabezpieczenie winobluszcza, pnącego się na murze
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(do ponownego zawieszenia); wywożenie karpin i  utylizacja; sadzenie krzewów
liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy
i  głębokości  dołów  0,3m  bez  zaprawy  dołów   (koszt  z  wartością  materiału
roślinnego): hortensji ogrodowej (Hydrangea macrophylla)  C3  30-50; sadzenie
krzewów  iglastych  na  terenie  płaskim  w  gruncie  kategorii  III  o  średnicy  /
głębokości dołów 0,5m z zaprawą dołów (koszt  zwartością materiału roślinnego):
żywotnika zachodniego 'Fire Chief' (Thuja occidentalis) C2 20-30; irgi szwedzkiej
'Coral Beauty' (Cotoneaster suecisus) C2 25-30; berberysu Thunberga (Berberis
thunbergii)  C2 25-30; podwieszenie winobluszczy; ręczne wykonanie trawników
dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii  III;

2/ Roboty ziemne – CPV 45111000-0 – SST-B-01
zakres  robót:  wykopy  o  ścianach  pionowych  przy  odkrywaniu  odcinkami
istniejących  fundamentów –  wykopy  o  głębokości  1,0  m  ,  w  gruncie  kat.  IV;
wywóz  materiałów  rozbiórkowych  na  wysypisko  lub  legalne  składowisko  i
utylizacja  (uwaga:  odległości  transportowe  dla  tej  pozycji  winien  określić
wykonawca  we  własnym  zakresie);  zakup  żwiru  różnej  frakcji  i  przywóz  na
budowę; ręczne zasypanie wykopów przywiezionym żwirem z zagęszczeniem co
20  cm;  obrzeża  betonowe  o  wymiarach  20x8  cm,  na  podsypce  cementowo-
piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową; plantowanie (obrobienie na
czysto)  powierzchni  wzdłuż ułożonego obrzeża;  przełożenie  chodnika – ręczne
rozebranie  nawierzchni  z  kostki  kamiennej  granitowej,  szarej,  nieregularnej,
łupanej, 9-11 i 5-8 cm, na podsypce piaskowej – w 100% do odzysku; przełożenie
chodnika – ręczne układanie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej, szarej,
nieregularnej,  łupanej,  9-11  i  5-8  cm,  na  uzupełnionej  podsypce  piaskowej  –
materiał w 100% z odzysku; czyszczenie szczeliny między murem, a budynkiem
na dz. nr 373/1; folia kubełkowa w ziemi na gł. 1 m i szer. 1 m przy krzewach
hortensji; pogłębienie trasy istniejącego kabla eNN w rurze Arota dn 50 mm o 50
cm na długości 4 m;

3/ Roboty rozbiórkowe – CPV 45111300-1 – SST-B-02
zakres  robót:  rozebranie  trejażu  drewnianego  (dł.  22,5m)  ze  szlifowanych,
impregnowanych  kantówek  12x12x200  i  250  cm  i  krokwi  6x12x150  cm  –  do
ponownego montażu, z wykorzystaniem istniejącego fundamentu betonowego i
stalowych podwalin; demontaż dachówki holenderki z korony murów; rozebranie
ścian z cegieł  na zaprawie cementowo-wapiennej  o grubości  1 cegły i  więcej –
wierzchnich warstw i warstw licowych murów (nieuszkodzone cegły do odzysku);
wywóz  materiałów  rozbiórkowych  na  wysypisko  lub  legalne  składowisko  i
utylizacja  (uwaga:  odległości  transportowe  dla  tej  pozycji  winien  określić
wykonawca  we  własnym  zakresie);  osłona  tabliczek  (55  szt.  27x7cm),
płaskorzeźby (6,0x2,5x1,0m) , tablicy pamiątkowej (1,2x1,15m) i ławki;

4/ Roboty renowacyjne i restrukturyzacyjne muru – CPV 4543100-8, 45454000-4 
– SST-K-01

zakres  prac:  wykonanie  szczegółowej  dokumentacji  fotograficznej  obiektu  i
najbliższego otoczenia – przed, w trakcie i po konserwacji  – wg PW.02.PPK.pkt
1.1.; wstępne oczyszczenie murów „na sucho” za pomocą szczotek lub szpachli –
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wg  PW.02.PPK.pkt  1.3.;  dezynfekcja  powierzchni  ceglanych  i  tynkowych
preparatami glono- i grzybobójczymi – wg PPK pkt II.3. – przed i po czyszczeniu
wstępnym murów – wg PW.02.PPK.pkt 1.4.; miejscowe wzmacnianie materiałów
– cegieł,  kamieni  i  zapraw wiążących  –  wg PW.02.PPK.pkt  1.6.:  -  wykonanie
próbki  wzmocnienia  powierzchni  preparatem  krzemoorganicznym  celem
ustalenia  zużycia  materiału,  głębokości  impregnacji  oraz  ilości  aplikacji;  -
wzmacnianie fragmentów powierzchni murów przez wgłębne nasycenie struktury
materiałów  preparatem  krzemoorganicznym  metodą  nasycenia;  czyszczenie
powierzchni  ceglanych  i  kamiennych  –  usuwanie  wszystkich  cementowych
wtórnych łat i spoin – wg Pw.02.PPK pkt 2.1.: - wykonanie próbki czyszczenia na
małej powierzchni muru celem określenia rodzaju czyściwa,  wielkość, twardość i
kształt jego cząstek oraz określenia ciśnienia roboczego agregatów podających to
ścierniwo; naprawa rys metodą iniekcji ciśnieniowej przez otwory o gł.do 20 cm -
iniekcja  uszczelniająca  rysy  suchej;  naprawa  rys  metodą  iniekcji  ciśnieniowej
przez  otwory  o  gł.do  20  cm -  szpachlowanie  powierzchniowe rys;  czyszczenie
powierzchni ceglanych i kamiennych – wg Pw.02.PPK pkt 2.4. i 3.1.: - wykonanie
próbki  czyszczenia  na  małej  powierzchni  muru  celem  określenia  rodzaju
czyściwa,   wielkość,  twardość  i  kształt  jego  cząstek  oraz  określenia  ciśnienia
roboczego  agregatów  podających  to  ścierniwo;  odsalanie  metodą  zakładania
kilkukrotnych  okładów  z  pulpy  celulozowej,  czystego  piasku  kwarcowego  i
bentonitu  –  wg  Pw.02.PPK  pkt  2.5.;  zabezpieczenie  muru  przed  rozwojem
mikroorganizmów  –  wg  Pw.02.PPK  pkt  2.7.;  wzmacnianie  -  impregnacja
wzmacniająca  strukturę  cegieł  /  kamieni  preparatami  na  bazie  mineralnej  z
zastosowaniem  materiałów  producentów  materiałów  konserwatorskich –  wg
Pw.02.PPK pkt 2.8.; uzupełnienie ubytków ceglanych masą ze sztucznej cegły –
likwidacja spękań cegieł  – wg Pw.02.PPK pkt 2.9.;  uzupełnienie spoin murów
ceglanych – wg PW.02.PPK.pkt 2.10. i 3.2.; scalenie kolorystyczne laserunkiem
cegieł  gładkich  i  profilowanych  –  wg  PW.02.PPK.pkt  2.11.;  hydrofobizacja
górnych części narażonych na wody opadowe (na mineralne i chłonne podłoża) –
wg  PW.02.PPK.pkt  4.:  -  wykonanie  próbki  powierzchni  preparatem  celem
ustalenia  zużycia  materiału,  głębokości  impregnacji  oraz  ilości  aplikacji;  -
hydrofobizacja  elewacji  (muru),  ściany  metodą  nasączania  preparatami;
wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej (uwaga: fotografie –
patrz: poz. 1. – wg PW.02.PPK.pkt 8.

5/ Roboty murowe – CPV 45262500-6 – SST-B-03
zakres  robót:  naprawienie  uszkodzonych  miejsc  w  ścianach  z  cegieł  –  o
powierzchni do 0,5 m2 –  przemurowanie o odpowiednim wątku, na zaprawie
wapienno-piaskowej  z  dodatkiem  cementów  trasowych;  mury  na  otwartym
terenie  z  kamienia  łamanego  twardego  –  na  zaprawie  wapienno-piaskowej  z
dodatkiem  cementów  trasowych;  montaż  mikrokotew  stalowych  -  tzw.  Brutt
Saver Profili  lub  innych  o  podobnych  parametrach  technicznych  –  dł.  1,2  m
zatopionych w zaprojektowanej dla nich zaprawie noszącej nazwę:  Brutt Saver
Powder lub inne równoważne – m.in. wg PW.02.PPK.pkt 4,  ypełnianie spoin z
kotwami  zaprawą Brutt Saver Powder lub podobną  równoważną – wg PPK pkt
11.;
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6/ Pokrycia dachowe – CPV 45261210-9 – SST-B-04
zakres  robót:  pokrycie  muru  dachówką  holenderką  (esówką),  na  zaprawie;
uszczelnienie zaprawą; obróbki z blachy miedzianej gr. 0,55 mm – przy szer. w
rozwinięciu ponad 25 cm (szczelina między murem a domem Sukiennicza 4) – na
impregnowanych  deskach  gr.  2,5  cm,  mocowanych  do  murów;  montowanie
impregnowanych  desek  gr.  2,5  cm,  mocowanych  do  murów (szczelina  między
murem a domem Sukiennicza 4); montaż siatki z PCV w kolorze czerwonym – w
szczelinie między murem a domem Sukiennicza 4;

7/ Rusztowania – CPV 45262100-2 – SST-B-05
zakres robót: montaż i demontaż rusztowań ramowych zewnętrznych (wysokość
do 10 m); instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych;

8/ Roboty inne – SST-B-06
zakres  robót:  odsłonięcie  tabliczek  (55  szt.  27x7cm),  płaskorzeźby
(6,0x2,5x1,0m),  tablicy  pamiątkowej  (1,2x1,15m)  i  ławki  (1,2x0,6x0,3m);
odbudowa trejaża (uwaga: ok. 30 materiału z odzysku). 

Opracowanie:
arch. Jaromir Czernichowski
arch. Andrzej Tymiński
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2. SPIS RYSUNKÓW

1/ Sytuacja na mapie do celów projektowych 1 : 500 rys. A-01 
2/ Inwentaryzacja budowli 1 : 200 rys. A-02
3/ Widok sekcji  2  -  3    strona wschodnia /-/ rys. A-03
4/ Widok sekcji  3  -  4    strona wschodnia /-/ rys. A-04
5/ Widok sekcji  1  -  2    strona zachodnia /-/ rys. A-05
6/ Widok sekcji  2  -  3    strona zachodnia  /-/ rys. A-06
7/ Widok sekcji  3  -  4    strona zachodnia   /-/ rys. A-07
8/ Wybrane przekroje   1 : 50 rys. A-08
9/ Detal 1 : 2 rys. A-09
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Część 02. Program prac konserwatorskich
opracowanie:  dr Ewa Jachnicka 

konserwacja i restauracja detali i elementów architektonicznych

Uwaga: W programie prac konserwatorskich do opisania poszczególnych prac lub
zabiegów  konserwatorskich  użyto,  w  sytuacjach  tego  wymagających,  nazw
własnych produktów, co wynika z art. 25 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 2067,
z późniejszymi zmianami) – o treści:  „art.  25 ust.  1.  Zagospodarowanie na cele
użytkowe zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru wymaga posiadania przez
jego  właściciela  lub  posiadacza:  […]  2)  uzgodnionego  z  Biurem  Miejskiego
Konserwatorem  Zabytków  programu  prac  konserwatorskich  przy  zabytku
nieruchomym, określającego zakres i sposób ich prowadzenia oraz wskazującego
niezbędne do zastosowania materiały i technologie; [...]”
W odniesieniu do regulacji przepisów o zamówieniach publicznych dopuszczalne
jest, za zgodą Zamawiającego oraz kierownika robót konserwatorskich, stosowanie
materiałów i technologii równoważnych.

1. Czynności wstępne
1.1.  Dokumentacja fotograficzna

Bezpośrednio  przed planowanym remontem należy  wykonać  szczegółową
dokumentację  fotograficzną  obiektu  z  poziomu  rusztowania.  Wszystkie
zabiegi podczas wykonywania prac również muszą być udokumentowane.

1.2. Zdjęcie i zabezpieczenie roślinności piennej
Przed  rozpoczęciem  pac  konserwatorskich  i  budowlanych  należy  zdjąć  z
muru  i  zabezpieczyć  winobluszcz.  Po  zakończeniu  renowacji  umożliwić
ponowny wzrost i zakrycie lica muru.

1.3. Demontaż elementów obluzowanych oraz większych fragmentów muru
Przed  rozpoczęciem  prac  należy  dokonać  przeglądu  stanu  stabilności
mocowania  elementów  kamiennych  oraz  ceramicznych  na  wszystkich
fragmentach  muru,  tak,  by  obluzowane  detale  nie  zagrażały  pracującym
ludziom.  Po  oczyszczeniu  i  konserwacji  zdemontowane  fragmenty  należy
ponownie  wmurować.  Nie  montować  ponownie  współczesnych,
rozwarstwionych i zdegradowanych cegieł, czy dachówek nakrywy muru.

1.4. Miejscowa dezynfekcja
Dezynfekcji należy poddać wszystkie miejsca zawilgocone, które są porażone
glonami,  porostami,  mchami  i  grzybami.  Proponuje  się  użycie  Algatu  w
przypadku glonów, a Boramonu do grzybów: Boramon C-30; Mycetox M;
Mycetox  B;  Adolit  M  flüssig,  lub  tożsamym  Preparaty  najlepiej  nanieść
metodą natrysku.  Dla  wzmocnienia  efektu  należy  profilaktycznie  nanieść
mieszanki na zagrożone miejsca raz jeszcze przed zakończeniem prac.

1.5. Mechaniczne usunięcie wykwitów soli
Widoczne wykwity solne należy usunąć z powierzchni murów poza obręb
zabytku Zabieg należy wykonać przy pomocy pędzla. Nie zmywać wodą, aby
soli  nie  rozpuścić  i  nie  wprowadzić  ponownie  w  strukturę  muru.
Mechaniczne  usuwanie  wykwitów należy  przeprowadzić  podczas  suchej  i
ciepłej pogody.

1.6.  Miejscowe  wzmocnienie  osłabionych  historycznych  cegieł,  kamieni  oraz
zabytkowych zapraw wiążących 
W miejscach,  gdzie  struktura  materiałów przeznaczonych  do konserwacji
jest na tyle osłabiona, że mogłaby ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu w trakcie
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czyszczenia,  usuwania  nawarstwień,  czy  innych  zabiegów,  należy  ją
wzmocnić  w  stopniu  umożliwiającym  dalszą,  bezpieczną  pracę.  Należy
zastosować  preparat  hydrofilny  oparty  na  tetraetoksysilanie  mający
zdolność  wbudowywania  się  w  strukturę  materiałów  zbudowanych  z
krzemionki. Optymalnymi warunkami dla prawidłowego przebiegu reakcji
wiązania związków tetraetoksysilanu jest wilgotność względna powietrza w
granicach  50  –  70  %.  Materiał  przed  nasyceniem  musi  być  suchy,  a  po
wprowadzeniu  środka  chroniony  przed  nadmierną  wilgocią  przez  okres
dwóch tygodni. Można w tym celu zastosować preparaty np.: Steinfestiger –
OH, Silex-OH (Keim), KSE–100 firmy Remmers lub tożsamy.

2. Konserwacja murów ceglanych
2.1. Usunięcie wszystkich wtórnych cementowych łat i spoin

Wszystkie  warstwy  cementowe,  spoiny,  zaprawy  szczelne  są  wtórne,
szkodliwe, uniemożliwiające odparowywanie nadmiaru wilgoci i negatywnie
wpływają  na  zabytek.  Zaprawy  cementowe  należy  usunąć  sposobem
mechanicznym,  przy  użyciu  elektronarzędzi,  bardzo  ostrożnie,  aby  nie
uszkodzić  osłabionego  materiału  ceglanego  (partie  historyczne
przeznaczone do konserwacji).

2.2. Naprawa spękań muru 
Z poziomu gruntu widoczne są liczne spękania i rozwarstwienia w murze.
Problem  powinien  rozwiązać  konstruktor-statyk.  Poniżej  proponuje  się
standardowe  metody  „szycia”  i  stabilizacji  muru.  Do  naprawy  spękań  o
rozwartości rysy 2÷6 mm należy zastosować iniekcję niskociśnieniową na
bazie  zapraw  iniekcyjnych  polimerowo-cementowych.  Przed  wykonaniem
iniekcji  rysy  i  szczeliny  winny  być  oczyszczone  z  kurzu  i  brudu  poprzez
zmycie  wodą  pod  wysokim  ciśnieniem.  Usunąć  uszkodzone  spoiny  na
głębokość  20  mm.  Pęknięte  cegły  należy  wymienić  na  nowe.  Cegły
wykorzystane do przemurowania powinny posiadać identyczne parametry
techniczne  oraz  wymiary.  Iniekcję  powinno  się  przeprowadzić  w
temperaturze  >5oC.  Uszczelnić  zewnętrzną  powierzchnię  rysy  poprzez
przyklejenie plastra technicznego i założenie iniektorów o średnicy 14 mm
zakładanych  naprzemiennie  pod  kątem  45°  w  odległości  min.  10  cm  od
krawędzi rysy. Rozstaw otworów iniekcyjnych nie powinien przekraczać ½
grubości muru. Do iniekcji poleca się np. Injektionsleim 2K firmy Remmers.
Do naprawy rysy  i  pęknięć  w  murze  o  szerokości  powyżej  6  mm należy
wykorzystać  pręty  wykonane  z  austenitycznej  stali  nierdzewnej  o
charakterystycznym,  helikoidalnym  (śrubowym)  kształcie  produkcji  firmy
Remmers, lub Hilti z zastosowaniem zapraw systemowych.
Naprawa pęknięć i rys w murze pełnym:
1/ Usunąć całą zaprawę w poziomych spoinach muru na głębokość około 6
cm w odstępach, co około 45 cm (6 warstw).
2/ Wyczyścić szczeliny przy pomocy sprężonego powietrza i zwilżyć wodą.
3/ Na dnie szczeliny ułożyć zaprawę systemową o grubości ok. 15 mm.
4/ Zatopić w zaprawie systemowej pręt o skręcie śrubowym, zapewniając
jednakową otulinę na całej długości pręta. Długość pręta należy dobrać w
taki sposób, aby pręt wystawał poza spękanie na odległość minimum 50 cm.
W przypadku spękań w odległości mniejszej niż 50 cm od krawędzi, pręt
należy zagiąć.
5/  Uzupełnić  spoinę  zaprawą  wapienną  o  parametrach  zbliżonych  do
istniejącej zaprawy.
6/ Zapewnić stałą wilgotność wymienionej spoiny przez okres 7 dni.
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Naprawa pęknięć i rys – zszywanie krzyżowe murów pełnych o rozwartości
spękań przekraczających 15 mm z przemieszczeniem:
1/ Wywiercić otwory o średnicy 14 mm w odległości co najmniej 225 mm od
krawędzi pęknięcia, pod kątem zapewniającym ułożenie pręta w środkowej
części  muru  na  wysokości  spękania.  Pręty  osadza  się  w  płaszczyźnie
prostopadłej do spękania, naprzemiennie po obu stronach pęknięcia.
2/ Wyczyścić otwory przy pomocy sprężonego powietrza i zwilżyć wodą.
3/  Otwory  wypełnić  szczelnie  zaprawą systemową przy  pomocy  pistoletu
zakończonego lancą, a następnie wprowadzić pręty o skręcie śrubowym.
4/ Zapewnić stałą wilgotność wymienionej spoiny przez okres co najmniej 7
dni.

2.3. Naprawa ubytków w licu muru
Miejsca większych ubytków lica należy przemurować ceramiką o podobnych
właściwościach  fizyko-chemicznych,  mechanicznych  i  optycznych  na
zaprawie  wapiennej,  trasowej.  Należy  zachować wątek w obrębie  miejsca
naprawianego.

2.4. Oczyszczanie powierzchni ceglanych
Przed  oczyszczaniem  muru  należy  zabezpieczyć  współczesne  tablice
pamiątkowe i odciski dłoni – świadectwo tragicznych dni początku II wojny
światowej.  Do  oczyszczenia  powierzchni  ceglanych  proponuje  się  użycie
przegrzanej pary wodnej o temperaturze około 1200C podawanej z agregatu
pod  ciśnieniem  około  80  barów.  W  celu  rozmiękczenia  i  rozpuszczenia
brudu, w skrajnych przypadkach można użyć niskoprocentowego, wodnego
roztworu kwasu fluorowodorowego (  3 – 4 %) zagęszczonego roztworem
metylocelulozy  lub  gotowego  preparatu  zawierającego  fluorek  amonu.
Należy  uważać,  aby  roztwory  kwasu  nie  naruszyły  wapiennych  zapraw
murarskich  i  spoinujących.  Roztwory  kwasu  fluorowodorowego  na
materiale ceglanym należy stosować bardzo rozważnie i ostrożnie, aby nie
dopuścić do powstania fluoroglinokrzemianów, zmieniających barwę i cechy
lica muru. Podczas czyszczenia przy użyciu kwasu fluorowodorowego należy
kontrolować  nie  tylko  skuteczność  zabiegów,  ale  przede  wszystkim
zachowanie  materiałów  w  miejscach  spękań  i  rozwarstwień,  aby  nie
spowodować dodatkowych ubytków. Czyszczenie można wspomagać metodą
ścierną.  Tu  proponuje  się  zastosowanie  metody  strumieniowej,  suchej  i
użycie  mikropiaskarki  z  odpowiednim  ścierniwem,  przy  zachowaniu
odpowiednio  niskiego  ciśnienia  tak,  aby  nie  zniszczyć  powierzchni
osłabionych elementów (np. metoda Le Gommage, przy pomocy urządzenia
np.  Rotec  Remmers,  „pudrowanie”  itd.).  Przed  zastosowaniem  wybranej
metody  koniecznie  należy  przeprowadzić  próby  czyszczenia,  a  wyniki
przedstawić  na  komisji  konserwatorskiej.  Prawdopodobnie  delikatne
oczyszczanie  strumieniowe  trzeba  będzie  wspomagać  miejscowym
doczyszczaniem szczotkami ryżowymi. Należy jednak pamiętać, aby zabieg
był  cały czas monitorowany.  Z uwagi  na bezcenność reliktu – oczyszczać
jedynie fragmenty mocno zabrudzone.

2.5. Odsalanie
Po uprzednim usunięciu wykwitów solnych z powierzchni muru na sucho
przy pomocy pędzla, do odsalania proponuje się kilkakrotne zastosowanie
porowatych okładów zakładanych na mokro w miejscach zasolonych. Skład:
pulpa celulozowa, czysty piasek kwarcowy oraz bentonit. Okłady odsalające
zdejmuje  się  po  całkowitym  wyschnięciu  i  wykrystalizowaniu  soli  na  ich
powierzchni.
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2.6. Usunięcie uszkodzonych dachówek i zapraw z korony muru
Należy usunąć współczesne, zdegradowane nakrywy, które w obecnej chwili
nie  zabezpieczają  korony  murów.  Prace  należy  wykonać  metodami
mechanicznymi,  ostrożnie,  aby  nie  uszkodzić  elementów  historycznych.
Proponuje się rozebranie wszystkich nakryw, ułożenie na koronach murów
szlamów  uszczelniających  np.  Elastoschlämme  2K  firmy  Remmers  (lub
równoważnych) i odtworzenie nakryw z dachówek nowych, podobnych do
istniejących. Wszystkie nakrywy są wykonane ze współczesnych materiałów,
więc  dopuszczalna  jest  ich  wymiana  na  nowe,  lepszej  jakości,  z
uwzględnieniem podobnych do istniejących parametrów wizualnych. Należy
zachować istniejący spadek, a dachówki wysunąć przed lico mru, tak, aby
deszczówka nie spływała po powierzchni muru.

2.7. Zabezpieczenie muru przed rozwojem mikroorganizmów
Przed  przystąpieniem  do  dalszych  prac  należy  usunąć  wszystkie
mikroorganizmy,  a  szczególnie  rośliny  nasienne,  które  stanowią  jeden  z
poważniejszych  problemów powodujących  destrukcję  obiektu.  Samosiejki
wyrastające  w  zagłębieniach  i  zniszczonych  należy  usunąć  mechanicznie
dbając  o  zachowanie  jak  największej  ilości  materiału  historycznego,
ceramicznego  i  wapiennych  zapraw.  Następnie  ponownie  należy
przeprowadzić  dezynfekcję  murów  w  miejscach  porośniętych
mikroorganizmami. Preparaty biochronne i metodykę pracy podano w pkt.
1.4.

2.8. Wzmocnienie struktury materiałów
W  miejscach,  gdzie  struktura  cegieł  i  historycznych  zapraw  nadal  jest
osłabiona,  ma  tendencję  do  łuszczenia  się,  czy  osypywania  się,  należy
wykonać powtórną konsolidację. Proponuje się zastosowanie hydrofilnego
preparatu  opartego  na  tetraetoksysilanie  metodą  nasycania  przez
pędzlowanie. Można zastosować preparaty np.: Steinfestiger –OH, Silex-OH
(Keim),  KSE–100  firmy  Remmers  lub  tożsame.  Należy  pamiętać,  że
optymalnymi  warunkami  dla  prawidłowego  przebiegu  reakcji  wiązania
związków tetraetoksysilanu jest wilgotność względna powietrza w granicach
50 – 70 %. Materiał przed nasyceniem musi być suchy, a po wprowadzeniu
środka chroniony przed nadmierną wilgocią przez okres dwóch tygodni. 
10.2.9. Likwidacja ubytków w cegłach
Fragmenty  murów  o  znacznym  stopniu  uszkodzenia,  należy  usunąć  na
głębokość, wynikającą ze stopnia destrukcji. Zabieg należy wykonać ręcznie
przy  pomocy  dłut  lub  elektronarzędzi.  Do usunięcia  nadają  się  elementy
zniszczone w ponad 50%. Do przemurowań cegły zastosować nową ceramikę
podobną do oryginalnej pod względem parametrów fizyko – chemicznych i
wizualnych. Brakujące cegły przeznaczone do napraw elewacyjnych powinny
charakteryzować  się  nie  tylko  zbliżoną  barwą  czy  fakturą,  ale  również
nasiąkliwością,  porowatością  i  wytrzymałością  mechaniczną.  Nowe  cegły
muszą  być  wykonane z  dobrej  jakości  materiału,  dobrze  wymieszanego  i
wypalonego. Należy pamiętać o odtworzeniu ceglanego wątku w miejscach
naprawianych.  Ubytki  płytkie  oraz  drobne  uszkodzenia  w  cegłach  należy
wypełnić gotową masą mineralną, dostępną w ofercie handlowej większości
znanych i cenionych firm produkujących materiały konserwatorskie. Trzeba
pamiętać  o  dobraniu  odpowiednich  parametrów,  aby  były  zbliżone  do
parametrów miejsca  wypełnianego.  Można zastosować np.:  Restauro-Top
firmy Keim, Restauriermörtel firmy Remmers lub tożsamy.

2.10.Spoinowanie lica muru
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Do  wypełnienia  ubytków  w  spoinach  zaleca  się  użyć  gotowe  zaprawy
produkowane do celów konserwatorskich, o właściwościach hydraulicznych,
z  zawartością  tufów wulkanicznych  np.  z  trasu  reńskiego.  Należy  dobrać
masę o odpowiedniej barwie, strukturze i cechach mechanicznych, podobną
do otoczenia  w  obrębie  naprawianego  wątku  ceglanego  lub  kamiennego.
Spoinę  elewacyjną  należy  opracować  w  kształcie  jak  istniejące  spoiny  w
obrębie miejsca naprawianego. Głębokość spoinowania powinna wynosić co
najmniej 15 mm. Do spoinowania można zastosować Restauro-Fuge firmy
Keim,  Fugenmörtel  firmy  Remmers  lub  materiał  tożsamy.  Oryginalną
spoinę  porównano  z  wzorcowymi  próbkami  Fugenmörtel  TK  firmy
Remmer. Najbliższa oryginałowi kolorystyka to połączenie szarej fugi o nr
1026 N 1,0 MF 100483 oraz nr 1041 beige N 1,0 MF 100030. Mieszankę
kolorów  należy  modyfikować  czystym,  drobnym  żwirem  w  kolorze
beżowym,  „ciepłym”.  Spoinowanie  musi  uczytelnić  ceglany  wątek  muru.
Formą,  barwą,  fakturą  powinno  być  dostosowane  do  naprawianego
fragmentu elewacji. Nie należy stosować mocnych zapraw cementowych!

2.11.Scalenie kolorystyczne lica muru
Lico  muru  po  wymianie  pojedynczych  cegieł  oraz  wypełnieniu  drobnych
ubytków  prawdopodobnie  będzie  wymagało  scalenia  kolorystycznego
odpowiednimi  farbami  laserunkowymi  (np.  Remmers).  Scalenie  należy
wykonać  delikatnie  i  tylko  w  miejscach  tego  wymagających,  rażąco
odmiennych.

3. Konserwacja kamiennej elewacji muru – skrzydła krótszego
3.1. Oczyszczanie powierzchni kamienia

Do  oczyszczania  schodów  oraz  zadaszenia  nad  wejściem  bocznym
wykonanych z  kamienia granitowego proponuje  się  zastosowanie  metody
mokrej przy zastosowaniu przegrzanej pary wodnej o temperaturze około
1200C  podawanej  z  agregatu  pod  ciśnieniem  około  80  barów.  Do
oczyszczania  powyższych  fragmentów  dopuszczalne  jest  zastosowanie
metody  strumieniowej,  suchej  i  użycie  mikropiaskarki  z  odpowiednim
ścierniwem, przy zachowaniu odpowiednio niskiego ciśnienia tak, aby nie
zniszczyć powierzchni osłabionych. Przed zastosowaniem wybranej metody
koniecznie należy przeprowadzić próby czyszczenia, a wyniki przedstawić na
komisji konserwatorskiej.

3.2. Naprawa spoin w kamieniu
Wszelkie  brakujące  spoiny  oraz  miejsca  bardzo  słabe,  wykruszające  się  i
niespełniające swojego zadania należy dokładnie wypełnić elastyczną masą
spoinującą podobną pod względem fizycznym, mechanicznym i optycznym
do oryginału. Jako dodatek elastyczny, a jednocześnie uszczelniający można
dodać niewielką ilość np. Elastoschlämme 2K opartego na mikrokrzemionce
firmy Remmers lub tożsamy.

4. Hydrofobizacja
Hydrofobizacja  jest  zabiegiem  kończącym  proces  konserwacji  muru.
Hydrofobizacji podlegają wszystkie partie poziome obiektu (nakrywy) oraz część
przyziemia do wysokości około 60 cm od poziomu gruntu. Hydrofobizacja ma
na celu zabezpieczyć powierzchnię elementów elewacji przed działaniem wody
rozbryzgowej  lub  bezpośrednio  narażonej  na  opady  deszczu,  czy  zaleganie
śniegu.  Zmniejsza  się  w ten  sposób stopień  zawilgocenia  murów,  a  zarazem
zwiększa  odporność  na  zabrudzenia.  Hydrofobizację  wykonuje  się  gotowymi
preparatami  na  bazie  alkilotrietoksysilanów,  np.  metylotrietoksysilanie.  Aby
uzyskać  właściwy  efekt  obiekt  przed  zabiegiem  powinien  być  suchy.  Zabieg

PROJEKT  WYKONAWCZY naprawy muru dawnego Domu Poprawy  przy Zespole Szkół Łączności 
–  wykonania robót  remontowo-budowlanych i  prac konserwatorskich – w Gdańsku przy ulicy Podwale Staromiejskie 51/52, 

na działce nr 406 oraz działkach nr 373/1, 373/2, 397, 399, 400, 401, w obrębie 0090 w jednostce ewidencyjnej 226101_1 (Gdańsk) – T.I.01. –
marzec 2019



31

należy wykonać przy pomocy pędzla, dwukrotnie, metodą „mokre na mokre”.
Obecnie w sprzedaży dostępne są preparaty hydrofobizująco – wzmacniające,
wskazane dla opisywanego obiektu np. Lotexan N firmy KEIM, Funcoil  SNL
firmy Remmers lub tożsamym.

5. Opaska żwirowa/kamienna
5.1. Wykonanie opaski wzdłuż zewnętrznej strony muru 

Aby  zabezpieczyć  elewacje  murów  przed  wodą  rozbryzgową,  a  także
fundamenty  przed  nadmiernym  podciąganiem  wilgoci  z  gruntu,  wzdłuż
wszystkich murów należy wykonać opaskę z porowatej podsypki żwirowej
oraz drobnych kamieni o odpowiednim spadku od lica muru (około 2-3%).
Opaskę  wykonać  na  szerokości  około  50  cm  i  ograniczyć  krawężnikiem.
Zamiast kamieni można ułożyć kostkę granitową na podsypce żwirowej.

5.2. Uporządkowanie terenu po zewnętrznej stronie muru
Należy przeprofilować grunt, oczyścić z krzewów, samosiejek i roślinności
niskopiennej.  W  bezpośredniej  odległości  od  elewacji  muru  wykonać
podobną jak opisana wyżej opaskę. Problem dotyczy głównie elewacji muru
po  stronie  wschodniej.  Przywrócić  roślinność  pienną  (winobluszcz)  na
poprzednie miejsce i wspomóc podczepienie rośliny do powierzchni muru.

6. Dokumentacja konserwatorska, powykonawcza
Zgodnie z wymogami konserwatorskimi wykonawca prac powinien sporządzić
powykonawczą dokumentację opisową oraz fotograficzną. Musi ona ilustrować
stan obiektu bezpośrednio przed zabiegami, w trakcie trwania prac oraz po ich
zakończeniu.  Dokumentacja  powinna wyraźnie wskazywać na użyte w trakcie
renowacji metody i środki oraz zawierać profilaktyczne uwagi dla użytkownika
obiektu.

7. Uwagi końcowe
7.1.  Prace  konserwatorskie  powinny  być  wykonywane  w  jednym  systemie

renomowanej  firmy  produkującej  preparaty  i  materiały  konserwatorskie.
Wszystkie zabiegi przy omawianym obiekcie historycznym można powierzyć
jedynie  specjalistycznym  ekipom,  posiadającym  doświadczenie  w
realizacjach zadań związanych z konserwacją zabytków ceramicznych, a w
szczególności  przeszkolonych  w  stosowaniu  systemów  naprawczych  i
preparatów  chemicznych  przez  producentów.  Nad  pracami  musi  czuwać
osoba  posiadająca  odpowiednie  uprawnienia  i  kwalifikacje  do  pełnienia
nadzoru konserwatorskiego i budowlanego przy realizacji prac w obiektach
zabytkowych.

7.2. Program prac konserwatorskich wyszczególniony w niniejszym opracowaniu
winien  być  uzupełniany  i  korygowany  w  trakcie  trwania  prac,  w  miarę
poszerzania wiedzy o obiekcie i  stanie jego zachowania.  Wszelkie zmiany
programu  wymagają  akceptacji  autorki  opracowania  i  urzędu  Miejskiego
Konserwatora Zabytków w Gdańsku.

7.3.  Zaprogramowane  prace  winny  być  wykonywane  w okresie  sprzyjających
warunków  atmosferycznych,  umożliwiających  naturalne  wysychanie
materiałów, przy temperaturze powietrza, przez całą dobę, nie mniejszej niż
+5°C.

7.4. Wszystkie materiały użyte do prac powinny posiadać stosowne atesty bądź
certyfikaty.  Materiały  nie  wykazane  w  niniejszym  opracowaniu,  przed
użyciem, winny być zaakceptowane przez komisję konserwatorską.

Opracowanie:
 dr Ewa Jachnicka
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Część 03.   Orzeczenie techniczne   

opracowanie: mgr inż. Kinga Kühnel 

Dotycząca: muru przy Zespole Szkół  Łączności w Gdańsku, ul. Podwale Staromiej-
skie 51/52

1.   Podstawa opracowania  
 Zlecenie Inwestora
 Wizja lokalna
 Dokumentacja fotograficzna
 Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające
 Warunki gruntowo - wodne
 Przepisy Prawa Budowlanego

2.   Opis stanu istniejącego   
Istniejący  mur  składa  się  z  XIV  wiecznych  fundamentów  kamiennych
posadowionych na nawodnionych piaskach średnich, na fundamentach wykonano
w  XVI  wieku  mur  ceglany  o  wysokości  do  ok.  7m  n.p.t.,  grubości  w  części
nadziemnej ok. 90cm, w części podziemnej od 90cm schodkowo do ok. 160cm.
Górą mur jest zabezpieczony dachówką holenderką.
W  1979r  na  murze  od  strony  dziedzińca  Zespołu  Szkół   została  zamocowana
płaskorzeźba – stalowy odlew grubości ok.  2cm o gabarytach: długości  ok. 8m,
wysokość 3m, ciężar ok.10kN. 

Konstrukcja obiektu:
 fundamenty  kamienne,
 ściany murowane z cegły ceramicznej,
 przekrycie muru z dachówek. 

3.      Zakres planowanych prac remontowych  
Zakres prac obejmuje: 
 uzupełnienie występujących w murze ubytków cegieł i zaprawy,
 wykonanie prac konserwatorskich muru,
 wykonanie opaski żwirowej wzdłuż muru (tam gdzie jest to możliwe),
 wymianę dachówek na koronie  muru.

Na  czas  prowadzenia  prac  należy  odpiąć  istniejącą  na  murze  roślinność,  a  po
zakończeniu robót ponownie zamocować.

4.   Ocena stanu technicznego konstrukcji   
Od  strony  dziedzińca  Zespołu  Szkół  Łączności  (południowo  –  zachodniej)  stan
techniczny  muru  jest  dość  dobry,  teren  wokoło  muru  jest  zadbany  i  należycie
utrzymany, natomiast druga strona muru jest w zdecydowanie gorszym stanie. W
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murze występują liczne ubytki cegieł i zaprawy, widoczne są ślady prowadzonych
niezbyt  starannie  napraw.  Teren  jest  nieuporządkowany,  wykorzystywany  jako
parking.
Planowany  remont  ma  głównie  na  celu  zabezpieczenie  muru przed  postępującą
degradacją  spowodowaną  przede  wszystkim  zawilgoceniem  wodami  opadowymi
(wymiana  dachówek  na  zwieńczeniu  muru),  jak  również  przez  kapilarne
podciąganie wody gruntowej (wykonanie opaski).

5.   Wnioski końcowe i zalecenia  
Po przeprowadzeniu analizy wykonanych obliczeń sprawdzających stwierdza się że:
konstrukcja  muru  jest  stabilna  i  nie  będzie  miała  negatywnego  wpływu  na
istniejące w pobliżu obiekty,
obliczenia wykonano dla najbardziej niekorzystnego przypadku (fragment muru z
płaskorzeźbą).

Podsumowując stwierdzam, że zaplanowany remont poprawi kondycję
obiektu nie będzie miał negatywnego wpływu na pracę całej konstrukcji
muru.

Opracowała:

mgr inż. Kinga Kűhnel
upr.  bud.  Nr  336/Gd/81  w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
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Część 03.01. Wyniki obliczeń statyczno-wytrzymałościowych
opracowanie: mgr inż. Kinga Kühnel
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WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH

1.0. ZAŁOŻENIA OGÓLNE - WG PN-EN 1991-1-1:
1.1. WSPÓŁCZYNNIKI BEZPIECZEŃSTWA:
1.1.1. Ciężar obciążenia stałe:

– γf = 1,1 (0,9) dla kombinacji EQU
– γf = 1,35 (1,15) dla kombinacji STR
– γf = 1 dla kombinacji SGU

1.1.2. Obciążenie użytkowe oraz obciążenie śniegiem i wiatrem:
– γf = 1,5 dla kombinacji EQU
– γf = 1,5 dla kombinacji STR
– γf = 1 dla kombinacji SGU

1.2. OBCIĄŻENIA ZMIENNE:
1.2.1. Obciążenie naziomu:

– parking q = 3kN/m² powierzchnia kategorii F

1.2.2. Obciążenie wiatrem:
– strefa II qb,0 = 0,42kN/m²,
– teren kategorii IV, ce(z)= 1,98
– współczynnik konstrukcyjny cs cd =1
– obciążenie krótkoterminowe,

1.3. OBCIĄŻENIA STAŁE:
– ciężar  własny  konstrukcji  (uwzględniony  automatycznie  przez  program

obliczeniowy)
– ciężar własny płaskorzeźby
– ciężar własny gruntu 



2.0. SPRAWDZENIE STANÓW GRANICZNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI
2.1. Mur w miejscu zamocowania płaskorzeźby:
Obciążenia wg poz 1.2 i 1.3, schemat statyczny:
OBCIĄŻENIA:  

1

16,20

16,20

22,68

22,68

29,16

29,16

0,68

0,68

-0,68

-0,68

-8,50

1,32



OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])
Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

Grupa:  A  "Ciężar własny muru"          Stałe      gf= 1,35/1,15
  1    Liniowe       0,0       16,20     16,20     1,88    9,00
  1    Liniowe       0,0       22,68     22,68     0,74    1,88
  1    Liniowe       0,0       29,16     29,16     0,00    0,74
Grupa:  B  "Płaskorzeźba"                Stałe      gf= 1,35
  1    Moment                  -8,50               4,20        
Grupa:  G  "Parcie gruntu "              Stałe      gf= 1,10/0,90
  1    Skupione     90,0        1,32               2,36        
Grupa:  N  "wiatr wariant I"             Zmienne    gf= 1,50
  1    Liniowe      90,0       -0,68     -0,68     4,10    9,00
Grupa:  W  "wiatr wariant II"            Zmienne    gf= 1,50
  1    Liniowe      90,0        0,68      0,68     3,00    9,00

                         W  Y  N  I  K  I
                        Teoria I-go rzędu
                     Kombinatoryka obciążeń
                   RM_Win v. 11.80  licencja nr 26191

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

Grupa:                             Znaczenie:   gf:      yd:
A -"Ciężar własny muru"          Stałe         1,35/1,15
B -"Płaskorzeźba"                Stałe         1,35
G -"Parcie gruntu "              Stałe         1,10/0,90
N -"wiatr wariant I"             Zmienne    1  1,50      1,00
W -"wiatr wariant II"            Zmienne    1  1,50      1,00

RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ:
Grupa obc.:                     Relacje:
A -"Ciężar własny muru"         EWENTUALNIE
B -"Płaskorzeźba"               EWENTUALNIE
G -"Parcie gruntu "             EWENTUALNIE
N -"wiatr wariant I"            EWENTUALNIE
                                Nie występuje z: W
W -"wiatr wariant II"           EWENTUALNIE
                                Nie występuje z: N

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ:
Nr:    Specyfikacja:
 1      ZAWSZE     : A+B+G
        EWENTUALNIE: N+W



MOMENTY-OBWIEDNIE:   TNĄCE-OBWIEDNIE:    NORMALNE-OBWIEDNIE:  

SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu
Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń"
Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń:
  1   0,000      18,46*    -3,81   -187,19   aBgN 
      0,000      18,46*    -3,81   -219,75   ABgN 
      0,000     -51,62*     7,57   -187,19   aBGW 
      0,000     -51,62*     7,57   -219,75   ABGW 
      2,360     -33,75      7,57*  -123,70   aBGW 
      0,000     -51,62      7,57*  -187,19   aBGW 
      0,000     -51,62      7,57*  -219,75   ABGW 
      9,000       0,00      0,00      0,00*  aBgW 
      0,000     -51,62      7,57   -219,75*  ABGW 
      0,000      18,46     -3,81   -219,75*  ABgN 
                                        * = Wartości ekstremalne

1

18,46-51,62

15,64-46,02 15,64-46,02

11,30-37,39 11,30-37,39

9,47-33,75 9,47-33,75

6,27-29,83 6,27-29,83

0,77-23,72 0,77-23,72
0,28-23,23 11,75-11,75

1

7,57 -3,81

7,57 -3,817,57 -3,81

7,57 -3,817,57 -3,81

7,57 -3,816,12 -5,00

6,12 -5,006,12 -5,00

5,00 -5,005,00 -5,00
4,90 -4,904,90 -4,90

1

-187,19-219,75

-162,38-190,62-162,38-190,62

-132,65-155,71-132,65-155,71

-123,70-145,22-123,70-145,22

-111,78-131,22-111,78-131,22

-91,29-107,16-91,29-107,16
-89,42-104,98-89,42-104,98



REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu
Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń"
Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń:
  1      3,81*   219,75    219,78    -18,46  ABgN 
         3,81*   187,19    187,23    -18,46  aBgN 
        -7,57*   219,75    219,88     51,62  ABGW 
        -7,57*   187,19    187,35     51,62  aBGW 
         3,81    219,75*   219,78    -18,46  ABgN 
        -7,57    219,75*   219,88     51,62  ABGW 
         3,81    187,19*   187,23    -18,46  aBgN 
        -7,57    187,19*   187,35     51,62  aBGW 
        -7,57    219,75    219,88*    51,62  ABGW 
        -7,57    187,19    187,35     51,62* aBGW 
        -7,57    219,75    219,88     51,62* ABGW 
         3,81    187,19    187,23    -18,46* aBgN 
         3,81    219,75    219,78    -18,46* ABgN 
                                        * = Wartości ekstremalne

REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu
Obciążenia char.: "Kombinacja obciążeń"
Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń:
  1      2,01*   162,78    162,79    -10,21  ABGN
        -5,40*   162,78    162,87     36,10  ABGW
         2,01    162,78*   162,79    -10,21  ABGN
        -5,40    162,78*   162,87     36,10  ABGW
        -5,40    162,78    162,87*    36,10  ABGW
        -5,40    162,78    162,87     36,10* ABGW
         2,01    162,78    162,79    -10,21* ABGN
                                        * = Wartości ekstremalne

Szacowana  szerokość  kamiennego  fundamentu  muru  to  ~2,6m,  mimośród  reakcji
pionowej  wynosi  ~1,35m  rdzeń  fundamentu  ~0,58m,  rozkład  naprężeń  pod
fundamentem korzystny, siła pionowa działa o ~0,4m od krawędzi fundamentu.

OBLICZENIA WYKONAŁA: 

 mgr inż. Kinga Kűhnel
        upr. bud. Nr  336/Gd/81

         W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEŃ
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Część 03.02. Warunki gruntowo-wodne przedstawione graficznie
opracowanie: mgr Zygmunt Kola
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Otwór nr

Wys. w m n.p.m.

3

3,76

1

3,88

0,0

-5,0

I  ———— I

odl. między otw. (m) 32,5

głębokość otw. (m) 9,0 3,0

n(Pg+Ps+H+C)

n(Ps)

n(Pg+H+C)

n(Pg+Ps+C+H)

n(Nm+T+C)

n(Nm)

Nm(+T)

Ps

Nm

Ps

Ps||π

n(Pg+H+C)

n(Ps)

n(Pg+H+C)

I

II
I

II

s
(-3,94)

s

(-3,04)

q

(-0,14)

Temat:     Gdańsk, ul. Podawale Staromiejskie, dz. nr 406

Treść:      Przekroje geotechniczne

Opracował:                   Data:                     Skala pion.       1:100

mgr Zygmunt Kola       styczeń 2019 r.        poziom          1:500

nr upr. 071042                                                                Zał. nr 2



WARTOŚCI

PARAMETRÓW  GEOTECHNICZNYCH
TEMAT : Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie, dz. nr 406
OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Opis litologiczno - genetyczny
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1. Nasypy                                               

2. Piaski średnie - utwory 

aluwialne
I Nm Or 0,45 60,0 14,0 0,012 3,0 1,5 1± 0,2

3. Namuły - utowry bagienne II Ps                           MSa 0,50 naw 20,0 33,0 97,0 1± 0,1

 Opracował: mgr Zygmunt Kola

                  nr upr. geol. 071042

                      zał. nr 3.

1.

5.

2.

2.

1.
2.

1.

3.

2.



Temat: Gdańsk, ul. Podawale Staromiejskie, dz. nr 406

Otwór nr 1 Rzędna 3,88 m n.p.m.

Data wykonania - styczeń 2019 r.

Śred. Zwierc. Profil Przelot Rodz. gruntów, barwa Wilgot. Ilość Stan Nr warstwy Stratygrafia

świdra wody litolog. warst.[m] wałecz. gruntu geotechn.

3,5''

n(Pg+H+C) 0,0 - 2,3
nasyp (piasek gliniasty+ 

próchnica+cegły)
w nasyp Qh

n(Ps) 2,3 - 2,7 nasyp (piasek średni) w nasyp Qh

n(Pg+H+C) 2,7 - 3,0
nasyp (piasek gliniasty+  

próchnica+cegły)
w nasyp Qh

Temat: Gdańsk, ul. Podawale Staromiejskie, dz. nr 406

Otwór nr 2 Rzędna 3,77 m n.p.m.

Data wykonania - styczeń 2019 r.

Śred. Zwierc. Profil Przelot Rodz. gruntów, barwa Wilgot. Ilość Stan Nr warstwy Stratygrafia

świdra wody litolog. warst.[m] wałecz. gruntu geotechn.

3,5''

n(Ps+Pg+C) 0,0 - 3,0
nasyp (piasek średni+piasek 

gliniasty+cegły)
w nasyp Qh

Temat: Gdańsk, ul. Podawale Staromiejskie, dz. nr 406

Otwór nr 3 Rzędna 3,76 m n.p.m.

Data wykonania - styczeń 2019 r.

Śred. Zwierc. Profil Przelot Rodz. gruntów, barwa Wilgot. Ilość Stan Nr warstwy Stratygrafia

świdra wody litolog. warst.[m] wałecz. gruntu geotechn.

6,0''

n(Pg+Ps+   

H+C)
0,0 - 1,9

nasyp (piasek 

gliniasty+piasek 

średni+próchnica+cegły)

w nasyp Qh

n(Ps) 1,9 - 2,4 nasyp (piasek średni) w nasyp Qh

n(Pg+H+C) 2,4 - 3,0
nasyp (piasek gliniasty+  

próchnica+cegły)
w nasyp Qh

n(Pg+Ps+   

C+H)
3,0 - 4,5

nasyp (piasek 

gliniasty+piasek 

średni+cegły+próchnica)

w nasyp Qh

n(Nm+T+C) 4,5 - 5,6 nasyp (namuł+torf+cegły) w nasyp Qh

n(Nm) 5,6 - 6,0 nasyp (namuł) w nasyp Qh

Nm(+T) 6,0 - 6,8 Namuł (+torf), szary w 11|12 pl I Qh

Ps 6,8 - 7,2 Piasek średni, j.brąz. n szg II Qh

Nm 7,2 - 7,7 Namuł, szary w 11|13 pl I Qh

Ps 7,7 - 8,4 Piasek średni, j.brąz. n szg II Qh

Ps||π 8,4 - 9,0 Piasek średni || pyłem, j.brąz. n szg II Qh

Zał. nr 4

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Opracował: mgr Zygmunt Kola

nr upr. 071042

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

s

(7,70)

s

(6,80)

q

(3,90)



GRUNTY MINERALNE RODZIME
Ż Gr- żwir - gravel
Żg clGr- żwir gliniasty - clayey gravel
Po grSa- pospółka - sand-gravel mix
Pog grclSa- pospółka gliniasta - clayey sand-gravel mix
Pr CSa- piasek gruby - coarse sand
Ps MSa- piasek średni - medium sand
Pd FSa- piasek drobny - fine sand
Pπ siSa- piasek pylasty - silty sand
Pg clSa- piasek gliniasty - lightly clayey sand
πp saSi- pył piaszczysty - sandy silt

π Si- pył - silt

Gp saCCl- glina piaszczysta - clayey sand
G CCl- glina - clayey and sandy silt

wg PN-B-02480:1986 wg PN-EN ISO 14688:2006

- żwir
- żwir ilasty
- piasek żwirowy
- piasek ilasto-żwirowy
- piasek gruby
- piasek średni
- piasek drobny
- piasek pylasty
- piasek ilasty
- pył piaszczysty

- pył

- ił gruby piaszczysty
- ił gruby

RESIDUAL MINERAL SOILSGRUNTY MINERALNE RODZIME

- sandy clayey silt- pył ilasto-piaszczystysaclSi

clSi - clayey silt- pył ilasty

Gπ siCCl- glina pylasta - clayey silt- ił gruby pylasty
Gpz saMCl- glina piaszczysta zwięzła - sandy clay with silt- ił średni piaszczysty
Gz MCl- glina zwięzła - sandy and silty clay- ił średni
Gπz siMCl- glina pylasta zwięzła - silty clay with sand- ił średni pylasty
Ip saFCl- ił piaszczysty - sandy clay- ił drobny piaszczysty

FCl- ił - clay- ił drobny
Iπ siFCl- ił pylasty - silty clay- ił drobny pylasty

SYMBOLE GEOTECHNICZNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

I

GRUNTY ORGANICZNE ORGANIC SOILS ( Or )
Gb - humous soil- gleba
H - humous- próchnica
Nm - organic mud- namuł
T - torf
Gy - gyttja- gytia
Kr - lake marl- kreda jeziorna

GRUNTY NASYPOWE [sklad] FILLS [composition]
nB [  ] - embankment- nasyp budowlany
n   [  ] - man made ground- nasyp niebudowlany

OTHER DENOTATIONSINNE OZNACZENIA
C - crushed brick- gruz ceglany
B - crushed concrete- gruz betonowy
D - wood- drewno
K - stones- kamienie
Żl - slag- żużel
(+...) - admixtures- domieszki
// - interbedding- przewarstwienie
/ - soils bonduary- pogranicze gruntów

CONSISTENCYSTAN GRUNTU
- loose- luźny
- moderate dense- średnio zagęszczony
- dense- zagęszczony
- soft plastic- miękkoplastyczny
- plastic- plastyczny
- hard plastic- twardoplastyczny
- semi solid- półzwarty

ln
szg
zg
mpl
pl
tpl
pzw

SOIL MOISTUREWILGOTNOŚĆ GRUNTU
- suchys

- slightly wet- mało wilgotnymw
- wilgotnyw
- mokrym
- nawodniony

~~

- wet
- very wet
- saturated

GROUND WATERWODA GRUNTOWA
- sączenie - water infiltration

~~ - obfite sączenie - heavy water infiltration
- nawiercony i ustabilizowany
  poziom wody gruntowej

- drilled and stabilized
  water table

- ustabilizowany
  poziom wody gruntowej

- stabilized water table

- nawiercony
  poziom wody gruntowej

- drilled water table

n

- dry

- peat

GEOTCHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

10
080 90706050403020100

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Pg

Gp

Gpz

G

Gz

Ip

I

Iπ

Gπz

Gπ

ππp

PπP

fp
 [%

]
Sa

(+
Gr

) [
%

]

fπ [%] Si [%]

fI [%
]

Cl [%
]

11

10

9
6

5
8

7

4

1
3

2

ZAWARTOŚĆ FRAKCJI GRUNTU
SOIL FRACTIONS CONTENT

1 Sa

2 clSa

3 siSa

4 sasiCl

5 saclSi

6 saSi

7 siCl

8 clSi

9 Si

10 saCl

11 Cl

Zał. nr 5.

FRAKCJA GRUNTU SOIL FRACTION

0,002 0,050 2,000 40,000

0,002 0,063 2,000 63,000

fi

fi
(Cl)

fπ
(Si)

fπ

fp
(Sa)

fp

fż
(Gr)

fż

fk
(Co-Bo)

fk [mm]

[mm]

FRAKCJA GRUNTU SOIL FRACTION

0,00

0

[ - ]

[%]

1. ZAGĘSZCZENIE GRUNTÓW NIESPOISTYCH NON-COHESIVE SOILS COMPACTING

ID

100

1,00

65

0,67

3515 85

0,33 0,80ln szg zg bzg

bln ln szg zg bzg

bln - bardzo luźny / very loose
ln - luźny / loose
szg - średnio zagęszczony / moderate dense
zg - zagęszczony / dense
bzg - bardzo zagęszczony / very dense

2. KONSYSTENCJA GRUNTÓW SPOISTYCH COHESIVE SOILS CONSISTENCY

0,00
IL

zw

IC

0,25 0,50 0,75 1,00

pzw tpl pl mpl pł

1,00 0,75 0,50 0,25
wpws wL

zw tpl pl mpl pł

Sr

1,000,00

0,00 w(wn)

zw - zwarty / solid
- półzwarty / semi solid

tpl - twardoplastyczny / hard plastic
pl - plastyczny / plastic
mpl - miękkoplastyczny / soft plastic

pzw

pł - płynny / liquid
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Część 04.Fotografie stanu istniejącego 
opracowanie: mgr inż. arch. Andrzej Tymiński

PROJEKT  WYKONAWCZY naprawy muru dawnego Domu Poprawy  przy Zespole Szkół Łączności 
–  wykonania robót  remontowo-budowlanych i  prac konserwatorskich – w Gdańsku przy ulicy Podwale Staromiejskie 51/52, 

na działce nr 406 oraz działkach nr 373/1, 373/2, 397, 399, 400, 401, w obrębie 0090 w jednostce ewidencyjnej 226101_1 (Gdańsk) – T.I.01. –
marzec 2019
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Część 05.Uzgodnienia i decyzje 

PROJEKT  WYKONAWCZY naprawy muru dawnego Domu Poprawy  przy Zespole Szkół Łączności 
–  wykonania robót  remontowo-budowlanych i  prac konserwatorskich – w Gdańsku przy ulicy Podwale Staromiejskie 51/52, 

na działce nr 406 oraz działkach nr 373/1, 373/2, 397, 399, 400, 401, w obrębie 0090 w jednostce ewidencyjnej 226101_1 (Gdańsk) – T.I.01. –
marzec 2019






































