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Oświadczam, że Projekt budowlany remontu klatki schodowej, izolacji 
przeciwwilgociowej pionowej i poziomej w budynku mieszkalnym przy ul 
Sempołowskiej 1A,1B,2A w Gdańsku został wykonany zgodnie z 
umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz 
normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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1.0.  DANE INFORMACYJNE. 
 
1.1. Ogólna charakterystyka budynku. 
 
Nazwa obiektu:        budynek mieszkalny wielorodzinny.  
Adres obiektu:          Gdańsk – Dolne Miasto, ul. Sempołowskiej 1A,1B,2A  
                                         ( dz. nr 292/3 obręb 0100 )  
Rodzaj zabudowy:   zabudowa śródmiejska.  
Rok budowy:            około 1890 roku.  
Ilość kondygnacji:    4 kondygnacje nadziemne, budynek podpiwniczony. 
 
1.2. Cel opracowania. 
Celem opracowania jest określenie zakresu i sposobu wykonania:  
a). izolacji pionowej i poziomej ścian zewnętrznych  
z przebudową schodów wejściowych. 
b). remontu klatki schodowej  
tak, aby poprawić stan techniczny budynku, walory użytkowe oraz estetyczne.  
 
1.3. Podstawy wykonania projektu. 
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie następujących danych; 
-   Umowa ......................................................................................; 
-   szczegółowych informacji uzyskanych w czasie wizji lokalnych; 
-   uzupełniających pomiarów inwentaryzacyjnych wykonanych w sierpniu 2018 r. 

 
2.0. OGÓLNY OPIS TECHNICZNY BUDYNKU. 
 
2.1. Opis techniczny budynku. 
Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest przy ulicy Stefanii 
Sempołowskiej 15 na wydzielonej działce budowlanej nr 292/3. Obiekt w zabudowie 
śródmiejskiej - ścianami szczytowymi sąsiaduje z innymi budynkami mieszkalnymi. 
Obiekt posiada 4 kondygnacje nadziemne ( parter, I piętro, II piętro, III piętro ), jest 
podpiwniczony. Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od strony elewacji 
północno -wschodniej, tj. z ulicy Sempołowskiej. Brak drugiego wejścia do klatek 
schodowych w budynku! 
Budynek wykonany jest w konstrukcji murowanej, ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne 
gr. 25 – 52 cm wykonane są z cegły ceramicznej pełnej, dach w konstrukcji drewnianej, 
od strony elewacji frontowej mansardowy, w dolnej części pokrycie dachu z dachówki 
ceramicznej, w górnej z papy termozgrzewalnej. Ponadto elewacja frontowa posiada 
zdobienia architektoniczne w postaci gzymsów międzypiętrowych, gzymsów 
podparapetowych, naczułki nadokienne, itp. Stropy międzykondygnacyjne 
prawdopodobnie drewniane.  
Budynek wyposażony jest w instalacje: wod.- kan.,  elektryczną,  gazową, ogrzewanie 
pomieszczeń indywidualne za pomocą pieców gazowych, elektrycznych.  Woda i 
kanalizacja doprowadzone są do zlewów, umywalek i muszli ustępowych W.C. 
zlokalizowanych w mieszkaniach. Ścieki odprowadzane są do sieci miejskiej.  
Wody opadowy rurami spustowymi odprowadzone są do kanalizacji deszczowej.  
Pomieszczenia użytkowane są zgodnie z przeznaczeniem tzn. na cele mieszkalne. 
 
2.2 Warunki gruntowo –wodne. 
Budynek zlokalizowany na obszarze Gdańsk - Dolne Miasto, fragmentem delty rzeki 
Wisły zwany Żuławami. Usytuowanie obszaru pomiędzy Nową Motławą i jej opływami, 
których zmienny, kalendarzowo wahający się poziom ma znaczący wpływ na poziom 
zwierciadła wód gruntowych w podłożu pod budynkiem. 
Powierzchnia otaczającego terenu na charakter niemal zupełnie płaski. Rzędne terenu 
od 0,95 do 1,05mn.p.m 
Poziom wód gruntowych stabilizuje się na rzędnej  0,03 - 0,40 m.n.p.m  
Obecnie ok. 10 cm poniżej spodu posadzki piwnic. 
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Z analizy dostępnych przekrojów geotechnicznych dla tego obszaru wynika że 
zalegające warstwy podłoża są słabonośnie i sugerują konieczność posadawiania w 
sposób pośredni ( pale, ruszty itp.) 
 
2.3. Ocena stanu technicznego ścian piwnic i fundamentowych budynku. 

Nie ma informacji na temat posadowienia budynku. Z uwagi na trudne do posadowienia 
warunki geotechniczne podłoża ściany konstrukcyjne mogą być posadowione na płycie 
żelbetowej lub ruszcie na palach Oględziny istniejących ceglanych ścian 
fundamentowych, stopień zawilgocenia i korozji biologicznej pozwalają określić stan 
techniczny ław fundamentowych jako wymagający zabezpieczenia i remontu, ale nie 
stwarzający bezpośredniego zagrożenia katastrofa budowlaną.  
Ściany zewnętrzne gr. 64, 51, 38 cm i 25 cm wykonane z cegły ceramicznej pełnej na 
zaprawie cementowo – wapiennej.  
Ściany wewnętrzne podobnie jak ściany zewnętrzne w konstrukcji muru ceglanego o 
grubości ok.38 i 25 cm. 
W całym obiekcie stwierdzono osłabienie spoistości muru z cegły z uwagi na korozję 
zaprawy, a także wzrost kruchości cegły. Wymienionym zjawiskom sprzyja wilgoć. 
Efektem tego są zarysowania i liczne ubytki tynku ścian.  
Nie stwierdzono występowania skutecznej izolacji poziomej i pionowej.  
W pomieszczeniach stwierdzono dużą wilgotność i zagrzybienie.  
  
2.4. Instalacje wewnętrzne w poziomie piwnic. 
W budynku występują instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne oraz 
telefoniczne. Instalacja wodno kanalizacyjna w poziomie piwnic wykazuje bardzo duże 
zużycie (liczne przecieki, nieszczelności). Ze względu na wiek budynku, warunki wodno 
gruntowe oraz zmianę podziału lokali w odniesieniu do stanu pierwotnego, rozwiązania 
wodno-kanalizacyjne są wykonane niedbale, często niezgodnie ze sztuką budowlaną i 
wymagają gruntownej przebudowy. 
 

3.0. OPIS TECHNICZNY WYKONANIA IZOLACJI 
BUDYNKU. 
 
3.1 . Rodzaj zaprojektowanej izolacji  
3. 2 Technologia robót izolacyjnych 
3.2.1. Wykonanie Izolacji pionowej ścian   
3.2.1.1. Przygotowanie podłoża 
Usunąć stary tynk z całej powierzchni, na której stwierdzono uszkodzenia. Wydłutować 
uszkodzone spoiny do głębokości 2 cm. Usunąć zanieczyszczenia z powierzchni ścian, 
w tym stare powłoki malarskie oraz osypujące się cząstki. Podczas czyszczenia 
powierzchni nie należy stosować dużych ilości wody, zaleca się stosowanie metody 
strumieniowania mgławicowego lub w przypadku mniejszych powierzchni należy 
przecierać ściany szczotkami drucianymi. 
Podłoże musi być czyste i mocne jak również wolne od olejów, smarów i środków 
antyadhezyjnych do szalunków. Podłoże powinno być powietrznie suche, dopuszczalne 
jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach 
Ubytki w podłożu należy odpowiednio wcześniej naprawić materiałem dopasowanym do 
materiału ściennego. Narożniki zewnętrzne i ostre krawędzie, szczególnie na ławach 
fundamentowych powinny być sfazowane. W narożnikach wewnętrznych należy 
wykonać fasety uszczelniające. Dopuszcza się wykonywanie nowej powłoki 
hydroizolacyjnej na starych powłokach bitumicznych dobrze przylegających do podłoża, 
nie dopuszcza się jednak stosowania hydroizolacji bitumiczno-polimerowej na starych 
powłokach smołowych. Powłoki smołowe należy w całości usuwać. W przypadku 
stwierdzenia obecności starych powłok bitumicznych dobrze przylegających do podłoża 
należy je dokładnie oczyścić myjką wysokociśnieniową. W strefie styku fundamentu i 
ławy fundamentowej wymaga się wykonania fasety uszczelniającej z wodoszczelnej 
zaprawy cementowej i naniesienia szlamu uszczelniającego do wysokości co najmniej 20 
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cm powyżej ławy fundamentowej, wcześniej należy na tym obszarze usunąć stare 
powłoki bitumiczne. 
W przypadku bardzo nierównych, mocnych powierzchni optymalnym sposobem 
przygotowania podłoża jest wyrównanie tynkiem podkładowym. 
  
3.2.1.2. Gruntowanie podłoża pod warstwę wyrównawczą / naprawczą 
Preparat gruntujący i nanieść na oczyszczone podłoże metodą natryskową używając np. 
opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po okresie gdy preparat zostanie wchłonięty przez 
podłoże, należy nanieść jedną warstwę środka – szlamu uszczelniającego. Bezpośrednio 
po wymieszaniu nakładać szlam na całą powierzchnię techniką szlamowania używając 
miękkiego pędzla.  
 
3.2.1.3. Wyrównanie podłoża 
Po zagruntowaniu podłoża zgodnie z punktem 5.2, gdy szlam uszczelniający jest jeszcze 
świeży zamknąć spoiny i wyrównać nierówne powierzchnie tynkiem podkładowym. 
Przy stosowaniu agregatów tynkarskich ustawić odpowiednią ilość podawanej wody w 
zależności od zastosowanego podajnika ślimakowego.  
Po przygotowaniu podłoża nakłada się zaprawę ręcznie lub za pomocą agregatu 
tynkarskiego w warstwach o grubości od 1 do 4 cm. Przy czym najpierw nanosi się 1 cm 
tynku jako warstwę kontaktową, pozostawia na krótki czas aby zaprawa lekko związała i 
uzupełnia do przewidzianej grubości tynku.  
Zaprawa wyrównawcza nie musi być nakładana na całą powierzchnię podłoża, a jedynie 
na powierzchnie wymagające wyrównania. 
Po wykonaniu warstwy wyrównawczej należy odczekać co najmniej 1 dzień na każdy 
mm grubości warstwy wyrównawczej. 
 
3.2.1.4 Faseta uszczelniająca 
Styk płyty lub ławy fundamentowej i ściany fundamentowej należy zabezpieczyć przez 
wykonanie fasety uszczelniającej z zaprawy wodoszczelnej. Fasety uszczelniające 
należy wykonać także w pozostałych narożnikach wewnętrznych (także pionowych).  
Dokładnie oczyścić strefę fasety, w pasie o szerokości ok. 6-10 cm w pionie i poziomie. 
Wymieszać preparat gruntujący i nanieść na oczyszczone podłoże metodą natryskową 
używając np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po wchłonięciu przez podłoże, 
należy nanieść jedną warstwę szlamu uszczelniającego. Bezpośrednio po wymieszaniu 
nakładać szlam na całą powierzchnię techniką szlamowania używając miękkiego pędzla. 
Przygotować zaprawę w konsystencji gęstoplastycznej lub wilgotnej. Ułożyć zaprawę, 
rozciągnąć specjalnym narzędziem do wykonywania faset lub używając krótkiego 
odcinka rury PCV o średnicy 100 mm (ewentualnie kolanka), podczas rozciągania 
zagęszczać zaprawę. Promień fasety uszczelniającej powinien wynosić 3-5 cm.  
 
3.2.1.5 Zabezpieczenie cokołu 
Strefa cokołu budynku musi być zabezpieczona przed wnikaniem wody rozbryzgowej.  
Uszczelnić cokół w celu ochrony przed wodą rozbryzgową na wysokość 30 cm powyżej 
poziomu terenu, do poziomu 20 cm poniżej górnej krawędzi wykonywanej później 
powłoki hydroizolacyjnej. 
Preparat gruntujący i nanieść na oczyszczone podłoże metodą natryskową używając np. 
opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po okresie gdy preparat zostanie wchłonięty przez 
podłoże, należy nanieść jedną warstwę środka – szlamu uszczelniającego. Bezpośrednio 
po wymieszaniu nakładać szlam na całą powierzchnię techniką szlamowania używając 
miękkiego pędzla. 
 
3.2.1.6 Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych w ścianach 
Uszczelnić szczeliny dylatacyjne w ścianach taśmą. Taśmę dylatacyjną należy uciąć na 
odpowiednią długość. Na suche, oczyszczone i wyrównane podłoże, wzdłuż szczeliny 
nanieść preparat gruntujący i szlam uszczelniający, w pasie o szerokości równej 
szerokości taśmy dylatacyjnej (łącznie z tkaniną). Tkaninę odpowiednio przyciętej taśmy 
dylatacyjnej należy wtopić w szlam uszczelniający. Konieczne jest dodatkowe 
mocowanie tkaniny dylatacyjnej na górnym końcu aby zapobiec osuwaniu się. 
Wykonywana później powłoka uszczelniająca musi pokrywać tkaninę taśmy dylatacyjnej. 
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3.2.1.7. Gruntowanie podłoży mineralnych w przypadku wody pod ciśnieniem 
W przypadku wystąpienia obciążenia woda pod ciśnieniem wykonuje się uszczelnienie 
powierzchni od poziomu 10 cm poniżej górnej krawędzi płyty fundamentowej (lub ławy 
fundamentowej) do 30 cm powyżej poziomu terenu. Jeżeli pod płytą (lub ławą) 
fundamentową obecna jest uszczelniona warstwa podkładowa, stronę czołową pokrywa 
się w całości szlamem. 
Preparat gruntujący i nanieść na oczyszczone podłoże metodą natryskową używając np. 
opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po okresie gdy preparat zostanie wchłonięty przez 
podłoże, należy nanieść jedną warstwę środka – szlamu uszczelniającego. Bezpośrednio 
po wymieszaniu nakładać szlam na całą powierzchnię techniką szlamowania używając 
miękkiego pędzla.  
 
3.2.1.8 Powłoka hydroizolacyjna  
Masa hydroizolacyjna nakładana jest metodą szpachlowania w dwóch warstwach na 
zagruntowane podłoże, po wyschnięciu warstwy gruntującej. Drugą warstwę hydroizolacji 
układa się wtedy, gdy pierwsza warstwa nabierze odporności na uszkodzenie. Zaleca się 
nakładać pierwszą warstwę pacą stalową ząbkowaną z ząbkami trójkątnymi o wysokości 
4 mm. Druga warstwę nakładać pacą stalową gładką.  
Należy przestrzegać podanego minimalnego zużycia dla poszczególnych przypadków 
obciążenia woda. W strefie fasety uszczelniającej, w celu zapewnienia wyschnięcia, 
należy nakładać materiał jedynie w zalecanej grubości warstwy. Powłokę hydroizolacyjną 
układa się od poziomu terenu do wysokości 10 cm poniżej górnej krawędzi płyty 
fundamentowej względnie doprowadza do uszczelnienia ułożonego na podkładzie 
betonowym. 
 
3.2.1.9. Izolacja termiczna ścian zewnętrznych. 
Zaprojektowano ułożenie izolacji termicznej na ścianach fundamentowych, należy 
stosować dopuszczone do tego zakresu zastosowań płyty termoizolacyjne np. z 
ekstrudowanego polistyrenu gr 6 cm. Płyty te należy przykleić całą powierzchnią do 
hydroizolacji, po całkowitym wyschnięciu powłoki hydroizolacyjnej,  
 
3.2.1.10. Ochrona na czas zasypywania wykopu 
Hydroizolacja wymaga ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas 
zasypywania wykopów i zagęszczania gruntu w wykopie. Jako minimalną ochronę na 
czas zasypywania wykopów można ułożyć dwie warstwy folii budowlanej polietylenowej 
o grubości co najmniej 0,2 mm.  
Do zasypania wykopu należy używać gruntu niespoistego i nie zawierającego grubych 
frakcji ani elementów o ostrych krawędziach (np. piasek, pospółka). Przed naniesieniem 
warstwy ochrony na czas zasypywania wykopu oraz zasypaniem należy koniecznie 
sprawdzić czy materiał całkowicie stwardniał. Nasycone bitumami papy tekturowe, faliste 
płyty cementowo-włóknowe i wytłaczane folie/płyty nie powinny być stosowane jako 
ochrona na czas zasypywania ze względu na obciążenia punktowe i liniowe.  
 
3.2.2. Wykonanie izolacji poziomej. 
Przyjęta metoda iniekcji najlepiej nadaje się do porowatych materiałów budowlanych o 
stopniu zawilgocenia do 60%. W przypadku stopnia zawilgocenia > 60% należy wstępnie 
wysuszyć mur np. metodą mikrofalową lub termiczno-konwekcyjną albo wiercić otwory 
iniekcyjne wyżej.    
W razie stwierdzenia pustek w murze (np. mur z sypkim wypełnieniem rdzenia, wąskimi 
rysami itp.), należy najpierw wypełnić te pustki zaczynem iniekcyjnym  
 
3.2.2.1. Iniekcja zaczynu iniekcyjnego – wypełnienie pustek 
Iniekcję w celu wypełnienia pustek wykonuje się w razie stwierdzenia pustek w murze w 
trakcie wstępnych badań lub podczas wiercenia otworów iniekcyjnych.  
Przy wtłaczaniu pod ciśnieniem należy dodawać do zaczynu domieszki upłynniającej i 
stosować odpowiednie urządzenia iniekcyjne. Najwcześniej po 7 dniach od 
wprowadzenia otwory iniekcyjne należy ponownie rozwiercić wiertłem o średnicy 
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większej o ok. 2-4 mm i wykonać hydrofobową przeponę przeciw wilgoci podciąganej 
kapilarnie  
 
3.2.2.2. Iniekcja– metoda niskociśnieniowa 
Metoda ciśnieniowa jest zalecana szczególnie w przypadku wyższego stopnia 
zawilgocenia lub grubych murów.  
Otwory wywiercić w jednym rzędzie, odstępy między środkami otworów 12 cm, otwory 
wiercić poziomo. Średnica otworów powinna być dopasowana do stosowanych pakerów  
injekcyjnych  najczęściej 12-13 mm. W przypadku murów o grubości do 60 cm otwory 
wierci się z jednej strony i muszą się one kończyć ok. 5 cm przed drugą stroną muru. W 
murach o grubości powyżej 60 cm otwory należy wiercić z obydwu stron na głębokość 
równą ok. 2/3 grubości muru. Usunąć pył wiertniczy z otworów przez wydmuchanie 
sprężonym powietrzem. 
W metodzie niskociśnieniowej stosowane są niskociśnieniowe pakery iniekcyjne lub 
iniektory plastykowe. Jako urządzeń iniekcyjnych można używać np. odpowiednich pomp 
tłokowych lub membranowych. Preparat iniekcyjny należy podawać pod ciśnieniem 4-8 
bar, tak długo aż wprowadzi się w mur wymaganą ilość materiału. 
 
3.2.2.3. Powłoka uszczelniająca 
Powłokę uszczelniającą należy wykonać od poziomu posadzki do wysokości ok. 20 cm 
powyżej rzędu otworów iniekcyjnych. 
Wymieszać preparat i nanieść na oczyszczone podłoże metodą natryskową używając 
np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po okresie,gdy preparat zostanie wchłonięty 
przez podłoże, należy nanieść pierwszą warstwę środka - szlamu uszczelniającego 
Bezpośrednio po wymieszaniu nakładać szlam na przygotowaną powierzchnię techniką 
szlamowania używając miękkiego pędzla. Po ok. 20 minutach (zależnie od podłoża) 
nanieść drugą warstwę szlamu w taki sam sposób. Całkowita grubość powłoki wykonanej 
materiałem nie może w żadnym miejscu przekraczać 5 mm. Na ostatnią, jeszcze świeżą 
warstwę szlamu uszczelniającego należy wykonać obrzutkę  
 
Uwaga! Izolacje poziomą ścian konstrukcyjnych wykonać w poziomie izolacji 
przeciwwilgociowej posadzek pomieszczeń piwnicy. 
 
Nie projektuje się wymiany okienek piwnicznych w budynku.. 
 

4.0 . OPIS TECHNICZNY REMONTU KLATKI 
SCHODOWEJ 
 
4.1.Wykonanie nowych schodów wewnętrznych w korytarzu wejściowym klatki 
schodowej. 
Przywrócono pierwotny układ schodów wejściowych do klatki schodowej. 
Zaprojektowano jeden stopień w linii drzwi wejściowych oraz cztery stopnie w korytarzu 
wejściowym. Schody żelbetowe oparte na belkach stalowych stropu piwnicy wg rys nr 17.  
Istniejące stopnie wejścia frontowego klatki schodowej zdemontować.  

Uwaga ! 
Z uwagi na brak drugiego wyjścia z budynku w czasie wymiany schodów 
wejściowych należy zastosować tymczasowe zewnętrzne schody wejściowe z 
pomostem na poziom parteru, umożliwiające wykonanie nowej konstrukcji od 
strony piwnicy. 
Przebudowa schodów wymaga demontażu istniejących drzwi wejściowych wraz z 
naświetlem, oraz wykonania nowego naświetla wg zestawienia na rys nr 10. Po 
wykonaniu schodów ponownie zamontować obecne drzwi z nowym naświetlem. 
Nowe schody oraz podesty korytarza wejściowego wyłożyć płytkami gresowymi wg rys nr 
14,15,16, Stopień zewnętrzny obłożyć płytą granitowa gr 2 cm 
Powierzchnię granitu zabezpieczyć preparatem hydrofobizujacym. 
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4.2. Malowanie ścian z naprawą uszkodzonych tynków i spękań ścian klatki 
schodowej. 
Przewiduje się naprawę tynków oraz malowanie dwukrotne ścian i sufitów farba 
emulsyjną do poziomu lamperii tj wys 1,5 m. Na ścianach korytarza wejściowego 
zaprojektowano lamperie malowane farbą ftalową                                                                                                                         
zgodnie z rysunkami 14,15,16.  
 
4.3. Renowacja i malowanie balustrad schodowych drewnianych i w stalowych. 
Po usunięciu starych warstw farby oraz uzupełnieniu brakujących elementów poręcze i 
tralki pomalować dwukrotnie farbą olejną. 
 
4.4. Renowacja i malowanie stopni schodów drewnianych 
Po usunięciu starych warstw farby,stopnie, podstopnie i policzki schodów pomalować 
dwukrotnie farbą olejną. 
 

5.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU. 
 
Zakres projektowanych prac nie wpływa na zmianę charakterystyki energetycznej 
obiektu.  

 

6.0. INFORMACJA O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 
 
Zgodnie z art 34 ust 3 pkt 5 Prawa budowlanego. 
 
Dokonano analizy projektowanego usytuowania i gabarytów obiektu w aspekcie wpływu 
na sąsiednie nieruchomości. W szczególności przepisy i ograniczenia wynikające z 
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych ,jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie dotyczące: 
1.Zacienienia i ograniczenia dopływu światła słonecznego. 
Budynek istniejący w zabudowie zwartej  pierzei ulicy, prowadzone prace nie powodują 
zmian w zacienieniu sąsiednich działek budowlanych.  
2. ochrony przeciwpożarowej, zachowania bezpiecznych odległości od innych 
budynków. 
Prowadzone prace nie zmieniają  warunków technicznych dotyczące usytuowania 
budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. 
3.Odległosci w zakresie sytuowania studni, zbiorników na ścieki ,gaz oczyszczalni. 
Prowadzone prace nie zmieniają  warunków technicznych warunków technicznych 
dotyczących usytuowania zbiorników na nieczystości płynne. 
4. Odprowadzenie wód opadowych z dachu  
za pośrednictwem rynien i rur spustowych i koryt betonowych do kanalizacji burzowej ul 
Sempołowskiej. 
Rozważono również przepisy dotyczące: 
Ochrony środowiska w tym ochrony przed hałasem 
Budynek mieszkalny działalnością nie emitujący hałasu. 
Ochrony przyrody. 
Teren nie objęty ochrona przyrody. Zaprojektowano minimalna niezbędna ingerencję w 
ukształtowanie przyrodnicze działki.  
Ochrony zabytków. 
Teren objęty ochrona zabytków. Zastosowano się do wytycznych Konserwatora Zabytków 
Dróg publicznych 
Teren nie objęty ochrona dróg publicznych.  
Prawa wodnego 
Teren nie objęty ochrona z uwagi na ujęcia wodne. 
 
Po dokonaniu analizy stwierdzam że obszar oddziaływania projektowanych prac 
mieści sie w całości na działce 292/3 i nie wpływa na działki sąsiednie. 
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7.0. UWAGI KOŃCOWE. 
 

1. Wszelkie roboty budowlane prowadzone na ww. budynku winny być 
wykonywane pod szczególnym nadzorem, zgodnie ze sztuką budowlaną, 
obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem szczególnych środków 
ostrożności i przepisów BHP.  
 
2. Wszelkie dane należy bezwzględnie sprawdzić na miejscu budowy. 
Ewentualne odchyłki skorygować bezpośrednio na budowie powiadamiając 
projektanta.  
 
3. Wykonawcy robót winni posiadać odpowiednie uprawnienia do 
wykonywania robót. Materiały użyte podczas remontu powinny posiadać 
ważne atesty lub aprobaty techniczne PZH i ITB. 
 
 
  
 
Projektowała 
mgr inż. arch. Aleksandra Zaręba 
436/POOKK/2011 
 
 
Projektowała 
inż. Halina Luty  
1779 / Gd / 84 
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8.0. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY  ZDROWIA 
podczas wykonywania robót budowlanych związanych izolacja ścian piwnic wraz z 
remontem klatki schodowej i schodów wejściowych do budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Sempołowskiej 1A,1B,2A w Gdańsku. 
 
WSTĘP. 
1.1. Podstawy opracowania. 
a) Art. 20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( stan prawny ze 
zmianami wprowadzonymi do dnia 16.04.2004 r. ); 
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji 
dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia.  
1.2. Podstawy rzeczowe. 
Opracowanie techniczne: Projekt izolacji ścian piwnic wraz z remontem klatki schodowej i 
schodów wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 
Sempołowskiej 1A.1B,2A w Gdańsku. 
1.3. Zakres opracowania. 
Opracowanie, uwzględniające zabezpieczenie konstrukcji przedmiotowego budynku 
obejmuje: 
- określenie rodzajów i skali zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 
- wytyczne niezbędne do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  
 
2. OPIS TECHNICZNY. 
Budynek zlokalizowany jest w ciągu zabudowy ul. Sempołowskiej na rogu ulicy Łąkowej w 
Gdańsku.  
Obiekt ma 4 kondygnacje nadziemne i poddasze użytkowe, jest podpiwniczony. 
Układ konstrukcyjny ścian nośnych jest mieszany. Dach dwuspadowy, drewniany. 
Budynek wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną. 
Ogrzewanie piecowe. 
Budynek użytkowany jest zgodnie z jego przeznaczeniem tzn. na cele mieszkalne. 
Mieszkania wyposażone są w urządzenia sanitarne. 
Woda i kanalizacja doprowadzone są do kuchni oraz łazienek i w.c. Odprowadzenie 
ścieków do sieci miejskiej. 
2.1. Zakres robót oraz projektowany cykl realizacji inwestycji. 
Prace przygotowawcze.  
Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego wiąże się przede wszystkim z wykonaniem 
obowiązkowych czynności „dokumentacyjnych”. Realizacja robót budowlanych może być 
prowadzona wyłącznie w oparciu o: 
- skompletowaną pełną dokumentacje projektową zaopatrzoną w wymagane 
uzgodnienia; 
- uzyskane w oparciu o w/w dokumentacje niezbędnych pozwoleń;  
- opracowany na podstawie obowiązujących przepisów oraz w oparciu niniejsze 
informacje PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA; 
- DZIENNIK BUDOWY (zarejestrowany kompletny i prowadzony w sposób czytelny). 
Wymienione powyżej dokumenty należy przechowywać w miejscu dostępnym wyłącznie 
dla osób upoważnionych. Należy mieć na uwadze, że ocena prawidłowości prowadzenia 
budowy i zachowania zasad bezpieczeństwa dokonana może być w oparciu o 
dokumentacje techniczną. Powyższe dokumenty są jednym z ważniejszych elementów 
końcowej oceny inwestycji, szczególnie w zakresie jej zgodności z założeniami 
projektowymi.  
Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne, 
dokonane w oparciu o projekt organizacji robót przygotowanie placu budowy, jego 
zaplecza socjalnego, odpowiednio rozlokowanych i zabezpieczonych miejsc składowania 
materiałów budowlanych.  
 
Prace zasadnicze. 
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• wygrodzenie terenu budowy z zastosowaniem bezpiecznej odległości od traktów 
komunikacyjnych osób pieszych, 
• umieszczenie stosownych tablic ostrzegawczych, 
• wykonanie wykopów wzdłuż ścian zewnętrznych, 
• osuszenie, odgrzybienie i oczyszczeniem ścian oraz uzupełnienie ubytków 
 -naprawa ścian w poziomie piwnic, 
• wykonanie izolacji pionowej i poziomej, 
• wykonanie izolacji posadzek w poziomie piwnic, 
• zasypanie wykopów, 
• usunięcie gruzu. 
2.2. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 
Roboty remontowe prowadzone są na zewnątrz oraz wewnątrz budynku. 
W czasie wykonywania izolacji pionowej przewidzieć występowanie przyłączy oraz nie 
zinwentaryzowanych sieci technicznych. Zaleca się wzmocnienie ścian wykopu, brak 
wzmocnienia może doprowadzić do powstania szkód budowlanych.  
Należy oznakować teren tablicą z napisem „UWAGA ROBOTY BUDOWLANE” itp.  
  
2.3. Przewidywane podczas realizacji robót zagrożenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas 
występowania. 
Proces inwestycyjny mający na celu realizacje zadania określonego w projekcie stwarza 
zagrożenie stopnia średniego spotykane przy realizacji prac budowlanych. Wykonawca z 
przeciętnym doświadczeniem poprawnie zorganizowany powinien bez większych 
trudności zrealizować budowę bezkolizyjnie zarówno pod względem technicznym jak i w 
zakresie zachowania bezpieczeństwa. Konieczne jest określenie przez niego na bieżąco 
w całym okresie prac kategorii ryzyka zawodowego. Bezpieczne prowadzenie inwestycji 
jest możliwe w przypadku zapewnienia stopnia ryzyka zawodowego określonego jako: 
a) stopnia małego ( nie stwarzającego bezpośrednich zagrożeń ); 
b) dopuszczalnego ( akceptowalnego ); 
c) wymagającego zapewnienia, że ryzyko pozostanie najwyżej na tym samym poziomie. 
 
Prace stwarzające ewentualne zagrożenia i wymagające zwiększenia stopnia 
ostrożności ich wykonywania to prace związane z: 
- przemieszczaniem materiałów budowlanych ( transport i składowanie ); 
- oczyszczaniem i odgrzybianiem ścian; 
- wykonaniem izolacji poziomej i pionowej (wykopy przy ścianach zewnętrznych); 
 
2.4. Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do robót 
niebezpiecznych. 
Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zadania objętego 
projektem powinno obejmować: 
a) Przygotowanie załogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia 
wstępnego, podstawowego i okresowego. 
b) Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zlokalizowanych na 
zewnątrz budynku, w pomieszczeniach piwnic oraz na wysokości i zapoznanie z jej 
wynikami pracowników. 
c) Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ. 
 
Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili 
dostępna na terenie budowy dla organów kontrolnych. 
 
2.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie 
niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia.  
a) Zasady wygrodzenia terenu budowy i jego oznakowania znakami informacyjnymi > 
UWAGA ROBOTY BUDOWLANE ”, „UWAGA GŁĘBOKIE WYKOPY”, „ OSOBOM NIE 
UPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY ” 
itp. w celu uniknięcia zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców. 
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a) Zasady składowania i przemieszczania materiałów budowlanych. Jednym z celów 
realizatora procesu inwestycyjnego jest prowadzenie go w sposób rytmiczny eliminujący 
prace zbędne i niecelowe. Podstawą tak przyjętych założeń jest poprawna organizacja 
miejsc składowania oraz komunikacji pomiędzy tym placem a miejscem wykonywania 
pracy. 
b) Zasady przemieszczania i składowania gruzu budowlanego.  
c) Wykaz sprzętu mechanicznego do realizacji robót budowlanych w przewidzianym w 
projekcie zakresie oraz jego niezbędne parametry. 
d) Zasady realizacji robót przy wykonywaniu izolacji poziomej i pionowej  
 
2.6. Czynności organizacyjne. 
a) Dokumentacja 
Prawidłowe a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga 
jego udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i przebiegu. Posiadane 
dokumenty należy przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom 
kontrolującym.  
Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie: 
- dokumentacji technicznej: w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z 
wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być 
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacje. W przypadku 
wprowadzenia zmian wymagane jest wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu.  
- Dokumentacji instruktażowej – budowa prawidłowo przygotowana powinna być 
wyposażona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi 
poszczególnych urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania 
i powiadamiania w przypadku występowania zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń 
pożarowych, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz osób odpowiedzialnych, 
numery ich telefonów, oraz telefonów alarmowych powinny zostać umieszczone na 
Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
b) Szkolenie 
- Przygotowanie załogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia 
wstępnego, podstawowego i okresowego. 
- Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy i 
zapoznanie z jej wynikami pracowników 
- Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ. 
 
Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili 
dostępna na terenie budowy dla organów kontrolnych. 
 
3. USTALENIA KOŃCOWE 
Plan BIOZ poza elementami wymienionymi powinien zawierać imienne przypisanie, 
potwierdzone własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób 
w zależności od ich przygotowania zawodowego  
( wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna potwierdzona 
badaniami lekarskimi). 
Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami a w 
szczególności: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.  

 
 

Projektowała 

mgr inż. arch. Aleksandra Zaręba 
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9.0. ZDJĘCIA. 
 
 

 
 
 
Poziom przyziemia od ul. Królikarnia. 
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Poziom przyziemia od ul Sempołowskiej 
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Drewniana klatka schodowa  1A, 1B 
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