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Murki ograniczające schody wykonane z cegły pełnej i otynkowane zaprawą
cementową są w złym stanie technicznym. Są w kilku miejscach pęknięte,
odchylone od pionu, tynk złuszczony. Cegły pozbawione tynku ulegają erozji.
Murki naleŜy rozebrać do poziomu terenu, wymurować nowe i zakończyć
„czapką” z piaskowca.

3. Zakres robót budowlanych.
Zakres robót budowlanych obejmuje:
•

Rozebranie zniszczonych murków ograniczających schody kamienne,
spocznika i oraz dwóch najwyŜszych stopni betonowych,

•

Przygotowanie podłoŜa i wykonanie nowego spocznika schodów z płyt
piaskowca 30 x 30 cm grubości 4 cm,

•

Przygotowanie podłoŜa i wykonanie dwóch najwyŜszych stopni z
bloków piaskowca o wymiarach zbliŜonych do stopni istniejących,

•

Uzupełnienie ubytków kamienia masą opartą na spoiwie mineralnym
zbliŜonych do kamienia zachowanego,

•

W przypadku stwierdzenia małej stabilności stopni kamiennych naleŜy je
zdemontować, wykonać podbudowę cementowo – piaskową na
podsypce z piasku,

•

Wykonanie murków ograniczających schody kamienne grubości 25 cm
z bloczków betonowych na zaprawie cementowej, o wysokości 25 cm
nad poziom stopni i spocznika,

•

Zakończenie murka czapką z piaskowca o wym. 30 x 5 cm.

•

Oczyszczenie kamiennych stopni,

•

Zamontowanie w murku ograniczającym schody pochwytu o wysokości
do wierzchu pochwytu 0,9 m, najlepiej o konstrukcji Ŝeliwnej w
nawiązaniu do bramy wejściowej.

Uwagi ogólne .
1. Wszystkie
prace
budowlane
wykonywać
pod
nadzorem
osób
uprawnionych do wykonywania prac konserwatorskich z uwzględnieniem
przepisów BHP, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi
przepisami i normami.
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•

UłoŜenie kostki granitowej (nieregularnej o wymiarach 8 x 10 cm) na
podbudowie cementowo – piaskowej o grubości 4 cm. W miejscach
odprowadzenia wody opadowej z dachu wykonać koryta ściekowe
wyrobione jako zagłębie kostki granitowej (w pasie ok. 30 cm).

•

Kostkę granitową moŜna zastąpić kostką najbardziej zbliŜoną do
kamienia naturalnego.

•

Istniejący bezpośrednio przy budynku bruk z otoczaków granitowych
nieregularnych oczyścić i pozostawić w miejscach nie kolidujących z
chodnikiem z kostki granitowej,

•

Chodnik z kostki granitowej zabezpieczyć obrzeŜem granitowym lub
betonowym.

•

Teren miedzy budynkiem kościoła a chodnikiem :
- pozostawić istniejący bruk,
- pozostawić istniejącą wylewkę betonową od strony prezbiterium (od
strony wschodniej),
- na terenie wolnym od utwardzeń załoŜyć trawnik.

4. Powierzchnia nowej nawierzchni z kostki granitowej wokół kościoła
ok. 265,0 m2

II. SCHODY TERENOWE OD STRONY ULICY KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE
1. Opis ogólny
Schody terenowe kamienne prowadzą od strony ulicy Krakowskie Przedmieście
na poziom obejścia wokół kościoła.
Są to schody kamienne z piaskowca o stopniach pełnych „leŜące”. Schody
ograniczone są murkami z cegły pełnej i otynkowane zaprawą cementową.

2. Ocena stanu technicznego.
Ocenę stanu technicznego schodów przeprowadzono na podstawie oględzin.
Główne elementy – stopnie schodów pod względem konstrukcyjnym nie budzą
zastrzeŜeń. Schody zachowują stateczność. Część stopni jest zniszczona lub
uszkodzona, widoczne ubytki kamienia. Dwa najwyŜsze stopnie wykonane są
zamiennie z cegły i zalane warstwą gładzi betonowej.
Dwa najwyŜsze stopnie wymagają wymiany na stopnie kamienne. Stopnie
kamienne wymagają oczyszczenia.
Spocznik schodów wykonany jest z płyt chodnikowych i w części zalany betonem,
jest wybrzuszony w złym stanie technicznym. Płyty spocznika wymagają wymiany
i wykonania nowego podłoŜa.
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I. CHODNIK WOKÓŁ KOŚCIOŁA

1. Opis ogólny
Utwardzone obejście wokół kościoła stanowią obecnie płyty chodnikowe
betonowe 50 x 50 cm. Bezpośrednio przy murach kościoła w części znajduje się
bruk z otoczaków granitowych nieregularnych a od strony prezbiterium (od strony
wschodniej) wylewka betonowa.

2. Ocena stanu technicznego.
Ocenę stanu technicznego chodnika wokół kościoła przeprowadzono na
podstawie oględzin. Stan techniczny nie jest zadowalający.
Płyty chodnikowe są uszkodzone, połamane w około 20 %, powstały ubytki i w
wielu miejscach odkształcenia oraz niewielkie zagłębienia.
Utwardzone obejście zabytkowego kościoła ze względu na niską jakość jest obce
architektonicznie.
Chodnik wymaga remontu – polegającego na wymianie płyt chodnikowych
łącznie z wymianą podbudowy.
Przeprowadzenie robót remontowych powinno uwzględnić nie tylko poprawienie
stanu technicznego ale dostosować chodnik do zabytkowego kościoła.

3. Zakres robót budowlanych.
Projekt zakłada wymianę nawierzchni utwardzonej wokół budynku kościoła.
Nawierzchnia kształtowana będzie w sposób ciągły w nawiązaniu do wysokości
nawierzchni przy bramie (od strony północnej) i uliczce dojazdowej oraz do
schodów wejściowych (od strony południowej) z ulicy Krakowskie Przedmieście.
Nawierzchnia wykonana będzie w całości z jednego materiału tj. kostki
granitowej. Przewiduje się głównie kostkę jasnoszarą z pasami kostki ciemnoszarej.
W strefie wejścia do kościoła zaplanowano geometryczny wzór akcentujący
wejście.
Odprowadzenie wody opadowej z dachów powierzchniowo na teren przyległy
zagospodarowany zielenią z zastosowaniem koryta ściekowego wyrobionego w
zagłębieniu kostki granitowej (w pasie ok. 30 cm). Miejsca odprowadzenia wód
opadowych z rur spustowych określone zostały na rys. nr 2 w skali 1: 200.
Zakres robót budowlanych obejmuje:
•

Rozebranie płyt chodnikowych,

•

Wykorytowanie terenu wg. obrysu określonego w projekcie, na
głębokość 30 cm,

•

UłoŜenie warstwy piasku gr. 10 cm i zagęszczenie go,

•

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm,
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OPIS DO ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH
REMONTU CHODNIKA WOKÓŁ KOŚCIOŁA
P.W. NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY
REMONTU SCHODÓW TERENOWYCH
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dz. nr ewid. 462 obręb 21

Inwestor – właściciel: Parafia Rz.-Kat. P.W. Nawiedzenia NMP
ul. Śląska 5/7
97-300 Piotrków Trybunalski

1.

Dane ogólne.

Kościół p.w. Nawiedzenia N.M.P. jest obiektem zabytkowym. Zbudowany został w
1373 r. jako pierwszy poza murami miasta przy ul. Krakowskie Przedmieście.
Usytuowany jest na niewielkim wzniesieniu osią podłuŜną w kierunku wschód –
zachód przy obecnej ul. Krakowskie Przedmieście u zbiegu z ul. śeromskiego.
Kościółek był wielokrotnie niszczony i odbudowywany – w obecnym kształcie
odbudowany został w XVIII w. Obiekt był uŜytkowany na cele sakralne do 1999 roku.
W momencie oddania do uŜytku nowego kościoła przy ul. Śląskiej Kościółek przestał
spełniać codzienne funkcje sakralne.
Dojazd do budynku kościoła zabezpieczony jest od strony północnej uliczką
dojazdową.
Dojście do budynku kościoła prowadzi:
- od strony ul. Krakowskie Przedmieście schodami terenowymi kamiennymi,
- od strony północnej chodnikiem przy ulicy dojazdowej.
Teren bezpośrednio przyległy do budynku kościoła utwardzony jest betonowymi
płytami chodnikowymi.

2.

Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje:
- projekt remontu chodnika wokół kościoła polegający na zastąpieniu płyt
chodnikowych kostka granitową,
- projekt remontu schodów terenowych od strony ul. Krakowskie Przedmieście.

3.
•
•

Materiały wykorzystane przy opracowaniu projektu remontu.
Szczegółowe oględziny terenu,
Mapa sytuacyjno – wysokościowa terenu.
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