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Część A- Architektura 

 

1.Opis Techniczny 

1.1. Temat: 

Remont konserwatorski dachu dawnego kościoła ewangelickiego w Lewinie Brzeskim. 

 

1.2. Adres: 

Lewin Brzeski dz. nr 626 

 

1.3. Inwestor: 

Gmina Lewin Brzeski 

 

1.4. Jednostka Projektowa: 

inż. Ryszard Kubik 

 

1.5. Zespół projektowy: 

mgr inż. arch. Elżbieta Kubik Michalska 

inż. Ryszard Kubik 

 

1.6. Podstawa opracowania: 

 program uzgodniony z inwestorem, 

 materiały z archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu;  

 monografia Lewina Brzeskiego  z 2005r. 

 wyniki badań architektonicznych i wnioski konserwatorskie  

     – oprac. dr inż. arch. Andrzej Legendziewicz z 2014r. 

 

1.7. Rodzaj opracowania: 

Projekt budowlany remontu konserwatorskiego dachu dawnego kościoła ewangelickiego. 

 

1.8 Zakres opracowania: 

      -  inwentaryzacja dachu; 
      -  ekspertyza techniczna z zaleceniami; 
      -  projekt budowlany remontu i przebudowy dachu; 
      -  kosztorys inwestorski na remont i przebudowę dachu; 
      -  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z remontem 
         i przebudową dachu. 
 

 Wizję lokalną oraz inwentaryzację fotograficzną przeprowadzono we wrześniu 2019 roku. 

 

1.9 Uwagi  

 

Niniejsza dokumentacja nie obejmuje projektu adaptacji obiektu ani zagadnień z jego ewentualna 

funkcją, a także związanych z instalacjami wewnętrznymi (inst. elektryczna, nagłośnieniowa). 
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Prace nie wprowadzają zmian we wnętrzach kościoła. Projekt obejmuje remont konserwatorski 

dachu.  

Projekt adaptacji wnętrza do przewidywanej w późniejszym czasie funkcji będzie stanowił odrębne 

opracowanie. 

 

1.10 Świadectwo energetyczne 

Przepisów dotyczących oceny charakterystyki energetycznej nie stosuje się do budynków podlegających 

ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 5 ust. 7 pkt 1 ustawy) 

 

1.11 Warunki ochrony pożarowej obiektu: 

Na obecnym etapie opracowany został projekt remontu konserwatorskiego dachu. W zakresie 

projektowanej inwestycji jest tylko zabezpieczenie stanu zachowania obiektu bez ingerencji w jego 

układ funkcjonalny. Projekt obejmujący adaptację wnętrz kościoła wraz z zabezpieczeniem p. poż.  

należy wykonać jako odrębne opracowanie po określeniu funkcji i przeznaczenia budynku. 

 

Nie określono dla obiektu nieużytkowanego klasy odporności pożarowej. 

Budynek kościoła Ewangelickiego w Lewinie Brzeskim jest nieużytkowany od wielu lat. Pozbawiony 

instalacji, w tym również ogrzewania.  

Obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 

 

Na obecnym etapie, w ramach robót zabezpieczających przed niszczeniem zabytku przewidziano wyłącznie 

roboty zabezpieczająco – naprawcze polegające wyłącznie na remoncie konserwatorskim konstrukcji dachu 

oraz pokrycia dachowego. 

Określenie warunków bezpieczeństwa pożarowego może nastąpić po podjęciu decyzji przez Właściciela 

obiektu w jaki sposób będzie on użytkowany i jaka będzie jego funkcja. 

Po ustaleniu funkcji, wymagane będzie wykonanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu 

użytkowania obiektu wraz z wymaganymi uzgodnieniami, w tym również ekspertyzą rzeczoznawcy do spraw 

zabezpieczeń pożarowych. 

 

1.12 Obszar oddziaływania 

Z uwagi na charakter prac budowlanych - brak jest wpływu obiektu na działki sąsiednie. 
  

1.13 Dane o rejestrze zabytków  

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr  602/59  z 22 października 1959r.         

Wszelkie prace przy obiekcie wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 
1.14 Dane o charakterze istniejącym i przewidywanych  zagrożeń dla środowiska 

Istniejące zagrożenia dla środowiska: nie występują. 

Projektowane prace remontowe nie pogorszą stanu środowiska. 

 
1.15 Ochrona interesów osób trzecich 

Roboty remontowe i ich zakres jest zgodny z wolą inwestora i zarządcy obiektu. 
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2. Zagadnienia wstępne i opis kościoła. 

Kościół przez wiele lat był nekropolią właścicieli miasta. Wzmianki świadczące o istnieniu parafii  

w Lewinie pochodzą z 2 połowy XIII w.  

Z badań archeologicznych wynika, iż była to ceglana budowla gotycka posiadająca od południowej 

stronie nawy profilowany, romański portal, z lat 1200 – 1250. Obiekt prawdopodobnie wzniesiono  

w miejscu dawnego kościoła drewnianego. Badania wykazały, że obecny kościół mógł być pierwotnym kościołem  

klasztornym. Relikty z XIII wieku to mur o układzie wendyjskim w ścianie wschodniej prezbiterium oraz XIV wieczny  

portal zachodni i północny nawy.  

Kościół w głównym zrębie pochodzi z XIV wieku wybudowany w konstrukcji murowanej.  

Najstarsze elementy obiektu to kwadratowa wieża oraz dwuprzęsłowe prezbiterium zamknięte od wschodu  

prostą ścianą. Wnętrze prezbiterium przykryte jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym ze zwornikami  

dekorowanymi ornamentem sznurowym. 

Nawa kościoła - wyższa w rzucie prostokątna, przykryta sufitem.  

Przy ścianie północnej prezbiterium znajduje się kwadratowa, monumentalna wieża. Pomiędzy wieżą  

a narożnikiem nawy znajduje się zakrystia z ostrołukowym oknem gotyckim. Gotyckie, ostrołukowe okna  

z rozglifieniem znajdują się w przyziemiu wieży oraz prezbiterium. To ostatnie łączy się ostrołucznym łukiem  

tęczowym z szerszą i wyższą prostokątną, czteroprzęsłową nawą z dwoma kruchtami po stronie północnej 

i południowej. W ścianie zachodniej nawy znajduje się portal gotycki, który specjaliści datują na XIV w.  

Jest on kamienny, ostrołukowy i bogato profilowany. Wokół niego mieści się  (odsłonięty w 1937 r.) gotycki  

wątek muru. Analogiczny portal znajduje się w kruchcie północnej. Przy wejściu do prezbiterium znajduje się  

sklepienie łukowe, nazwane w sztuce sakralnej „łukiem triumfalnym”.  

Wzdłuż bocznych ścian nawy na słupach w dwóch poziomach znajdują się drewniane empory, zbudowane  

prawdopodobnie w 1660 r. 

Jak wynika z zapisów historycznych nawa główna wraz z prezbiterium zbudowane zostały w 1596 r.  

Wskazano, iż ostatni wielki remont kościoła przeprowadzono w 1909 r. Odnowiono tynki, kopułę wieży.  

Drzwi i okna otrzymały nową powłokę, pozłocono kulę wieży i chorągiew, zainstalowano piorunochrony.  

Renowację wykonano również w 1937 r.  

Barokowy hełm wieży który w wyniku działań wojennych w 1945 roku uległ zniszczeniu,  odbudowany został  

w 1958 r.  

Kościół użytkowany był do lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W 2011 roku, nieużytkowany, najstarszy zabytek  

w Lewinie Brzeskim, został  przez diecezję kościoła ewangelicko – augsburskiego przekazany Gminie. 

 

3. Lokalizacja obiektu. 

Obiekt usytuowany jest na działce o nr ewidencyjnym gruntu 626 w m. Lewin Brzeski. Działka od wschodu 

graniczy z Rynkiem, od południa i północy sąsiaduje z zabudową mieszkaniową.  

 

4. Opis obiektu. 

Korpus kościoła składa się z nawy głównej i prezbiterium z dachem dwuspadowym o zróżnicowanej 

wysokości. Przy ścianie prezbiterium znajduje się wieża wzmocniona w narożnikach przyporami 

schodkowymi i przekryta hełmem. 

Przy nawie głównej od strony południowej, w dobudówce znajdują się pomieszczenie kotłowni, kruchta  oraz 

klatka schodowa z wejściem bocznym. 
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Od strony północnej, w dobudówce zlokalizowana jest kruchta z wejściem bocznym, przesklepiona 

sklepieniem krzyżowym, nad którym znajduje się pomieszczenie strychowe z przejściem do wieży. 

Od strony zachodniej znajduje się dobudówka z wejściem głównym i klatką schodową prowadzącą na chór 

i empory. Kruchta i kaplica boczna przesklepiona jest sklepieniem krzyżowym, nad którym są dwa 

pomieszczenia. Przedsionki z klatką schodową kryte dachem pulpitowym. Ściana szczytowa zachodnia 

nawy głównej wyprowadzona ponad dach i wyprofilowana krzywoliniowo. 

 

4.1. Dane powierzchni i kubatury 

- Powierzchnia zabudowy   652,00 m² 

- Powierzchnia użytkowa   741,10 m² 

- Kubatura    6 370,00 m³ 

 

4.2. Wykaz pomieszczeń 

4.2.1. Przyziemie; 

         1.1. Przedsionek zachodni   10,00 m² 

         1.2. Kaplica boczna    15,40 m² 

         1.3. Nawa główna    187,90 m² 

         1.4. Przedsionek północny   14,50 m² 

         1.5. Klatka boczna północna   7,40 m² 

         1.6. Zakrystia     33,50 m² 

         1.7. Kaplica     20,70 m² 

         1.8. Prezbiterium     70,10 m² 

         1.9. Kotłownia     15,00 m² 

         1.10. Przedsionek boczny południowy  10,10 m² 

         1.11. Klatka schodowa południowa  6,90 m² 

         1.12. Klatka schodowa zachodnia   17,20 m² 

          Razem:      408,70 m² 

 

4.2.2. Piętro; 

         2.1. Empora     121,00 m² 

         2.2. Pomieszczenie nr 1 za chórem  13,70 m² 

         2.3. Pomieszczenie nr 2 za chórem  4,30 m² 

         2.4. Strych     9,30 m² 

         2.5. Komunikacja     10,10 m² 

         2.6. Strych     36,60 m² 

         2.7. Wieża     29,60 m² 

         2.8. Klatka schodowa    13,80 m² 

         Razem:      238,40 m² 

            

        3.1. Empora północna poziom  II   45,80 m² 

        3.2. Empora południowa poziom II   45,00 m² 

        3.3. Schody     3,20 m² 

       Razem:      94,00 m² 
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5. Elementy wykończeniowe 

5.1. Posadzki. 

W prezbiterium, zakrystii i kaplicy posadzki z płyt kamiennych. W przedsionku południowym i części nawy 

głównej (pod ławkami) posadzki z cegły ceramicznej. W kruchcie zachodniej i przejściach pomiędzy ławkami 

nawy głównej posadzki z płytek ceramicznych. W kruchcie północnej posadzka z płyt marmurowych. 

Empory, pomieszczenia za organami - podłogi drewniane. 

 

5.2. Tynki. 

Tynki wewnętrzne wapienne i cementowo wapienne, tynki zewnętrzne cementowo wapienne.  

 

5.3. Stolarka. 

Zachowana stolarka okienna i drzwiowa drewniana. 

 

6. Detale architektoniczne 

6.1. Na południowej elewacji nawy głównej wmurowana jest tablica kamienna z zegarem słonecznym. 

6.2. Przy północnej ścianie nawy głównej ustawiona jest płyta nagrobna na postumencie. 

6.3. Drewniany ołtarz barokowy w prezbiterium (częściowo zdemontowany). 

6.4. Ambona z wejściem od strony prezbiterium. 

6.5. Prospekt organowy usytuowane na I poziomie empor. 

6.6. Płyty nagrobne na ścianach wewnętrznych w części prezbiterium. 

 

 

Część B- Konstrukcja 

 

7. Opis konstrukcji. 

7.1.Fundamenty i mury fundamentowe. 

Ławy fundamentowe wykonane są z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej z odsadzkami. 

7.2. Ściany. 

Ceramiczne z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej i cementowo – wapiennej o zróżnicowanych 

grubościach – ściany nawy głównej 130 cm, wieży 226 cm pozostałe od 30 do 73 cm. 

 

7.2. Sklepienia i stropy. 

Sklepienie nad prezbiterium ceramiczne krzyżowo żebrowe, otynkowane. Nad kaplicą boczną sklepienie 

ceramiczne, gwieździste. Nad kruchtą zachodnią i północną, kaplicą zachodnią, kotłownią i zakrystią 

sklepienia ceramiczne krzyżowe. Kruchta południowa przesklepiona jest kolebką ceramiczną. 

7.3. Dach. 

Dach konstrukcji drewnianej, nad nawą główną i prezbiterium dwuwieszakowy, pokryty dachówką karpiówką 

w koronkę. Dachy nad przybudówkami, pulpitowe kryte dachówką ceramiczną, dach kotłowi i hełm wieży 

pokryty blachą na deskowaniu. 

7.4. Schody. 

Klatka schodowa zachodnia do poziomi empory (+3,12) ceglana, stopnie wyłożone płytkami ceramicznymi. 

Na drugi poziom empory (+6,95) prowadzą schody drewniane 

Klatka schodowa południowa do pierwszego poziomu betonowa, powyżej drewniana. 
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8. Ekspertyza techniczna elementów konstrukcyjnych obiektu 

 Wykaz norm i literatury: 

-  PN - 82/B - 02001 - Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

-  PN - 82/B - 02003 - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

-  PN - 80/B - 02010 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 

-  PN - 77/B - 02011 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 

-  PN - B – 03002:1999 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

-  PN  -81/B - 03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  

-  PN -B – 03150-2000 - Konstrukcje z drewna. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

Metoda obliczeń: Obliczenia przeprowadzono metodą stanów granicznych przy pomocy kalkulatora 

elektronicznego oraz  programem komputerowym RM-Win firmy Cadsis.  

 

8.1. Warunki gruntowe 

Jak wynika z badań gruntu, przeprowadzonego w listopadzie 1998 roku przez hydrogeologa  

mgr Zdzisława Malika, na całym terenie wokół kościoła do głębokości 2 m występują nasypy złożone z 

piasków ziemistych z gruzem ceglanym. Są to grunty nienośne. 

Grunty nośne – piaski rzeczne średnio i drobnoziarniste z przewarstwieniami żwiru zalegają poniżej 2 m 

i zaliczane są do I szej  kat. geotechnicznej. 

Poziom wody w zależności od poziomu wody na rzece Nysa znajduje się na głębokości poniżej 3,50 m 

 

8.2. Fundamenty i mury fundamentowe. 

Na podstawie odkrywki ławy fundamentowej ściany szczytowej – wschodniej prezbiterium, wykonanej przez 

inż. Lesława Matyasa w grudniu 1999r. są ławy ceglane z dwoma odsadzkami posadowione na głębokości 

2,0 m. 

Na poziomie 45 cm od terenu ułożona jest warstwa cegły na płask ze spadkiem od ściany, odprowadzająca 

wody opadowe. 

Fundamenty posadowione są poniżej strefy przemarzania, nie posiadają izolacji pionowych i poziomych. 

Stwierdzono korozję zaprawy w spoinach. W miejscach rur spustowych korozję cegieł ca 15 cm w głąb 

muru. 

Nie stwierdzono deformacji i spękań, zatem nie są przekroczone dopuszczalne naprężenia jak również nie 

nastąpiło osiadanie obiektu. 

 

8.3. Ściany 

Ściany wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej i wapiennej, fragment ściany 

południowej, w dolnej części nawy głównej wykonany jest z kamienia.  

Grubość ścian zróżnicowana 0,75, 1,17, 1,31 do 2,26 m. 

 

Stwierdzone uszkodzenia widoczne na: 

elewacji południowej; 

- pęknięcie na ścianie kotłowni od połowy wysokości ściany do gzymsu, 

- ubytki w ścianie prezbiterium w dolnej części, 

- rysa pionowa w dolnej części ściany wieży przy narożniku południowo- wschodnim, 

- pęknięcie w ścianie szczytowej przedsionka głównego przebiegające od naroża okna do dachu, 
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- zacieki i zawilgocenia oraz ubytki pod rynnami i wylotem rur spustowych, 

- zawilgocenie ściany kl. schodowej, 

- zawilgocenie ściany kaplicy przy przedsionku głównym, 

- zarysowanie ściany szczytowej nawy głównej nad przedsionkiem, 

elewacji północnej 

- zawilgocenie ścian kaplicy, nawy głównej, przedsionka i zakrystii, 

- zawilgocenie przypór ścian wieży w strefie górnej i przygruntowej, 

elewacji wschodniej 

- zawilgocenia i ubytki ściany prezbiterium i w narożu wieży (przy rurze spustowej), 

- zawilgocenie przypór, 

- pęknięcie ściany kotłowni, 

elewacji zachodniej 

- zawilgocenia i ubytki cegieł, 

- zawilgocenie przypór. 

 

Uszkodzenia widoczne od wewnątrz: 

- pęknięcia ściany przedsionka głównego, 

- zawilgocenie sufitów i ścian w narożach nawy głównej, 

- zawilgocenie i ubytki tynku i cegły w narożach sklepienia prezbiterium, 

- pęknięcie poziome ściany prezbiterium za ołtarzem,  

- ubytki cegieł w ścianie nad posadzką w kaplicy i pod wieżą, 

- zarysowanie naroża kl. schodowej południowej, 

- zarysowanie pionowe ściany szczytowej pomiędzy nawą główną i prezbiterium, 

- pęknięcie w ścianie południowej i północnej wieży przebiegające przez otwory okienne. 

 

8.4. Stropy, sklepienia. 

Strop nad nawą główną drewniany, belkowy podwieszony do więźby dachowej z podsufitką  

z desek otynkowany. Podłogi w części zostały rozebrane. 

Sklepienie nad prezbiterium ceramiczne krzyżowo żebrowe otynkowane. Nad kaplicą boczną  

( przy zakrystii) sklepienie ceramiczne gwieździste, zawilgocone w dostatecznym stanie technicznym. Stan 

sklepienia pogarszają zalegające na sklepieniu ptasie odchody.   

Nad kruchtą zachodnią i północną, kaplicą zachodnią, kotłownią i zakrystią sklepienia ceramiczne krzyżowe, 

przedsionek południowy przesklepiony jest kolebką ceramiczną. 

Za wyjątkiem sklepienia nad kotłownią i zakrystią stan techniczny sklepień jest dostateczny. Sklepienie 

kotłowni i zakrysti w części jest przebite. Sklepienie kolebkowe nad kruchtą południową zawilgocone, ze 

śladami grzyba pleśniowego. 

W wieży brak stropów. 

 

Konstrukcja wsporcza dwu poziomowej empory - belki nośne oparte są na ścianach zewnętrznych nawy 

głównej oraz na belkach wzdłużnych, wspartych na drewnianych kolumnach posadowionych w poziomie 

posadzki i połączonych górą z belkami stropu nawy głównej.  

Elementy te wykazują uszkodzenia spowodowane owadami.  

Deski podłogowe pierwszego poziomu empory od strony południowej, w części zostały rozebrane. 
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Strop drewniany nad pomieszczeniem za prospektem organowym - zniszczona podłoga do wymiany. 

Zachować istniejące belki stropowe. 

 

8.5. Dachy. 

Dach nad nawą główną i prezbiterium konstrukcji drewnianej dwuwieszakowy, pokryty dachówką karpiówką 

w koronkę.  

Krokwie, słupy, zastrzały, płatwie drugiego poziomu oraz ściąg, na którym wsparte są belki stropowe 

poddasza, jak wykazały obliczenia statyczne sprawdzające, dla założonego rodzaju pokrycia wykazują 

rezerwę wytrzymałościową.  

Płatwie, na pierwszym poziomie nad stropem wymagają wzmocnienia zastrzałami (w obecnym stanie 

przekroczone są naprężenia i dopuszczalne ugięcie).  

W miejscach nieszczelności dachu elementy konstrukcji są zniszczone. Węzły połączeniowe są dobre bez 

spękań i zarysowań. 

Dachy nad przybudówkami pulpitowe, kryte dachówką ceramiczną. Dach kotłowi i hełm wieży pokryty blachą 

na deskowaniu. 

Nad dobudówką północną rozebrane zostały słupy i zastrzały podpierające płatwie. Ściana wewnętrzna 

stanowiąca podporę pośrednią jest uszkodzona brak podparcia, płatwie wykazują ugięcia. Konstrukcja 

wymaga odbudowy i wzmocnienia. 

Konstrukcja dachu wieży jest niedostępna. 

 

8.6. Schody. 

Klatka schodowa zachodnia do poziomi empory (+3,12) ceglana, stopnie wyłożone płytkami ceramicznymi. 

Powyżej schody drewniane na drugi poziom empory (+6,95) 

Klatka schodowa południowa do pierwszego poziomu betonowa, powyżej drewniana w biegu drewnianym 

uszkodzone są stopnie i belki. Wymagana jest naprawa ( uzupełnienie stopni i konstrukcji. Schody ogólne są 

w dobrym stanie technicznym i po remoncie mogą być użytkowane. 

 

 

9. Wyniki obliczeń statycznych - sprawdzających. 

 

9.1.Konstrukcja dachowa nad nawą główną. 

 

Założenia: 

Obciążenia: stałe od ciężarów własnych ustalono w  pozycjach obliczeń    

w zestawieniach, stosując odpowiednie współczynniki obciążenia.  

Pokrycie dachu dachówką g = 0.90 kN/m
2
. 

Obciążenie konstrukcji dachu przyjęto - wiatrem dla strefy I  qk = 0,30 kN/m² 

- śnieg na połaciach  dla α = 57,85
0
 I strefa qk = 0,70 kN/m² 

Materiały wbudowane w konstrukcję: 

Drewno konstrukcji istniejących przyjęto klasy C27  
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9.1.1. Krokwie dachowe dachu nad nawą główną 
 
OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 
------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,00 
  1    Liniowe       0,0       0,900     0,900     0,00    4,13 

          0.1.1. Ciężar p=0,900*1,000 

  2    Liniowe       0,0       0,900     0,900     0,00    4,32 

          0.1.1. Ciężar p=0,900*1,000 

  3    Liniowe       0,0       0,900     0,900     0,00    3,95 

          0.1.1. Ciężar p=0,900*1,000 

  4    Liniowe       0,0       0,900     0,900     0,00    3,95 

          0.1.1. Ciężar p=0,900*1,000 

  5    Liniowe       0,0       0,900     0,900     0,00    4,32 

          0.1.1. Ciężar p=0,900*1,000 

  6    Liniowe       0,0       0,900     0,900     0,00    4,13 

          0.1.1. Ciężar p=0,900*1,000 

Grupa:  B  ""                            Zmienne    f= 1,00 
  4    Liniowe     -57,9       0,430     0,430     0,00    3,95 

          0.3.1. Wiat p=0,430*1,000 

  5    Liniowe     -57,9       0,430     0,430     0,00    4,32 

          0.3.1. Wiat p=0,430*1,000 

  6    Liniowe     -57,9       0,430     0,430     0,00    4,13 

          0.3.1. Wiat p=0,430*1,000 

Grupa:  C  ""                            Zmienne    f= 1,00 
  1    Liniowe-Y     0,0       0,040     0,040     0,00    4,13 

          0.2.1. Śnie p=0,040*1,000 

  2    Liniowe-Y     0,0       0,040     0,040     0,00    4,32 

          0.2.1. Śnie p=0,040*1,000 

  3    Liniowe-Y     0,0       0,040     0,040     0,00    3,95 

          0.2.1. Śnie p=0,040*1,000 

  4    Liniowe-Y     0,0       0,040     0,040     0,00    3,95 

          0.2.1. Śnie p=0,040*1,000 

  5    Liniowe-Y     0,0       0,040     0,040     0,00    4,32 

          0.2.1. Śnie p=0,040*1,000 

  6    Liniowe-Y     0,0       0,040     0,040     0,00    4,13 

          0.2.1. Śnie p=0,040*1,000 

 

SIŁY PRZEKROJOWE:         Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABC 
------------------------------------------------------------------ 

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]: 

------------------------------------------------------------------ 

  1      0,00     0,000          0,000        0,888       -1,792 

         0,39     1,631          0,723*      -0,001       -0,378 

         1,00     4,134         -0,986       -1,365        1,792 

 

  2      0,00     0,000         -0,986        1,194       -1,873 

         0,51     2,195          0,323*      -0,001        0,029 

         1,00     4,322         -0,913       -1,160        1,873 

 

  3      0,00     0,000         -0,913        1,306       -2,240 

         0,61     2,389          0,653*       0,005       -0,168 

         0,61     2,405          0,653*      -0,004       -0,155 

         1,00     3,946         -0,000       -0,844        1,181 

 

  4      0,00     0,000          0,000        1,509        2,240 

         0,39     1,541          1,168*       0,006        0,903 

         1,00     3,946         -1,635       -2,338       -1,181 

 

  5      0,00     0,000         -1,635        2,077        1,873 

         0,49     2,127          0,577*       0,003        0,029 

         1,00     4,322         -1,764       -2,136       -1,873 

 

  6      0,00     0,000         -1,764        2,442        1,792 

         0,61     2,503          1,294*       0,002       -0,378 

         1,00     4,134         -0,000       -1,588       -1,792 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 
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NAPRĘŻENIA:         Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABC 
------------------------------------------------------------------ 

Pręt:   x/L:    x[m]:    SigmaG:   SigmaD:        SigmaMax/Ro: 

                               [MPa] 

------------------------------------------------------------------ 

  1     0,00    0,000    -0,071    -0,071            0,004 

        1,00    4,134     1,375    -1,233            0,086* 

 

  2     0,00    0,000     1,230    -1,379            0,086* 

        1,00    4,322     1,282    -1,133            0,080 

 

  3     0,00    0,000     1,118    -1,296            0,081* 

        1,00    3,946     0,047     0,047            0,003 

 

  4     0,00    0,000     0,089     0,089            0,006 

        1,00    3,946     2,116    -2,210            0,138* 

 

  5     0,00    0,000     2,237    -2,089            0,140 

        1,00    4,322     2,258    -2,407            0,150* 

 

  6     0,00    0,000     2,404    -2,262            0,150* 

        1,00    4,134    -0,071    -0,071            0,004 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

 
REAKCJE PODPOROWE:      
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABC 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 

------------------------------------------------------------------ 

   1           0,202         1,989         2,000      

   2          -0,216         4,465         4,470      

   3           0,100         4,795         4,796      

   4           0,000         4,148         4,148      

   5           2,112         4,935         5,368      

   6           1,926         5,539         5,864      

   7           0,391         2,362         2,394      

 

PODSUMOWANIE: 
 
Krokwie bezpiecznie przeniosą planowane obciążenia w stanach granicznych nośności  
i użytkowania. 
 

 

9.1.2. Płatwie na pierwszym poziomie ponad stropem po wzmocnieniu zastrzałami 
 

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 
------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  D  ""                            Zmienne    f= 1,00 
  1    Skupione      0,0       5,500               0,00         

  1    Skupione      0,0       5,500               1,00         

  2    Skupione      0,0       5,500               1,00         

  2    Skupione      0,0       5,500               2,00         

  3    Skupione      0,0       5,500               1,00         

 
SIŁY PRZEKROJOWE:         
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+D 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]: 

------------------------------------------------------------------ 

  1      0,00     0,000          0,000        8,593       -0,000 

         1,00     1,000          8,530        8,466       -0,000 

 

  2      0,00     0,000          8,530        2,877        0,000 

         0,50     1,000         11,343*       2,750        0,000 

         1,00     2,000          8,530       -2,877        0,000 

 

  3      0,00     0,000          8,530       -8,466        0,000 

         1,00     1,000          0,000       -8,593        0,000 

 

  4      0,00     0,000          0,000       -0,000      -14,093 

         1,00     1,000         -0,000       -0,000      -14,220 

 
  5      0,00     0,000          0,000       -0,000      -14,309 

         1,00     2,500         -0,000       -0,000      -14,626 
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  6      0,00     0,000          0,000        0,000      -14,626 

         1,00     2,500          0,000        0,000      -14,309 

 

  7      0,00     0,000          0,000       -0,000      -14,220 

         1,00     1,000          0,000       -0,000      -14,093 

 

  8      0,00     0,000          0,000        0,063        0,063 

         0,51     0,724          0,022*      -0,001       -0,001 

         0,49     0,696          0,022*       0,001        0,001 

         1,00     1,414          0,000       -0,063       -0,063 

 

  9      0,00     0,000          0,000        0,063       -0,063 

         0,51     0,724          0,022*      -0,001        0,001 

         0,49     0,696          0,022*       0,001       -0,001 

         1,00     1,414          0,000       -0,063        0,063 

------------------------------------------------------------------ 

 
                                        * = Wartości ekstremalne 

NAPRĘŻENIA:        
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+D 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:   x/L:    x[m]:    SigmaG:   SigmaD:        SigmaMax/Ro: 

                               [MPa] 

------------------------------------------------------------------ 

  1     0,00    0,000    -0,000     0,000            0,000 

        1,00    1,000   -12,495    12,495            0,463* 

 

  2     0,00    0,000   -12,495    12,495            0,463 

        0,50    1,000   -16,616    16,616            0,615* 

        1,00    2,000   -12,495    12,495            0,463 

 

  3     0,00    0,000   -12,495    12,495            0,463* 

        1,00    1,000     0,000     0,000            0,000 

 

  4     0,00    0,000    -0,551    -0,551            0,020 

        1,00    1,000    -0,555    -0,555            0,021* 

 

  5     0,00    0,000    -0,559    -0,559            0,021 

        1,00    2,500    -0,571    -0,571            0,021* 

 

  6     0,00    0,000    -0,571    -0,571            0,021* 

        1,00    2,500    -0,559    -0,559            0,021 

 

  7     0,00    0,000    -0,555    -0,555            0,021* 

        1,00    1,000    -0,551    -0,551            0,020 

 

  8     0,00    0,000     0,002     0,002            0,000 

        0,48    0,679    -0,033     0,033            0,001* 

        1,00    1,414    -0,002    -0,002            0,000 

 

  9     0,00    0,000    -0,002    -0,002            0,000 

        0,48    0,679    -0,033     0,033            0,001* 

        1,00    1,414     0,002     0,002            0,000 

------------------------------------------------------------------ 

 

REAKCJE PODPOROWE:        
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+D 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 

------------------------------------------------------------------ 

   3           0,000        14,626        14,626      

   4          -0,000        14,626        14,626      

------------------------------------------------------------------ 

 
 
PODSUMOWANIE: 
 
Płatwie w stanie obecnym nie spełniają wymogów wytrzymałościowych, wykazują nadmierne ugięcia 
wymagają wzmocnienia mieczami.  
Miecze o długości 145 cm wykonać z drewna konstrukcyjnego C27 o przekroju 16/16 cm, mocując  
pod kątem 45 º na wręby zębate z przybiciem gwoździami.  
Po wykonaniu zastrzałów płatwie bezpiecznie przeniosą planowane obciążenia w stanach 
granicznych nośności  i użytkowania 
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9.1.3.  Wiązar dwuwieszakowy nawy głównej. 
 

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 
------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,00 
  1    Liniowe       0,0       0,900     0,900     0,00    4,13 

          0.1.1. Cięża p=0,900*1,000 

  2    Liniowe       0,0       0,900     0,900     0,00    4,32 

          0.1.1. Cięża p=0,900*1,000 

  3    Liniowe       0,0       0,900     0,900     0,00    3,95 

          0.1.1. Cięża p=0,900*1,000 

  4    Liniowe       0,0       0,900     0,900     0,00    3,95 

          0.1.1. Cięża p=0,900*1,000 

  5    Liniowe       0,0       0,900     0,900     0,00    4,32 

          0.1.1. Cięża p=0,900*1,000 

  6    Liniowe       0,0       0,900     0,900     0,00    4,13 

          0.1.1. Cięża p=0,900*1,000 

 

Grupa:  B  ""                            Zmienne    f= 1,00 
  4    Liniowe     -57,9       0,430     0,430     0,00    3,95 

          0.3.1. Wiat p=0,430*1,000 

  5    Liniowe     -57,9       0,430     0,430     0,00    4,32 

          0.3.1. Wiat p=0,430*1,000 

  6    Liniowe     -57,9       0,430     0,430     0,00    4,13 

          0.3.1. Wiat p=0,430*1,000 

 

Grupa:  C  ""                            Zmienne    f= 1,00 
  1    Liniowe-Y     0,0       0,040     0,040     0,00    4,13 

          0.2.1. Śnie p=0,040*1,000 

  2    Liniowe-Y     0,0       0,040     0,040     0,00    4,32 

          0.2.1. Śnie p=0,040*1,000 

  3    Liniowe-Y     0,0       0,040     0,040     0,00    3,95 

          0.2.1. Śnie p=0,040*1,000 

  4    Liniowe-Y     0,0       0,040     0,040     0,00    3,95 

          0.2.1. Śnie p=0,040*1,000 

  5    Liniowe-Y     0,0       0,040     0,040     0,00    4,32 

          0.2.1. Śnie p=0,040*1,000 

  6    Liniowe-Y     0,0       0,040     0,040     0,00    4,13 

          0.2.1. Śnie p=0,040*1,000 

 

SIŁY PRZEKROJOWE:       
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABC 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]: 

------------------------------------------------------------------ 

  1      0,00     0,000         -0,736        1,188       -9,102 

         0,53     2,180          0,560*       0,000       -7,213 

         1,00     4,134         -0,480       -1,064       -5,519 

  2      0,00     0,000         -0,480        0,935       -8,702 

         0,40     1,722          0,322*      -0,004       -7,209 

         1,00     4,322         -1,529       -1,420       -4,956 

  3      0,00     0,000         -1,529        1,463        6,890 

         0,68     2,682          0,434*       0,001        9,215 

         1,00     3,946         -0,000       -0,687       10,310 

  4      0,00     0,000          0,000        1,451       11,525 

         0,38     1,495          1,080*      -0,007       10,229 

         1,00     3,946         -1,864       -2,396        8,105 

  5      0,00     0,000         -1,927        2,417       -0,703 

         0,57     2,482          1,069*      -0,002       -2,854 

         1,00     4,322         -0,585       -1,796       -4,449 

 

  6      0,00     0,000         -0,585        1,829        1,351 

         0,45     1,873          1,131*       0,003       -0,273 

         1,00     4,134         -1,354       -2,201       -2,232 

  7      0,00     0,000          0,000        0,000       -6,958 

         1,00     3,500          0,000        0,000       -7,322 

  8      0,00     0,000          0,000        0,000       -4,241 

         1,00     3,500          0,000        0,000       -3,877 

  9      0,00     0,000          0,000        0,215       -8,745 

         0,50     2,100          0,226*       0,000       -8,745 

         1,00     4,200          0,000       -0,215       -8,745 

10      0,00     0,000          0,736        1,461       -0,001 

         1,00     2,200          3,178        0,759       -0,001 

11      0,00     0,000          3,178       -3,482       -0,001 

         1,00     2,300         -5,676       -4,216       -0,001 

12      0,00     0,000         -5,682        2,068        0,001 

         1,00     4,200          0,191        0,728        0,001 
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13      0,00     0,000          0,191        4,556        0,001 

         1,00     2,300          9,826        3,822        0,001 

14      0,00     0,000          9,826       -3,500        0,001 

         1,00     2,200          1,354       -4,202        0,001 

15      0,00     0,000          0,000        0,118        0,002 

         0,50     1,141          0,068*       0,001        0,002 

         1,00     2,300          0,000       -0,118        0,002 

16      0,00     0,000          0,000        0,118        0,017 

         0,50     1,141          0,068*       0,001        0,017 

         1,00     2,300         -0,000       -0,118        0,017 

17      0,00     0,000          0,006       -0,002        6,285 

         1,00     3,500         -0,000       -0,002        7,202 

18      0,00     0,000          0,000        0,000        4,187 

         1,00     3,500          0,000        0,000        3,828 

19      0,00     0,000          0,063       -0,017        4,680 

         1,00     3,659          0,000       -0,017        4,305 

20      0,00     0,000          0,000       -0,000        7,320 

         1,00     3,659          0,000       -0,000        8,279 

------------------------------------------------------------------ 

                                       * = Wartości ekstremalne 

NAPRĘŻENIA:      
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABC 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:   x/L:    x[m]:    SigmaG:   SigmaD:        SigmaMax/Ro: 

                               [MPa] 

------------------------------------------------------------------ 

  1     0,00    0,000     0,612    -1,334            0,083* 

        1,00    4,134     0,416    -0,854            0,053 

  2     0,00    0,000     0,289    -0,980            0,061 

        1,00    4,322     1,826    -2,220            0,139* 

  3     0,00    0,000     2,296    -1,750            0,144* 

        1,00    3,946     0,409     0,409            0,026 

  4     0,00    0,000     0,457     0,457            0,029 

        1,00    3,946     2,787    -2,144            0,174* 

  5     0,00    0,000     2,521    -2,577            0,161* 

        1,00    4,322     0,598    -0,951            0,059 

  6     0,00    0,000     0,828    -0,721            0,052 

        1,00    4,134     1,702    -1,879            0,117* 

  7     0,00    0,000    -0,272    -0,272            0,017 

        1,00    3,500    -0,286    -0,286            0,018* 

  8     0,00    0,000    -0,166    -0,166            0,010* 

        1,00    3,500    -0,151    -0,151            0,009 

  9     0,00    0,000    -0,347    -0,347            0,022 

        0,50    2,100    -0,646    -0,048            0,040* 

        1,00    4,200    -0,347    -0,347            0,022 

10     0,00    0,000    -0,201     0,201            0,013 

        1,00    2,200    -0,869     0,868            0,054* 

11     0,00    0,000    -0,869     0,868            0,054 

        1,00    2,300     1,551    -1,551            0,097* 

12     0,00    0,000     1,553    -1,553            0,097* 

        1,00    4,200    -0,052     0,052            0,003 

13     0,00    0,000    -0,052     0,052            0,003 

        1,00    2,300    -2,686     2,686            0,168* 

14     0,00    0,000    -2,686     2,686            0,168* 

        1,00    2,200    -0,370     0,370            0,023 

15     0,00    0,000     0,000     0,000            0,000 

        0,50    1,150    -0,090     0,090            0,006* 

        1,00    2,300     0,000     0,000            0,000 

16     0,00    0,000     0,001     0,001            0,000 

        0,50    1,150    -0,089     0,090            0,006* 

        1,00    2,300     0,001     0,001            0,000 

17     0,00    0,000     0,096     0,100            0,006 

        1,00    3,500     0,112     0,112            0,007* 

18     0,00    0,000     0,166     0,166            0,010* 

        1,00    3,500     0,152     0,152            0,009 

19     0,00    0,000     0,103     0,269            0,017* 

        1,00    3,659     0,171     0,171            0,011 

20     0,00    0,000     0,114     0,114            0,007 

        1,00    3,659     0,129     0,129            0,008* 

REAKCJE PODPOROWE:         
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABC 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 

------------------------------------------------------------------ 

   1           3,839         9,800        10,525      

   4          -0,000        19,625        19,625      

   7           0,676         7,263         7,295      

------------------------------------------------------------------ 
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PODSUMOWANIE: 
 
Wiązary  bezpiecznie przeniosą planowane obciążenia w stanach granicznych nośności  
i użytkowania. 
 

9.2.Konstrukcja dachowa nad nawą prezbiterium. 

Założenia: 

Obciążenia: stałe od ciężarów własnych ustalono w  pozycjach obliczeń    

w zestawieniach, stosując odpowiednie współczynniki obciążenia.  

Pokrycie dachu dachówką ceramiczną  g = 0.90 kN/m
2
. 

Obciążenie konstrukcji dachu przyjęto - wiatrem dla strefy I  qk = 0,30 kN/m² 

- śnieg na połaciach  dla α = 54
0
  oraz 45 º I strefa qk = 0,70 kN/m² 

Materiały wbudowane w konstrukcję: 

Drewno konstrukcji istniejących przyjęto klasy C27  

 

9.2.1. Krokwie dachu nad prezbiterium. 
 

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 
------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,00 
  1    Liniowe       0,0       0,900     0,900     0,00    3,54 

          0.1.1. Cięża p=0,900*1,000 

  2    Liniowe       0,0       0,900     0,900     0,00    2,59 

          0.1.1. Cięża p=0,900*1,000 

 

Grupa:  B  ""                            Zmienne    f= 1,00 
  1    Liniowe-Y     0,0       0,040     0,040     0,00    3,54 

          0.3.1. Śnie p=0,040*1,000 

  2    Liniowe-Y     0,0       0,040     0,040     0,00    2,59 

          0.3.1. Śnie p=0,040*1,000 

 

Grupa:  C  ""                            Zmienne    f= 1,00 
  1    Liniowe      45,0       0,430     0,430     0,00    3,54 

          0.4.1. Wiat p=0,430*1,000 

  2    Liniowe      45,0       0,430     0,430     0,00    2,59 

          0.4.1. Wiat p=0,430*1,000 

------------------------------------------------------------------ 

 

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABC 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]: 

------------------------------------------------------------------ 

  1      0,00     0,000          0,000        1,678        0,955 

         0,40     1,409          1,186*       0,005        2,022 

         1,00     3,536         -1,488       -2,520        3,632 

 

  2      0,00     0,000         -1,488        2,111       -0,998 

         0,69     1,779          0,389*      -0,001        0,349 

         1,00     2,588         -0,000       -0,961        0,961 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

NAPRĘŻENIA:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABC 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:   x/L:    x[m]:    SigmaG:   SigmaD:        SigmaMax/Ro: 

                               [MPa] 

------------------------------------------------------------------ 

  1     0,00    0,000     0,033     0,033            0,001 

        1,00    3,536     1,848    -1,596            0,068* 

 

  2     0,00    0,000     1,688    -1,757            0,065* 

        1,00    2,588     0,033     0,033            0,001 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABC 
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------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 

------------------------------------------------------------------ 

   1          -1,862         0,511         1,931      

   2          -0,000         6,549         6,549      

   3           0,000         1,359         1,359      

------------------------------------------------------------------ 

 
PODSUMOWANIE: 
 
Krokwie bezpiecznie przeniosą planowane obciążenia w stanach granicznych nośności  
i użytkowania. 
 

9.2.2. Płatwie dachu nad prezbiterium. 
 
------------------------------------------------------------------ 

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 
------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  D  ""                            Zmienne    f= 1,00 
  1    Skupione      0,0       6,500               0,00         

  1    Skupione      0,0       6,500               1,00         

  1    Skupione      0,0       6,500               2,00         

  1    Skupione      0,0       6,500               3,00         

  1    Skupione      0,0       6,500               4,00         

------------------------------------------------------------------ 

 

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+D 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]: 

------------------------------------------------------------------ 

  1      0,00     0,000          0,000       10,342        0,000 

         0,50     2,000         13,592*       3,250        0,000 

         1,00     4,000          0,000      -10,342        0,000 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

NAPRĘŻENIA:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+D 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:   x/L:    x[m]:    SigmaG:   SigmaD:        SigmaMax/Ro: 

                               [MPa] 

------------------------------------------------------------------ 

  1     0,00    0,000     0,000     0,000            0,000 

        0,50    2,000    -5,245     5,245            0,194* 

        1,00    4,000     0,000     0,000            0,000 

------------------------------------------------------------------ 

 

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+D 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 

------------------------------------------------------------------ 

   1           0,000        16,842        16,842      

   2           0,000        16,842        16,842      

------------------------------------------------------------------ 

 

PODSUMOWANIE: 
 
Płatew na pierwszym poziomie dachu nad zakrystią i kruchtą północną w stanie obecnym nie 
spełniają wymogów wytrzymałościowych. Wycięte zostały słupy i miecze. Ściana wewnętrzna  
w miejscu oparcia płatwi jest uszkodzona.  
Miecze o długości 145 cm wykonać z drewna konstrukcyjnego C27 o przekroju 16/16 cm, mocując  
pod kątem 45 º na wręby zębate z przybiciem gwoździami.  
Po wykonaniu zastrzałów płatwie bezpiecznie przeniosą planowane obciążenia w stanach 
granicznych nośności  i użytkowania. 
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9.3.Konstrukcja dachu pulpitowego nad klatką schodową od strony południowej. 

Założenia: 

Obciążenia: stałe od ciężarów własnych ustalono w  pozycjach obliczeń    

w zestawieniach, stosując odpowiednie współczynniki obciążenia.  

Pokrycie dachu dachówką ceramiczną  g = 0.90 kN/m
2
. 

Obciążenie konstrukcji dachu przyjęto - wiatrem dla strefy I  qk = 0,30 kN/m² 

- śnieg na połaciach  dla α = 34
0
 I strefa qk = 0,70 kN/m² 

Materiały wbudowane w konstrukcję: 

Drewno konstrukcji istniejących przyjęto klasy C27  

 
9.3.1. Krokwie. 
 
OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 
------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,00 
  1    Liniowe       0,0       0,900     0,900     0,00    1,66 

          0.1.1. Cięża p=0,900*1,000 

  2    Liniowe       0,0       0,900     0,900     0,00    4,30 

          0.1.1. Cięża p=0,900*1,000 

 

Grupa:  B  ""                            Zmienne    f= 1,00 
  1    Liniowe     -32,5       0,190     0,190     0,00    1,66 

          0.8.1. Wiat p=0,190*1,000 

  2    Liniowe     -32,5       0,190     0,190     0,00    4,30 

          0.8.1. Wiat p=0,190*1,000 

 

Grupa:  C  ""                            Zmienne    f= 1,00 
  1    Liniowe-Y     0,0       0,450     0,450     0,00    1,66 

          0.2.1. Śnie p=0,450*1,000 

  2    Liniowe-Y     0,0       0,450     0,450     0,00    4,30 

          0.2.1. Śnie p=0,450*1,000 

------------------------------------------------------------------ 

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABC 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]: 

------------------------------------------------------------------ 

  1      0,00     0,000          0,000       -0,314       -0,923 

         1,00     1,661         -2,381       -2,554       -2,150 

 

  2      0,00     0,000         -2,381        3,455        1,682 

         0,59     2,555          2,045*       0,009       -0,206 

         1,00     4,303          0,000       -2,349       -1,498 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

NAPRĘŻENIA:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABC 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:   x/L:    x[m]:    SigmaG:   SigmaD:        SigmaMax/Ro: 

                               [MPa] 

------------------------------------------------------------------ 

  1     0,00    0,000    -0,048    -0,048            0,002 

        1,00    1,661     4,538    -4,762            0,176* 

 

  2     0,00    0,000     4,738    -4,563            0,175* 

        1,00    4,303    -0,078    -0,078            0,003 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABC 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 

------------------------------------------------------------------ 

   1           0,609        -0,761         0,975      

   2          -0,000         2,786         2,786      

   3           0,000         7,127         7,127      

------------------------------------------------------------------ 

 

PODSUMOWANIE: 
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Krokwie bezpiecznie przeniosą planowane obciążenia w stanach granicznych nośności  
i użytkowania. 
 
 

9.3.2.Płatwie. 
 
OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 
------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  D  ""                            Zmienne    f= 1,00 
  1    Skupione      0,0       7,200               0,05         

  1    Skupione      0,0       7,200               1,05         

  1    Skupione      0,0       7,200               2,05         

  1    Skupione      0,0       7,200               3,05         

  1    Skupione      0,0       7,200               4,05         

------------------------------------------------------------------ 

 

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+D 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]: 

------------------------------------------------------------------ 

  1      0,00     0,000          0,000       18,357        0,000 

         0,50     2,050         15,666*       3,600        0,000 

         1,00     4,100         -0,000      -18,357        0,000 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

NAPRĘŻENIA:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+D 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:   x/L:    x[m]:    SigmaG:   SigmaD:        SigmaMax/Ro: 

                               [MPa] 

------------------------------------------------------------------ 

  1     0,00    0,000     0,000     0,000            0,000 

        0,50    2,050   -12,138    12,138            0,450* 

        1,00    4,100     0,000    -0,000            0,000 

------------------------------------------------------------------ 

 

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+D 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 

------------------------------------------------------------------ 

   1           0,000        18,357        18,357      

   2           0,000        18,357        18,357      

 

PODSUMOWANIE: 
Płatwie bezpiecznie przeniosą planowane obciążenia w stanach granicznych nośności  
i użytkowania. 
 

9.4. Stropy. 
 
9.4.1. Strop podwieszony nad nawą główną. 
 

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 
------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  P  ""                            Zmienne    f= 1,00 
  1    Liniowe       0,0       1,262     1,262     0,00    4,00 

          0.3.1. Cięża p=0,870*1,450 

Grupa:  U  ""                            Zmienne    f= 1,00 
  1    Liniowe       0,0       1,740     1,740     0,00    4,00 

          0.6.1. Użytkowe stropu poddasz p=1,200*1,450 

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+PU 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]: 

------------------------------------------------------------------ 

  1      0,00     0,000          0,000        6,231        0,000 

         0,50     2,000          6,231*       0,000        0,000 

         1,00     4,000          0,000       -6,231        0,000 

------------------------------------------------------------------ 

                                      * = Wartości ekstremalne 
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NAPRĘŻENIA:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+PU 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:   x/L:    x[m]:    SigmaG:   SigmaD:        SigmaMax/Ro: 

                               [MPa] 

------------------------------------------------------------------ 

  1     0,00    0,000     0,000     0,000            0,000 

        0,50    2,000    -6,676     6,676            0,417* 

        1,00    4,000     0,000     0,000            0,000 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+PU 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 

------------------------------------------------------------------ 

   1           0,000         6,231         6,231      

   2           0,000         6,231         6,231      

------------------------------------------------------------------ 

 
PODSUMOWANIE: 
 
Strop poddasza nad nawą główną po wymianie desek podłogowych  bezpiecznie przeniesie 
obciążenia w stanach granicznych nośności i użytkowania. Do obliczeń sprawdzających przyjęto 
obciążenie użytkowe 1,2 kN/m². 
 
9.4.2. Stropy empory. 
 

 

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 
------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  E  ""                            Zmienne    f= 1,00 
  1    Liniowe       0,0       0,870     0,870     0,00    3,20 

          0.3.1. Cięża p=0,870*1,000 

  1    Liniowe       0,0       5,000     5,000     0,00    3,20 

          0.7.1. Użytkowe stropu empor p=5,000*1,000 

------------------------------------------------------------------ 

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+E 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]: 

------------------------------------------------------------------ 

  1      0,00     0,000          0,000        9,600        0,000 

         0,50     1,600          7,680*      -0,000        0,000 

         1,00     3,200         -0,000       -9,600        0,000 

------------------------------------------------------------------ 

                                       * = Wartości ekstremalne 

NAPRĘŻENIA:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+E 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:   x/L:    x[m]:    SigmaG:   SigmaD:        SigmaMax/Ro: 

                               [MPa] 

------------------------------------------------------------------ 

  1     0,00    0,000     0,000     0,000            0,000 

        0,50    1,600    -7,200     7,200            0,450* 

        1,00    3,200     0,000    -0,000            0,000 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+E 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 

------------------------------------------------------------------ 

   1           0,000         9,600         9,600      

   2           0,000         9,600         9,600      

------------------------------------------------------------------ 

 
PODSUMOWANIE: 
 
Stropy empory po wymianie desek podłogowych  bezpiecznie przeniosą planowane obciążenia  
w stanach granicznych nośności i użytkowania. Do obliczeń sprawdzających przyjęto obciążenie 
użytkowe 5,0 kN/m². 
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10. Wnioski i zalecenia z opisem robót do wykonania. 
 

Analizując zebrany materiał stwierdza się, że przyczyną niszczenia obiektu są: 
 
- oddziaływanie wilgoci i wody na konstrukcję fundamentów i ścian, przecieki wody przez pokrycie dachowe, 

zacieki z rynien i  zniszczonych rur spustowych, zamakanie wnętrza wodami opadowymi przez odkryte 

otwory okienne, 

- zniszczenia wywołane działaniem owadów będących szkodnikami drewna, 

- zasiedzenie obiektu przez ptactwo i nagromadzenie na sklepieniach odchodów, miejscami 

  o grubości jednego metra, 

- zużycie naturalne - erozja i korozja materiałów użytych do wybudowania obiektu, 

- uszkodzenia spowodowane wpływem temperatury i skurczu materiału, 

- uszkodzenia w wyniku działań wojennych (strącenie pociskiem armatnim wieży). 

 

Obiekt  wymaga gruntownego remontu. Do czasu remontu należy obserwować stan zachowania się 

konstrukcji – pomiary odchylenia ścian, w tym ścian wieży, nowe pęknięcia i zarysowania, 

deformacja posadzek. 

Celem poprawy warunków estetycznych i zahamowania procesu niszczenia obiektu  należy wykonać: 

 

10.1. Prace porządkowe. 

- Należy odgruzować i oczyścić sklepienia ceramiczne (m.in. usunąć ptasie odchody); 

- zabezpieczyć otwory okienne uniemożliwiając przedostawanie się wód opadowych,  

  śniegu oraz ptactwa. 

 
10.2. Remont konstrukcji dachowej i wymiana pokrycia. 
 
- Rozebrać istniejące pokrycie wraz z łatami, obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi,  

wymienić skorodowane elementy konstrukcji dachowej, wzmocnić przez wstawienie wyciętych słupów 

i mieczy  płatew dachu nad kruchtą północną. Uzupełnić miecze w osi  płatwi na pierwszym poziomie 

dachu nad nawą główną. Uzupełnić wycięte elementy słupów, mieczy i zastrzałów (widoczne są gniazda 

po usuniętych elementach). 

 Wymieniane elementy dachu należy wykonać z drewna konstrukcyjnego C27. 

 

- Wymienić zniszczone i zawilgocone cegły pod namurnicami, odbudować miejscowo uszkodzone gzymsy  

 wieńczące, uzupełnić zaprawę w spoinach korony murów.  

Do odbudowy i przemurowań stosować cegłę o wymiarach identycznych jaka wbudowana, na zaprawie 

cementowo – wapiennej M 7, z dodatkiem hydroizolacyjnego, wodorozcieńczalnego środka  

zapobiegającego penetracji wody oraz zwiększającego przyczepność do podłoża  np. „ Optostop 

HydroFlex „ lub inna o identycznych właściwościach. 

 

-  Istniejące ogniomury, pomiędzy nawą główną i prezbiterium oraz ogniomur na ścianie wschodniej  

prezbiterium rozebrać do poziomu pokrycia dachowego i odbudować  z cegły o formacie o identycznym 

jaka wbudowana z odsadzkami schodkowymi  na ¼ cegły ( tzw. koci bieg) na szczelnej zaprawie 

mineralnej o niskiej nasiąkliwości, np. zaprawa murarska z trassem  OPTOLITH Optomur VOR N lub inna  

o identycznych właściwościach.  
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- Ogniomur  krzywoliniowy ( strona zachodnia nawy głównej) - oczyścić z zaprawy i nałożyć  

zaprawę mrozoodporną o niskiej nasiąkliwości, np. zaprawę murarską  z trassem OPTOLITH Optomur 

VOR N lub o podobnych właściwościach. Dodatkowo nałożyć mikrozaprawę hydroizolacyjną ze spadkiem 

do połaci dachowej, odporną na UV, chlorki  i siarczki  np. OPTOLITH Optostop AquaFlex 2K lub inna 

o identycznych właściwościach. 

 

- Wymurować z cegły o formacie gotyckimj  ogniomury dachów pulpitowych z odsadzkami schodkowymi  na  

¼ cegły ( tzw.koci bieg) na szczelnej zaprawie mineralnej o niskiej nasiąkliwości, np. zaprawą murarską z 

trassem  OPTOLITH Optomur VOR N lub inna o identycznych właściwościach.  

Grubość ogniomurów 1 cegła  na wysokość 15 cm powyżej obróbki blacharskiej, wyżej dwie warstwy 

schodkowe na  ¼ cegły ( tzw. koci bieg) na szczelnej zaprawie mineralnej o niskiej nasiąkliwości, np. 

zaprawą  murarską z trassem  OPTOLITH Optomur VOR N lub inna o identycznych właściwościach.  

Ogniomury od strony połaci dachowej otynkować  zaprawą cementowo – wapienną np. OPTOLITH 

Optomur   Muralith Light lub inna o identycznych właściwościach.  

- Zaimpregnować konstrukcję dachową środkami owadobójczymi i ogniochronnymi, 

np. wielofunkcyjnym środkiem  bio-i ogniochronnym do zabezpieczania elementów konstrukcji dachowych  

„FIRESMART”   ICOPAL S.A. Zduńska Wola lub inna o identycznych właściwościach. 

 

-  Pokryć połacie dachowe nową dachówką na łatach 60/50 mm i kontrłatach z folią paro - przepuszczalną z  

  wykonaniem obróbek blacharskich, rynnami i rurami spustowymi. 

Pokrycie wykonać dachówką ceramiczną  MNICH-MNISZKA  w kolorze naturalnej czerwieni oraz angoba o 

zróżnicowanej w odcieniach w proporcji 50/50 (nieregularnie). 

Do mocowania dachówek użyć systemowych spinek ze stali nierdzewnej lub mocować drutem 

miedzianym, przeplatając go przez otwór w czołowej ściance mnicha. 

Przy montażu pokrycia należy zatrudniać  wykwalifikowanych pracowników, którzy zetknęli się z tymi 

dachówkami i ułożyli przynajmniej kilka dachów.  

Obróbki blacharskie rynny i rury spustowe wykonać z blachy miedzianej o grubości 0,55 mm  zgodnie  z 

normą PN-EU 612. 

Dach nad kotłownią rozebrać i  przebudować wg części rysunkowej projektu. 

Projektuje się dach kopertowy, pokryty blachą miedziowaną z odprowadzeniem wody rzygaczem 

przelewowym. 

 

Dobór średnic rynien i rur spustowych; 

- nawa główna 128,0 m², średnica rynny 153 mm, obwód 333 mm, średnica rury spustowej  120 mm. 

- prezbiterium strona południowa rzut 60 m², średnica rynny 127 mm, obwód 280 mm, średnica rury 

spustowej 110 mm. 

- dach pulpitowy północny rzut 45 m², średnica rynny 127 mm, obwód 280 mm, średnica rury spustowej 

110 mm. 

- dach pulpitowy zachodni rzut 30 m², średnica rynny 127 mm, obwód 280 mm, średnica rury spustowej  

110 mm. 

- dach pulpitowy południowy rzut 25 m²,  średnica rynny 127 mm, obwód 280 mm, średnica rury spustowej 

110 mm. 
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10.3. Remont sklepień.  

Konstrukcję sklepień oceniono metodą makroskopową. Wykonana identyfikacja rys i uszkodzeń wykazała 

mechanizm ich powstania. Stwierdzono powierzchniową porowatość zaprawy wapiennej w spoinach co 

wskazuje na efekt korozji. Największe zniszczenia spowodowane są wodą opadową przedostającą się przez  

dach i otwarte okna, która w okresie niskich temperatur zamarza i niszczy ich strukturę. 

Przyjęto, że sklepienia przenoszą obciążenia od ciężaru własnego a ich geometria zapewnia, że w ich 

przekrojach występują wyłącznie naprężenia ściskające. 

Współczynnik sprawność sklepień, który winien się mieścić w granicach 10 – 50% obliczono na podstawie 

wzoru: 

 

                           η=(fm : fb)*100% 

 

gdzie: fm- zaniżona wytrzymałość muru sklepień, 

          fb – wytrzymałość elementów murowych.  

Uzyskano wynik  η=12,5% przy założeniach: 

- wytrzymałości cegły gotyckiej w sklepieniach 0.75 MPa, na zaprawie wapiennej 0.25 MPa. 

- wytrzymałość muru z cegły gotyckiej nowo wznoszonego 2 MPa. 

 

Sklepienia obecnie nie stanowią zagrożenia, wymagają jedynie konserwacji.  

 

Rysy i spękania od spodu sklepień iniekcyjne wypełnić preparatem „MAPEI - ANTIQUE I” 

(bezcementowe spoiwo hydrauliczne na bazie wapna i ekologicznej pucolany-pyłu ceramicznego).  

Na sklepieniach ułożyć zaprawę mineralną  „PLANITOP HDM” (dwuskładnikowa zaprawa cementowa) 

zbrojona włóknem syntetycznym z wklejoną siatką z włókna szklanego „MAPEGRID G 220” o oczkach 25 x 

25 mm. 

Przed sklejaniem konstrukcji sklepień rozwarstwienia i szczeliny oczyścić poprzez szczotkowanie, 

sprężonym powietrzem oraz przemycie wodą pod ciśnieniem, od góry usunąć zaprawę ze spoin na 

głębokość 2 cm. 

Odbudować przebite sklepienia nad kotłownią i zakrystią cegłą w formacie identycznym jak istniejąca, 

na zaprawie wapiennej M 0,6 (proporcje dozowania dla ciasta wapiennego 1:3,5 dla wapna 

hydratyzowanego 1:3).  

 

10.4. Naprawa i wzmocnienie ścian.  

Rozwarstwienia i duże pęknięcia na ścianach należy zespolić - zszyć, wklejając na niekurczliwej zaprawie 

cementowej o wytrzymałości  min. 25 MPa. w co trzecią spoinę pręty spiralne Ø 8 mm ze stali nierdzewnej. 

Można zastosować rozwiązania systemowe np. „Brutt Saver” lub podobne po akceptacji autora niniejszego 

opracowania. 

Przed wklejaniem prętów za pomocą iniekcji wypełnić zaprawą cementową M 7 wszystkie rysy i spękania, 

następnie usunąć tynk (co najmniej na 50 cm z obu stron pęknięcia lub rysy), usunąć zaprawę ze spoin na 

głębokość 3 cm (co najmniej z 2 do 3 spoin powyżej i poniżej rysy).  

Mniejsze zarysowania i pęknięcia ( poniżej 3 mm) wypełnić iniekcyjnie niekurczliwą zaprawą cementową 

o wytrzymałości  min. 25 MPa. 
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Przemurować cegłą w formacie identycznym jak istniejąca ubytki ścian wewnątrz i na zewnątrz obiektu. 
 
10.5. Remont  stropów:  

Strop drewniany, belkowy nad pomieszczeniem za organami – zniszczona i do wymiany podłoga z desek na 

całej powierzchni. Belki stropowe do zachowania.  

W miejscach widocznych zawilgoceń nawy głównej (narożniki) odkuć tynki na suficie i ścianach, wyciąć 

uszkodzone odeskowanie sufitu i wstawić nowe deski, uzupełnić otrzcinowanie i tynk.  

Na całej powierzchni stropów nad nawą główną zerwać deski podłogowe, zaimpregnować belki stropowe 

środkami owadobójczymi i ogniochronnymi, np. wielofunkcyjnym środkiem bio- i ogniochronnym do 

zabezpieczania elementów konstrukcji drewnianych  „FIRESMART”   ICOPAL S.A. Zduńska Wola lub 

o podobnych właściwościach. 

Wykonać nowe podłogi z desek podłogowych łączonych na pióro i wpust. 

 

Odbudować stropy drewniane w wieży. 

Dwupoziomowe empory - rozebrać podłogi drewniane, oczyścić belki konstrukcji nośnej, sprawdzić stan 

belek w miejscach przypodporowych, wymienić zniszczone fragmenty na nowe jak w oryginale, 

zaimpregnować preparatami ogniochronnymi i owadobójczymi i  ułożyć nowe deski podłogowe. 

 

10.6. Remont schodów:  

Schody drewniane od strony południowej, powyżej pierwszego poziomu, w biegu uszkodzone są stopnie 

i belki. Wymagana jest wymiana zniszczonych belek i stopni oraz impregnacja owadobójcza i ogniochronna. 

Schody po remoncie mogą być użytkowane. 

 
Ponadto konieczny jest remont elewacji. 

Tynki zewnętrzne są zawilgocone, z ubytkami, mocno spękane. Największe uszkodzenia występują w 

miejscach przecieków rynien i rur spustowych oraz górnej części ścian szczytowych nawy głównej oraz w 

partiach przygruntowych i na przyporach. 

Tynki zewnętrzne do skucia. Po osuszeniu ścian wykonać nowe (oczyścić spoiny na gł 10 mm), przy 

cokołach wykonać opaski żwirowe. 

 

Uwaga:  

Opracowanie nie obejmuje hełmu wieży.  Konstrukcja dachu wieży jest niedostępna. 

 

 

 
UWAGI KOŃCOWE 
 
Ważność niniejszego opracowania w części dotyczącej stanu konstrukcji obiektu 
traci ważność  30 października 2020r. 
 

 
 Wszystkie omówione powyżej prace należy wykonać bezwzględnie w porozumieniu z Opolskim 

Wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków oraz pod nadzorem autorskim. 

 Wykonanie robót zabezpieczających i remont dachu należy realizować zgodnie z technologiami 

zastrzeżonymi przez producentów materiałów i warunkami BHP. Prace należy powierzyć 

wyspecjalizowanej firmie z doświadczeniem w tego typu pracach. 
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 Przy robotach remontowych należy przestrzegać przepisów o zasadach bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 

47, poz. 401) które obowiązują od 19.09 2003 r. 

  Wszystkie zastosowane środki chemiczne i technologie, muszą posiadać atesty higieniczne 

Państwowego Zakładu Higieny oraz ważne aprobaty techniczne lub certyfikaty np. Instytutu 

Techniki Budowlanej lub Instytutu Technologii Drewna. 

 W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z autorem 

opracowania w celu wyjaśnienia. 

 

ZASTRZEŻENIA I KLAUZULE 
 

Autor opracowania nie może odpowiadać za wady ukryte, których nie można było stwierdzić w czasie wizji 

lokalnej. 

O okolicznościach, jakie mogą zaistnieć w przyszłości, a które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo obiektu 

należy powiadomić autora niniejszego opracowania. 
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11. Dokumentacja fotograficzna. 

 

 
 
Fot. nr 1 Kościół w 1914r. 

 

 
 
Fot. nr 2 Widok w kierunku północno – wschodnim – stan na wrzesień 2019 r. 
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                                    Fot. nr 3 Pionowe pęknięcie ściany pomiędzy nawą główną 
                                                   a prezbiterium. 

 

 
 
                                   Fot. nr 4 Wzmacniane końce krokwi dachu pulpitowego od strony  
                                                  zachodniej. Końcówki belek do wymiany. 
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                                   Fot. nr 5 Zniszczone belki stropowe nad pomieszczeniem za organami. 

 

 
 
                                   Fot. nr 6 Zniszczona podłoga, belki stropowe nad  pom.  za organami do  
                                                  zachowania. Deski podłogowe do wymiany. 

 

 
 
                                  Fot. nr 7 Pęknięcie ściany wewnętrznej w pomieszczeniu za organami. 
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                                   Fot. nr 8 Pokrycie przypór dachówką Mnich-Mniszka. 

  

 
 
                                   Fot. nr 9 Zniszczona podpora płatwi dachowej nad kruchtą północną. 

 

 
 
                                   Fot. nr 10 Rozebrane stropy wieży. 
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                                   Fot. nr 11 Pęknięcia nadproży nad oknami wieży od strony północnej. 

 

 
 
                                   Fot. nr 12 Zniszczona podsufitka i odeskowanie stropu nad nawą  
                                                    główną w naroży ściany  zachodniej. 

 

 
 
                                   Fot. nr 13 Fragmenty zewnętrznej ściany kamiennej nawy głównej . 
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                                   Fot. nr 14 Pęknięcie ściany bocznej kruchty zachodniej. 

 

 
 
                                   Fot. nr 15 Pęknięcie na ścianie kotłowni. 
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                                   Fot. nr 16 Wykute cegły w ścianie kaplicy bocznej. 

 
 

 
                                           Fot. nr 17  
 
                         Przebite sklepienie nad zakrystią. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
                                   Fot. nr 18 Konstrukcja empory. 
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                                  Fot. nr 19 Zniszczone pokrycie dachowe. 

 

 
 
                                   Fot. nr 20 Zniszczone pokrycie, zawilgocona ściana wieży. 

 

 
 
                                   Fot. nr 21 Konstrukcja dachu nad nawą główną. 
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                                   Fot. nr 22 Widok sklepienia od góry nad prezbiterium. 

 

 
 
                                   Fot. nr 23 Zniszczona i rozebrana podłoga stropu podwieszonego nad  
                                                    nawą główną. 

 

 
 
                                   Fot. nr 24 Zniszczona podłoga stropu podwieszonego nad nawą główną. 
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                                   Fot. nr 25 Przejście w poddaszu pomiędzy prezbiterium a nawą główną. 

 

 
 
                                   Fot. nr 26 uszkodzona podsufitka stropu nad nawą główną. 

 

 
 
                                   Fot. nr 27 Przebite sklepienie kotłowni. 
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                Fot. nr 28 Zarwana podłoga nad sklepieniem. 

 
 

 
 

               Fot. nr 29 Ubytki muru do uzupełnienia. 

 



 

Prawa autorskie zastrzeżone 37 

 
 
               Fot. nr 30 Zniszczone tynki elewacji zachodniej. 

 

 
 
               Fot. nr 31 Zniszczone tynki elewacji północne. 
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Fot. nr 32  Ogniomur ( koci bieg ) na budynku sąsiednim – wzór - do wykonania we wskazanych  
miejscach wg dokumentacji. 
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12. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
PROJEKT  BUDOWLANY  REMONTU  I  PRZEBUDOWY  KONSTRUKCJI DACHU  KOŚCIOŁA  

EWANGELICKIEGO  W  LEWINIE BRZESKIM 

Adres:  Kościół ewangelicki, ul. Zamkowa – Wojska Polskiego dz. nr 626, 49-340 Lewin Brzeski 

Inwestor:  Gmina Lewin Brzeski, ul. Rynek 1 

Projektant:  inż.  Ryszard  Kubik 

                   48-340 Głuchołazy, ul. Królowej Jadwigi 18 

 
12.1. PRZEDMIOT  ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO I ZAKRES ROBÓT 
 
Przedmiotem zamierzenia jest remont konserwatorski oraz przebudowa (w części nad kotłownią) konstrukcji 

dachu.  

Podstawą do realizacji, jest projekt architektoniczno – budowlany. 

Przy robotach remontowych należy przestrzegać przepisów o zasadach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 

rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997r. nr 129 poz. 844). 

 
12.2. WYKAZ  ISTNIEJĄCYCH  OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH;  
 
Teren działki na którym zlokalizowany jest przedmiotowy budynek dawnego kościoła ewangelickiego – nie 
jest ogrodzony i nie jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 
 
12.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE   
    BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI; 
 
Nie występują. 
 
12.4. WSKAZANIA  DOTYCZACE  PRZEWIDYWANYCH  ZAGROŻEŃ  WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS  
REALIZACJI  ROBÓT  BUDOWLANYCH  I  MONTAŻOWYCH; 
 
Zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi potencjalnie występują w miejscu wykonywanych robót.  

12.4.1.  Użytkowanie maszyn i urządzeń : 

  Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urządzeń, które: 

- podlegając obowiązkowi certyfikacji nie uzyskały wymaganego certyfikatu na znak bezpieczeństwa i nie 

zostały oznaczone tym znakiem 

- nie mają wystawionej przez producenta lub dostawcę deklaracji zgodności z wymaganiami określonymi 

właściwymi przepisami. 

Urządzenia elektroenergetyczne powinny mieć skuteczną ochronę przeciwporażeniową, a urządzenia   

technologiczne, dodatkowo powinny być wyposażone w wyraźnie oznaczony wyłącznik awaryjny. 

 
12.4.2. Wykonywanie robót : 

  
- Prace związane z wykorzystaniem podestów roboczych lub rusztowań mogą stworzyć zagrożenie upadku  

z wysokości. Podesty i rusztowania, winny spełniać wymagania bezpieczeństwa, oraz posiadać atest.  

Nie dozwolone jest używać niesprawnych technicznie podestów i rusztowań. Strefa prac na wysokościach 

powinna być odgrodzona i wyraźnie oznaczona.  

- Porażenie prądem elektrycznym podczas prac przy pomocy ręcznych elektronarzędzi.  

Przewody jak i elektronarzędzia zabezpieczyć przed zamoczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.  
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Nie wolno używać narzędzi, nie sprawnych technicznie lub do innego celu jakiemu mają służyć.  

 
12.4.3.  Przy budowie zagrożeniem mogą być: 

-  prace na wysokości przy remoncie dachu;  

-  upadki przedmiotów i materiałów z wysokości; 

-  potrącenie pracownika przez środek transportu lub urządzenie podnoszące; 

-  przygniecenie pracownika przez wadliwie składowane elementy budowlane; 

  Wiercenie w murze:  

 niebezpieczeństwo uszkodzenia kabla energetycznego ułożonego w ścianie 

 niebezpieczeństwo zaprószenia oczu 

 niebezpieczeństwo porażenia prądem 

 niebezpieczeństwo doznania urazów rąk – skaleczenia 

 Wiercenia w metalu: 

 niebezpieczeństwo zaprószenia oczu 

 niebezpieczeństwo porażenia prądem 

 niebezpieczeństwo doznania urazów rąk – skaleczenia 

 Cięcie metalu: 

 niebezpieczeństwo zaprószenia oczu 

 niebezpieczeństwo porażenia prądem 

 niebezpieczeństwo doznania urazów rąk – skaleczenia 

 Używanie różnego rodzaju narzędzi mechanicznych: 

 niebezpieczeństwo uszkodzenia kabla energetycznego ułożonego w ścianie 

 niebezpieczeństwo zaprószenia oczu 

 niebezpieczeństwo porażenia prądem 

 niebezpieczeństwo doznania urazów rąk – skaleczenia 

 Używanie rusztowań do pracy na wysokości: 

 niebezpieczeństwo upadku z wysokości 

 niebezpieczeństwo upuszczenia przedmiotu na innego pracownika  

 
Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- elektronarzędzia 

- narzędzia mechaniczne 

- rusztowania do pracy na wysokości 

 

12.5. SPOSÓB  PROWADZENIA  INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW  PRZED  PRZYSTĄPIENIEM    DO 
REALIZACJI  ROBÓT  NIEBEZPIECZNYCH; 

 
 Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu  robót budowlanych  powinni być przeszkoleni 

z przepisów BHP. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy powinien 

przeprowadzić każdorazowo ustne szkolenie pracowników wykonujących te prace i będących w ich 

zasięgu, podkreślając konieczność zachowania ostrożności.  
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Powyższe szkolenie powinny dotyczyć także sytuacji wykonywania prac w pobliżu urządzeń i obiektów 

stanowiących zagrożenie dla  życia i zdrowia. Przeprowadzone szkolenia  powinno być udokumentowane  

wpisem do dziennika budowy. 

 Odbycie szkolenia  powinno być potwierdzone przez pracownika w księdze szkoleń podpisem. 

 Do pracy może być dopuszczony pracownik posiadający odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do jej 

wykonania, a także znajomość przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 Codzienne należy dokonywać przeglądu stanowisk pracy, a także zapewnić dotarcie  informacji  zawartych 

w planie bioz  do wszystkich pracujących na budowie. 

 

Prace należy prowadzić pod stałym nadzorem kierownika budowy. 

 
12.6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH; 
 
Na kierowniku robót ciąży obowiązek przygotowania i zorganizowania robót szczególnie w strefach 

niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.  

- Plac budowy należy ogrodzić wyznaczyć drogi transportu wewnętrznego, przebieg dróg dojazdowych 

i ewakuacyjnych; 

- ustalić i określić punkty p. poż. i poboru mediów oraz rozmieszczenie zaworów  odcinających; 

- ustalić strefy pracy sprzętu budowlanego. Maszyny i urządzenia techniczne powinny być wyposażone 

w instrukcje obsługi oraz posiadać certyfikat i znak bezpieczeństwa; 

- ustalić i oznakować miejsca składowania materiałów budowlanych; 

- ustalić i oznakować stref ochronnych do magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji 

i preparatów niebezpiecznych; 

- ustalić rozmieszczenie sprzętu ratunkowego oraz określić lokalizację pomieszczeń sanitarnych; 

- należy określić sposób zgłaszania wypadków przy pracy i sposób zapewnienia opieki  lekarskiej; 

- roboty na wysokościach prowadzić należy przy użyciu odpowiednich rusztowań, pracownicy powinni 

używać indywidualnych zabezpieczających pasów. 

 Prace wysokościowe dodatkowo powinny być ubezpieczane przez co najmniej 1 osobę na poziomie 

terenu; 

- w trakcie pracy na wysokości teren należy zabezpieczyć (taśma biało-czerwona, słupki, tablice 

ostrzegawcze);  

 
12.7. UWAGI KOŃCOWE 
 
Uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych występują przypadki określone  

w art.21a Prawa budowlanego, w związku z czym jest wymagane sporządzenie planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia na budowie. 

 Roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. 

 Prace będą prowadzone zgodnie z prawem budowlanym i obowiązującymi przepisami, normami i 

zasadami wiedzy technicznej.  

 Podczas wykonywania robót należy przestrzegać wytycznych montażowych, instrukcji obsługi dostawców. 

 

 

 

 


