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OPIS TECHNICZNY
1.   Przedmiot opracowania. 

1.1.  Przedmiotem opracowania jest przebudowa ogrodzenia cmentarza parafialnego w 
Tułowicach po uprzedniej rozbiórce istniejącego muru cmentarnego.     polegająca
na budowie nowej części północnego i zachodniego ogrodzenia cmentarza 
przykościelnego w Tułowicach,  

2.   Podstawa opracowania:

2.1.   Umowa na prace projektowe z zakresem opracowania,
2.2.   Wytyczne wstępne i ustalenia dodatkowe z Inwestorem na podstawie koncepcji

wstępnej,
2.3.  Opinia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotycząca 

przebudowy ogrodzenia - nr ZN.5183.238.2016.MO z dnia 21.06.2016
2.4.   Mapa zasadnicza terenu objętego opracowaniem w skali 1:500, 
2.5.   Uwarunkowania stanu istniejącego,
2.6.   Obowiązujące akty i przepisy prawne, wiedza techniczna.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.  Lokalizacja i opis stanu istniejącego, istniejący stan zagospodarowania 
działki.

3.1.  Usytuowanie. Istniejący mur cmentarny przeznaczony do rozbiórki istnieje w 
jako mur ograniczający cmentarz parafialny w Tułowicach, stanowiąc fragment 
ogrodzenia tego cmentarza od strony północnej (ul. Szkolna) oraz od strony 
zachodniej (przykościelny plac parkingowy). Teren objęty opracowaniem stanowi 
część działki nr 737 k.m. należącej do Parafii Rzymskokatolickiej w Tułowicach. 
Na działce tej istnieje cmentarz parafialny oraz świątynia – kościół parafialny. 
Działka jest ogrodzona, zagospodarowana i urządzona. 
 Usytuowanie działek i terenu opracowania przedstawiono w części graficznej pro-
jektu zagospodarowania terenu.

Fot. 1  Fragment istniejącego, zniszczonego muru cmentarnego przeznaczonego do
rozbiórki
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3.2.   Ochrona konserwatorska. 
3.2.1. Teren, na którym projektowane jest nowe ogrodzenie cmentarza ujęty jest w 

ewidencji zabytków gminy Tułowice – jako cmentarz parafialny. 

Wykaz zabytków dotyczące przedmiotowego terenu
Ewidencyjne ze strony WUOZ, http://www.wuozopole.pl/images/ewidencja/Tulowice.pdf -  Wykaz obiektów

zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Tułowice.  (fragment)

Lp.  Miejscowość  Obiekt  Adres  Uwagi

(...)

59. Tułowice kościół parafialny p.w. św. Rocha ul. Szkolna

60. Tułowice epitafium Henryka von Dreske ul. Szkolna

61. Tułowice cmentarz parafialny 

3.2.2. W związku z tym projektowaną rozbiórkę oraz budowę nowego ogrodzenia 
przedstawiono do zaopiniowania w Opolskim Urzędzie Ochrony Zabytków i 
uzyskano opinie pozytywną (patrz podstawa opracowania). Opinia ta stanowi 
załącznik do niniejszego opisu.

 

Fot. 2  Fragment ogrodzenia z początku XXw. - jako inspiracja dla projektowanej części
ogrodzenia. Z prawej strony widoczna bryła kaplicy z epitafium Henryka von Dreske i dalej

mur cmentarny do rozbiórki.

4.     Charakterystyczne wielkości.
4.1.  Długość ogrodzenia wzdłuż granicy północnej: ok. 55m
4.2.  Długość ogrodzenia wzdłuż granicy zachodniej: ok. 38m
4.3. wysokość projektowanego ogrodzenia: 

4.3.1.  filary murowane – 185cm ponad grunt
4.3.2.  przęsła między filarowe – 170cm ponad grunt

5.   Projektowane zagospodarowanie terenu. 
5.1.  Poza budową nowego ogrodzenia po rozbiórce muru istniejącego w 

zagospodarowaniu terenu nie zajdą żadne zmiany.
5.2.  Nie zostanie zmieniona funkcja terenu. 
5.3.  Wejścia, dojścia i wjazdy na teren cmentarza pozostają bez zmian.
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5.4.  Poszerzenie jezdni i chodnika ulicy Szkolnej w miejscu istniejącego przewężenia 
wraz z odpowiednia korektą chodnika i dojść zostanie wykonane na podstawie 
odrębnego opracowania projektowego i w drodze uzyskania odpowiedniej zgody 
budowlanej.

6.   Przyjęte rozwiązania techniczne.
6.1.  Fundamenty ogrodzenia wykonać jako ławę betonowa z betonu B20, zbrojoną 

podłużnie prętami 4 x  Ø 8mm na strzemionach  Ø 6mm, o szerokości 
odpowiadającej szerokości projektowanych filarów i podmurówki (odpowiednio 2 
cegły i 1 cegła) i wysokości min. 50cm pod gruntem. Podłoże pod  ławy 
przygotować przez wykonanie ław żwirowo piaskowych zagęszczonych 
mechanicznie o grubości 50cm. W sumie wysokość  fundamentu - ława piaskowa 
+ ława fundamentowa betonowa = 1,00m pod gruntem.

6.2.  Filary i podmurówka ogrodzenia od strony ul. Szkolnej – murowane z cegły 
pełnej klinkierowej do zastosowań zewnętrznych, na zaprawie specjalnej. 
Zaprawa ta musi gwarantować pełna wytrzymałość i mrozoodporność tak 
wykonanych filarów oraz mieć skład dobrany w taki sposób aby z upływem czasu 
nie powstawały w obrębie powierzchni spoin i ceramiki wykwity węglanu wapnia 
oraz soli.

6.3.  Zwieńczenie filarów – czapy wykonane jako profilowane płyty kamienne 
granitowe (lub piaskowcowe impregnowane przeciw penetracji wody) o 
powierzchni płomieniowej lub łamanej. 
Uwaga! Detal zwieńczenia do obowiązkowego uzgodnienia w nadzorze autorskim 
z projektantem.

6.4.  Wypełnienie pól ogrodzenia – wykonać jako kratę kutą z elementów 
stalowych pełnych – o geometrii z godnej ze schematem przedstawionym w 
części rysunkowej. Połączenia, mocowanie, elementy konstrukcyjne zapewniające
sztywność oraz otwieralność bram, ich zamykanie itp. detale techniczne – do 
uzgodnienia w nadzorze autorskim z Wykonawcą ogrodzenia. Są to parametry 
wynikającej z przyjętej techniki i technologii konkretnego Wykonawcy.  Całość 
wypełnień musi zostać zabezpieczona antykorozyjnie przez całościowe 
cynkowanie oraz malowanie farbą antykorozyjną do malowania elementów 
ocynkowanych w kolorze ciemnego grafitu (np. Hammerite).

6.5.  Słupy stalowe ogrodzenia od strony wschodniej wykonać na takich zasadach 
jak pola wypełnienia. 
Uwaga! Dobór ostateczny grubości odpowiednich przekrojów stalowych i 
uzgodnienie detali połączeń, sposobu zamykania, ilości zamków etc. do 
obowiązkowego uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem w nadzorze autorskim!

3.   Uwagi końcowe:
3.7.  Jakiekolwiek zmiany, braki lub niejasności wynikłe w trakcie realizacji tego 

projektu należy zgłaszać i wyjaśniać z autorami opracowania w nadzorze 
autorskim.

3.8.  Sposób wykończenia i kolorystykę elementów wykończenia oraz szczegóły tech-
niczne należy ustalać z projektantem w ramach nadzoru autorskiego!

3.9. Wszelkie materiały budowlane konstrukcyjne i wykończeniowe stosowane w 
czasie prac prowadzonych w obiekcie muszą posiadać certyfikaty dopuszczające je
do stosowania zgodnie z prawem budowlanym.

Opracował

mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski
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