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 SPIS RYSUNKÓW 3.

 Nazwa rysunku Kod rysunku Skala 

1 Sytuacja SRP-KL-A-W-01 1:500 

2 Rzut przyziemia - zakres opracowania SRP-KL-A-W-02 Bez skali 

3 Rzut piętra - zakres opracowania SRP-KL-A-W-03 1:100 

4 Zestawienie okien parteru SRP-KL-A-W-04 1:50 

5 Zestawienie okien piętra SRP-KL-A-W-05 1:50 

6 Okno O-1 parter SRP-KL-A-W-06 1:25, 1:10 

7 Okno O-2 parter SRP-KL-A-W-07 1:25, 1:10 

8 Okno O-3 parter SRP-KL-A-W-08 1:25, 1:10 

9 Okno O-4 parter SRP-KL-A-W-09 1:25, 1:10 

10 Okno O-5 parter SRP-KL-A-W-10 1:25, 1:10 

11 Okno O-6 parter SRP-KL-A-W-11 1:25, 1:10 

12 Okno O-7 parter SRP-KL-A-W-12 1:25, 1:10 

13 Okno O-8 parter SRP-KL-A-W-13 1:25, 1:10 

14 Okno 1-1 piętro SRP-KL-A-W-14 1:25, 1:10 

15 Okno 1-2 piętro SRP-KL-A-W-15 1:25, 1:10 

16 Okno 1-3 piętro SRP-KL-A-W-16 1:25, 1:10 

17 Okno 1-4 piętro SRP-KL-A-W-17 1:25, 1:10 

18 Okna strychowe i piwniczne SRP-KL-A-W-18 1:25 
 
 
 

 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 4.

Zgodnie z art. 20, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane Prawo 
budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1332 i 1529 
oraz z 2018 poz. 12 i 317) oświadczamy, że projekt wykonawczy pod nazwą: 

 
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ  

W BUDYNKU KLASZTORU W KLASZTORNYM ZESPOLE SAKRALNYM BENEDYKTYNEK,  
ul. Wojska Polskiego 28a, 09-200 Sierpc 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  
oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
mgr inż. arch. Hanna Zamorska 
upr. do projektowania bez ograniczeń w specj. 
architektonicznej  
4996/Gd/91, POIA-PO-0034 

 

mgr inż. arch. Wioleta Stanisławska 
upr. do projektowania bez ograniczeń w specj. 
architektonicznej  
201/Gd/99, POIA-PO-0474 

 

 

Gdańsk, 28.06.2019 
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 DANE OGÓLNE 5.

5.1 Podstawa opracowania 

• Umowa z Zamawiającym 
• Wytyczne Zamawiającego 
• Obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego, w tym: 

a) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017, poz. 
1332), 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [WT] 
(Dz.U. z 2015, poz. 1422 z późn. zm.) 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2012, poz. 462 z 
późn. zm.) 

5.2 Materiały wyjściowe do projektowania 

• Inwentaryzacja własna w zakresie niezbędnym do wykonania opracowania 
• Dane z wizji lokalnych 
• Materiały archiwalne 
• Archiwalna dokumentacja projektowa: 

1. Projekt Budowlany pn. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ KLASZTORU, 09-200 Sierpc, 
ul. Wojska Polskiego 28a, dz. nr 530, autorstwa techn. Leszka Kruszewskiego (upr. 
21/88), mgra inż. Jerzego Babeckiego (upr. proj. 12/85), czerwiec 2014,  
będący załącznikiem do Decyzji nr 378/2014 z dn. 09.09.2014 
2. Projekt Budowlany pn. REMONT ZESPOŁU KLASZTORNEGO WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM, 
09-200 Sierpc, ul. Wojska Polskiego 28a, dz. nr 530, autorstwa techn. Józefa 
Góreckiego (upr. bud. 84/86), mgra inż. Tomasza Prątnickiego (upr. bud. 
MAZ/0493/POOK/14), maj 2016, zmiana pozwolenia na budowę nr 378/2014 z dn. 
09.09.2014 sygn. AB.6740.381.2014,  
będący załącznikiem do Decyzji nr 178/2016 z dn. 19.05.2016 

• Decyzja Mazowieckiego Konserwatora Zabytków nr 252/2014 z dnia 29.08.2014 

5.3 Dane dotyczące obiektu i jego klasyfikacja 

Zespół sakralny benedyktynek wraz z otoczeniem w promieniu 50 m: kościół wraz z 
architektonicznym i plastycznym wyposażeniem wnętrza, budynek klasztorny i 
dzwonnica, wpisany do rejestru zabytków, nr rejestru – 32/112W, data wpisu – 
15.01.1958 

Zespół klasztorny w Sierpcu jest datowany na 1483 r. (kościół), 1720 r. klasztor 
benedyktynek, koniec XVIII - dzwonnica.  

Klasyfikacja klasztoru: 

a) Obiekt niski (N) – do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o 
wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie  

Po remoncie stolarki okiennej wysokość budynku się nie zmieni. 

b) Liczba kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne, podpiwniczenie. 

c) Kategoria zagrożenia pożarowego - kategoria zagrożenia ludzi ZL IV, klasa 
odporności pożarowej „D” (zgodnie z § 212 pkt 2 i pkt 3 WT). 

Projekt wykonawczy okien dotyczy budynku klasztornego, objętego archiwalnymi 
opracowaniami. 

 PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 6.

Tematem projektu jest wymiana stolarki okiennej tzw. Domu Gościnnego, obiektu 
zamykającego klasztor od strony północnej. 

Zaprojektowano okna na wzór istniejącej stolarki okiennej. 

Projektowane rozwiązanie nie zmienia obrysów budynku oraz stanu istniejącego 
zagospodarowania działki. 
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6.1 Założenia wykonawcze i realizacyjne 

W ramach wymiany istniejącej stolarki okiennej planowane jest wykonanie: 

• demontaż okien istniejących 

• montaż projektowanej stolarki okiennej  

• prace wykończeniowe po wymianie stolarki 

 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 7.

Drewniane okna skrzynkowe, z dwoma oknami – wewnętrznym i zewnętrznym. 

Ościeża prostokątne, okno usytuowane w środku grubości ściany ceglanej. 

Obydwa okna, wewnętrzne i zewnętrzne, są bez słupka, z podziałem szyby na trzy 
części za pomocą szprosów, szklenie pojedyncze. 

Okno od wewnątrz białe, na zewnątrz – o różnych kolorach. 

Parapety zewnętrzne z blachy w kolorze ciemno brązowym, wewnętrzne – 
wykończone mozaiką ceramiczną lub płytą z lastrika. 

Okna w kaplicy – stałe, ze szkleniem imitującym witraż za pomocą wstawienia 
kolorowego wzorzystego szkła typowego dla stolarki drzwiowej wewnętrznej. Ramy 
metalowe, szklenie pojedyncze. 

Istniejące okna są w złym stanie technicznym, z trudem otwierają się i zamykają.  

Stolarka jest nieszczelna, co powoduje duże ubytki ciepła przyczyniając się do 
obniżania komfortu cieplnego mieszkańców. 

Nie spełniają współczesnych, obowiązujących norm ochrony cieplnej. 

 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 8.

Okna skrzynkowe zostaną zastąpione oknami skrzynkowymi opracowanymi na 
zgodnie z dokumentacją archiwalną, zatwierdzoną przez Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Decyzją nr 252/2014 z dnia 3.09.2014 r. 
Okna zostały zatwierdzone jako część Projektu budowlanego remontu Zespołu 
Klasztornego wraz z łącznikiem (pozw. na budowę nr 378/2014 wraz z projektem 
zamiennym –zmiana pozw. na budowę nr 178/2016). 

Zatwierdzone powyższym projektem okna mają podział szyb na trzy części każda za 
pomocą szprosów zewnętrznych.  

Okna w kaplicy – konstrukcji aluminiowej, stałe, ze szkleniem zestawem 
termoizolacyjnym, ze szprosami. 

 

Zamontowanie nowej stolarki poprawi stan techniczny obiektu znajdującego się pod 
ochroną konserwatora - wraz z jego ochroną izolacyjności cieplnej (wymaganą 
przez przepisy).  

 

Nowe okna wiernie odtwarzają wygląd istniejących okien.  

Okna zewnętrzne będą skrzydłami z szybami zespolonymi, ze szprosami wiedeńskimi, 
wewnętrzne – z oszkleniem pojedynczym i szprosami konstrukcyjnymi lub 
wiedeńskimi. 

Wszystkie skrzydła otwierane do wewnątrz pomieszczenia. 

 CZĘŚĆ OPISOWA DLA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – WYKONAWCZEGO 9.

9.1 Okna skrzynkowe 

Okna drewniane, sosnowe. 

Okno zewnętrze: z zestawem termoizolacyjnym;  

- szprosy klejone lub typu włoskiego 

- skrzydła rozwierne 

- oszklenie: szyba zespolona (zestaw termoizolacyjny). 
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Kolor od zewnątrz - dąb, identycznie jak już wykonane okna w pozostałych 
częściach obiektów klasztoru; 

Okno wewnętrzne: skrzydła ze szkleniem pojedynczym 

Okucia: metalowe, obwiedniowe z mikrowentylacją. 

Kolor od wewnątrz: RAL 9016 (biały) łącznie z pionowymi i poziomymi deskami 
dystansowymi. 

Nawiewniki higrosterowane umieszczone w górnej części ramy. 

Parapet zewnętrzny - blacha tytan-cynk, wewnętrzny – kamienny grubości 3cm. 

9.2 Okna w kaplicy 

Okna w konstrukcji aluminiowej w kolorze starej stali (ciemny szary); profil poziomy 
konstrukcyjny, pozostałe podziały za pomocą szprosów wklejanych 
(międzyszybowych) 

Kolor profili i szprosów - RAL 7021 Black grey 

Kolorowa szyba zespolona - RAL 1003 Signal yellow lub podobny, matowy 

 

UWAGA: 

Projekt opracowano na podstawie pomiarów z natury i oględzin. Podane wymiary są 
uśrednione. 

Detale zgodnie z rysunkami poszczególnych okien. 

Przed zamówieniem stolarki okiennej należy dokonać pomiarów otworów i 
zweryfikować wymiary. 

9.3 Uwagi końcowe 

Prace należy przeprowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace 
prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia. W celu 
zapewnienia właściwego wykonania robót prace powinny być prowadzone przez 
wykonawcę przeszkolonego w zakresie stosowania przyjętego systemu. 

Wymagane aprobaty techniczne, deklaracje użytkowania, certyfikaty, atesty 

9.4 Prace wykończeniowe 

Uzupełnić ew. uszkodzenia nawierzchni ścian. 

 UWAGI WYKONAWCZE 10.

1. Prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i 
pod nadzorem osoby uprawnionej. 

2. Wszystkie materiały budowlane i wykończeniowe użyte przy realizacji muszą być 
dopuszczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej oraz posiadać 
stosowne atesty i certyfikaty. 

3. Wymiary podane w dokumentacji należy sprawdzić na budowie. 

4. W przypadku planowanych odstępstw od dokumentacji lub niezgodności stanu 
istniejącego z dokumentacją należy skontaktować się z projektantem.  

 

 

Opracowanie 

mgr inż. arch. Hanna Zamorska 
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 ZAŁĄCZNIKI 11.

1 Kopia strony tytułowej Projektu Budowlanego pn. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 
KLASZTORU, czerwiec 2014 

2 Kopia Decyzji Mazowieckiego Konserwatora Zabytków nr 252/2014 z dnia 
29.08.2014 

3 Kopia Decyzji nr 378/2014 z dn. 09.09.2014 
4 Kopia strony tytułowej Projektu Budowlanego pn. REMONT ZESPOŁU 

KLASZTORNEGO WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM, maj 2016, 
5 Kopia Decyzji nr 178/2016 z dn. 19.05.2016 
6 Uprawnienia projektantów 
7 Zaświadczenia o przynależności do Izby Architektów 
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11.1 Kopia strony tytułowej Projektu Budowlanego pn. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 
KLASZTORU, czerwiec 2014 
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Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami 
osobistymi i autorskimi prawami majątkowymi jako „utwór architektoniczny, architektoniczno – urbanistyczny i 

urbanistyczny” na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 
r, poz. 904). 

 

 

11.2 Kopia Decyzji Mazowieckiego Konserwatora Zabytków nr 252/2014 z dnia 29.08.2014 
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Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami 
osobistymi i autorskimi prawami majątkowymi jako „utwór architektoniczny, architektoniczno – urbanistyczny i 

urbanistyczny” na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 
r, poz. 904). 
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Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami 
osobistymi i autorskimi prawami majątkowymi jako „utwór architektoniczny, architektoniczno – urbanistyczny i 

urbanistyczny” na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 
r, poz. 904). 

 

 

11.3 Kopia Decyzji nr 378/2014 z dn. 09.09.2014 

 



ARCH. HANNA ZAMORSKA 
OPIS TECHNICZNY – WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ  

W BUDYNKU KLASZTORNYM,  
Sierpc, ul. Wojska Polskiego 28a 

 

12 
 

Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami 
osobistymi i autorskimi prawami majątkowymi jako „utwór architektoniczny, architektoniczno – urbanistyczny i 

urbanistyczny” na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 
r, poz. 904). 
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Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami 
osobistymi i autorskimi prawami majątkowymi jako „utwór architektoniczny, architektoniczno – urbanistyczny i 

urbanistyczny” na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 
r, poz. 904). 
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Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami 
osobistymi i autorskimi prawami majątkowymi jako „utwór architektoniczny, architektoniczno – urbanistyczny i 

urbanistyczny” na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 
r, poz. 904). 

 

 

11.4 Kopia strony tytułowej Projektu Budowlanego pn. REMONT ZESPOŁU KLASZTORNEGO 
WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM, maj 2016, 
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Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami 
osobistymi i autorskimi prawami majątkowymi jako „utwór architektoniczny, architektoniczno – urbanistyczny i 

urbanistyczny” na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 
r, poz. 904). 

 

 

11.5 Kopia Decyzji nr 178/2016 z dn. 19.05.2016 
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Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami 
osobistymi i autorskimi prawami majątkowymi jako „utwór architektoniczny, architektoniczno – urbanistyczny i 

urbanistyczny” na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 
r, poz. 904). 
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Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami 
osobistymi i autorskimi prawami majątkowymi jako „utwór architektoniczny, architektoniczno – urbanistyczny i 

urbanistyczny” na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 
r, poz. 904). 

 

 

11.6 Uprawnienia architektoniczne – mgr inż. arch. Hanna Zamorska 
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Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami 
osobistymi i autorskimi prawami majątkowymi jako „utwór architektoniczny, architektoniczno – urbanistyczny i 

urbanistyczny” na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 
r, poz. 904). 

 

 

11.7 Uprawnienia architektoniczne – mgr inż. arch. Wioleta Stanisławska 
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Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami 
osobistymi i autorskimi prawami majątkowymi jako „utwór architektoniczny, architektoniczno – urbanistyczny i 

urbanistyczny” na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 
r, poz. 904). 

 

 

11.8 Zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów mgr inż. arch. Hanna Zamorska 
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Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami 
osobistymi i autorskimi prawami majątkowymi jako „utwór architektoniczny, architektoniczno – urbanistyczny i 

urbanistyczny” na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 
r, poz. 904). 

 

 

11.9 Zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów mgr inż. arch. Wioleta 
Stanisławska 

 






































