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II. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Oświadczenie projektanta 

2. Zaświadczenie projektantów o przynależności do izby architektów.  
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III. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

nr. rys. tytuł rysunku        skala 

01 Zagospodarowanie terenu       1:1000, 1:100 

02 Rzut piwnic         1:100 

03 Rzut parteru        1:100 

04 Rzut  I piętra        1:100 

05 Rzut poddasza        1:100 

06 Rzut więźby dachowej       1:100 

07 Rzut dachu         1:100 

08 Inwentaryzacja elewacji zachodniej i południowej    1:100 

09 Inwentaryzacja elewacja wschodnia i północna    1:100 

10 Inwentaryzacja klatki schodowej      1:100 

11 Elewacje – projektowana kolorystyka     1:100 

12 Klatka schodowa - projektowana kolorystyka    1:100 

13 Detal izolacji fundamentów      1:10 

14 Detal remontowanego ogrodzenia      1:5 

15 Inwentaryzacja okno O1       1:10 

16 Inwentaryzacja okno O2       1:10 

17 Inwentaryzacja okno O3       1:10 

18 Inwentaryzacja drzwi D1       1:10 

19 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 
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I. OPIS TECHNICZNY 

 

1. Podstawy formalno – prawne 

1.1. Inwestor 

Inwestorem przedmiotowego remontu jest Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grodza kamienna 2d 

80-821 Gdańsk. 

 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej remontu elewacji. 

Remont klatki schodowej. Wykonanie izolacji pionowych i poziomych fundamentów oraz 

zagospodarowanie otoczenia. Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno – 

budowlany, orzeczenie techniczne dla budynku oraz informacje dotyczącą bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia BIOZ. Niniejsze opracowanie obejmuje branżę architektoniczną. 

 

1.3. Podstawy formalno – prawne 

1. Ocena stanu technicznego elewacji budynku przy ul. Grodza kamienna 2D w Gdańsku 

wykonana przez mgr. inż. Iwonę Różańską Sztolcman, wrzesień 2018. 

2. Badania kolorystki elewacji i klatki schodowej budynku przy ul. Grodza kamienna 2D  

w Gdańsku wykonana przez mgr. inż. Iwonę Różańska-Sztolcman, wrzesień2018. 

3. Wizja lokalna z dokumentacją fotograficzną przeprowadzona w czerwcu 2018. 

4. Materiały archiwalne udostępnione przez Archiwum Państwowe w Gdańsku, 

‘An der Steinschleuse 2d-i’ 10/15/0/-/131 

5. Inwentaryzacja architektoniczna wykonana w czerwcu 2018 

 

1.4. Podstawy prawne, ustawy i rozporządzenia 

1. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, 
poz. 1126 

2. Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Informacja 
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

3. Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Warunki 
techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

4. Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 Rozporządzenie z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowy zakres 
i forma projektu budowlanego 
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2. Dane ogólne: 

2.1. Lokalizacja 

Opracowywany budynek jest obiektem wolnostojącym w parceli równoległej do ulicy Grodza 

Kamienna. Położony jest w Gdańsku przy ul. Grodza kamienna 2D 80-821. Na działce  

o numerze 266/4 w obrębie 99. 

 
Lokalizacja obiektu w mieście, żródło www.google.pl 

 
Lokalizacja obiektu w mieście – widok 3D, źródło www.google.pl 
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2.2. Rys historyczny 

Budynek powstał na początku XX wiek. Rysunki architektoniczne dla zespołu budynków przy 

ul. Grodza kamienna powstały ok. 1900 roku, dla budynku 2D/4 w 1903 roku. Uwzględniają 

rzuty poszczególnych pięter, przekrój oraz elewacje budynku.  

Z dokumentacji archiwalnej wynika, iż obiekt nie był przebudowywany i zachowany jest w 

stanie oryginalnym. Zachowane są oryginalne elewacje, oraz elementy znajdujące się na 

klatce schodowej. Od początku istnienia budynku budynek pełnił funkcję mieszkaniową i do 

dzisiaj ta funkcja się nie zmieniła. 

 

 
Kopia oryginalnego rysunku elewacji wschodniej z dokumentacji projektowej 

dla budynku ul. Grodza kamienna 2D/4 

 

 
Kopia oryginalnego rysunku przekroju z dokumentacji projektowej 

dla budynku ul. Grodza kamienna 2D/4 
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2.3. Ochrona konserwatorska 

Budynek przy ul. Grodza kamienna 2D jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.  

Wpisany do gminnego rejestru zabytków. Ochronie podlegają: bryła budynku, rodzaj 

materiału elewacyjnego, kompozycja i wystrój elewacji, materiał i forma detalu 

architektonicznego, forma i podziały stolarki okien i drzwi. 

 

2.4. Charakterystyka stanu istniejącego 

Powierzchnia działki, na której znajduje się opracowywany obiekt wynosi ok. 502 m2. Główne 

wejście do budynku zlokalizowane jest na zachodniej elewacji budynku, bezpośrednio przy ul. 

Grodza kamienna. Klatka schodowa obsługuje lokale mieszkalne na poziomie parteru,  

I piętra, oraz piwnicy oraz poddasza. 

Ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne budynku wzniesione zostały z czerwonej pełnej cegły na 

zaprawie wapiennej. Od zewnątrz ściany budynku są w części otynkowane, a w części z 

pokazanym układem cegieł.  

Fundament budynku wykonany, jako betonowy. Stara izolacja pozioma wykonana na 

poziomie ok 100cm, od poziomu posadzki piwnicy, tj na wysokości +/-0,00 posadowienia 

budynku. 

Piwnica wyodrębniona w bryle budynku, jako cokół wysunięty o pół szerokości cegły, do 

wysokości ok. 100cm od poziomu +/- 0,00 budynku.  Poziom parteru wyniesiony ponad teren 

o 100cm, przez co wszystkie pomieszczenia piwniczne posiadają okna i doświetlone są 

światłem dziennym. W piwnicy znajduję się sześć komórek lokatorskich przynależących do 

lokali. Pomieszczenia piwniczne nie są od wewnątrz otynkowane. W piwnicy strop Kleina, 

nieotynkowany.  

 

 
Zdjęcie piwnicy 

Klatka schodowa wykończona tynkiem cementowo wapiennym. Schody wykonane  

w konstrukcji prefabrykowanej, z oryginalną balustradą wykonana ze stali kutej, i z pochwytem 

drewnianym. Stolarka okienna i drzwiowa na klatce schodowej wymieniona w 2016 roku. 

Wzorowana na oryginalnych elementach stolarki budynku. 
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General Information 

 
Zdjęcie klatki schodowej poziom 0 

 
Zdjęcie klatki schodowej poziom +1 

W częściach wspólnych budynku były wykonywane jedynie doraźne remonty i konieczne 

wymiany elementów instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznej. 

 

Elewacje budynku wykończone tynkiem cementowo wapiennym, naprzemiennie z cegłą 

licową. Liczne ubytki tynku na elewacji oraz odłupane fragmenty cegieł licowych, zniszczone 

po działaniach wojennych z 1945 roku – ślady po pociskach na elewacji. 

Elewacja frontowa (zachodnia) – bez dekoracji naściennej, otynkowana naprzemiennie  

z cegłą licową. Z portalem wejściowym do budynku. Z oknami z lokali mieszkalnych, oknami 

piwnicy i poddasza oraz oknami klatki schodowej. Bez detalu architektonicznego. 
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Elewacje boczne (południowa i północna) bez dekoracji naściennych, tynkowane 

naprzemiennie z cegłą licową. Bez otworów okiennych. 

Elewacja tylna (wschodnia) – bez dekoracji naściennej, tynkowana naprzemiennie z cegłą 

licową. Z oknami z lokali mieszkalnych, piwnicy oraz poddasza. 

 

 
Zdjęcie elewacji zachodniej (frontowej) 

 

 
Zdjęcie elewacji tylnej (wschodniej) 
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Zdjęcie elewacji zachodniej i południowej 

 

 
Zdjęcie elewacji zachodniej i północnej 
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Drzwi zewnętrzne: 

- do budynku prowadzi jeden portal wejściowy. Drzwi do wymiany, na wzór oryginalnych, 

drewniane, jednoskrzydłowe, z naświetlem przeszklonym w górnej części drzwi, ramowo 

płycinowe. Dekoracja płycin w proste wzory geometryczne. 

Okna zewnętrzne: 

- na klace schodowej – drewniane skrzynkowe, do wymiany 

- na poddaszu - drewniane skrzynkowe, do wymiany, 

- w piwnicy – drewniane skrzynkowe, oryginalne w stanie - do wymiany, w tym remoncie 

nieplanowane o wymiany. 

- w lokalach mieszkalnych – okna wymieniane przez mieszkańców, nawiązujące podziałami do 

oryginalnych okien, z PCV. 

Posadzki – w piwnicy posadzki cementowe, w stanie do remontu, liczne ubytki.  

Schody klatki schodowej – żelbetowe, prefabrykowane, w stanie dobrym - do remontu. 

Więźba dachowa – drewniana krokwiowo - płatwiowa na stolcach. Część elementów 

deskowania dachu do wymiany. W części więźby nad lokalem mieszkaniowym nr 4, pęknięte 

krokwie, tymczasowo wzmocnione konstrukcją pomocniczą.  

Pokrycie dachowe - dach budynku pokryty jest kilkoma warstwami papy, która jest w stanie 

nadającym się do wymiany.  

 

 

2.5. Analiza stanu istniejącego konstrukcji: 

Wnętrze budynku: 

- mury zawilgocone, wyprawy tynkarskie skorodowane, zjawisko samoistnego osypywania 

wyprawy.  

- na powierzchniach ścian spękane warstwy farby, z odłupanymi fragmentami tynku, oraz 

widocznymi poprzednimi warstwami malarskimi, 

 

Zewnętrze budynku: 

- mur w poziomie piwnic pogrubiony w stosunku do parteru, poprzez wysunięcie jego lica na 

zewnątrz i kształtowany w rodzaj cokołu, cokół po obwodzie całego budynku pozostawiony  

z odkrytą cegłą licową – tu liczne ubytki cegieł, ślady napraw wyprawą cementową, a przy 

drzwiach fragment ściany uzupełniony cegłą niewspółgrającą z całością elewacji. 

- fugi pomiędzy cegłami w elewacji wybrakowane z wykruszoną lub wykruszającą się zaprawą, 

- wyprawa tynkarska na elewacji z licznymi przebarwieniami, od spojeniami od ściany (we 

fragmentach odpada), liczne ubytki i odspojenia tynku od podłoża zagrażają bezpieczeństwu. 

- rysy o przebiegu pionowym przy otworach okiennych, 

- gzyms okapowy dachu jest nieszczelny i przecieka, 

- rynny i rury spustowe skorodowane, w całości do wymiany, 

- skorodowane i zniszczone obróbki blacharskie dachu, 

- pokrycie dachowe – papa do wymiany. 

Stare instalacje odwadniające dach i inne niższe elementy budynku, należy naprawić  

i uzupełnić, w celu zapobieżenia dalszej degradacji budynku. W związku z tym, że izolacja ścian 

piwnicy jest stara należy wykonać nowe izolacje poziome (w poziomie starej izolacji) oraz 
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pionowe do wysokości poziomu +/-0,00 posadowienia budynku. Na ścianach w miejscu 

dzisiejszych tynków wykonać tynki renowacyjne, a widoczne cegły uzupełnić, i oczyścić. 

Tynki oraz instalacje na klatce schodowej. Schody oczyścić, uzupełnić braki w spękaniach. 

Istniejącą balustradę oczyścić i pomalować.  

 

3. Zakres prac budowlanych z określeniem technologii prac renowacyjnych i remontowych. 

3.1. Prace od wewnątrz budynku: 

3.1.1. Klatka schodowa 

3.1.1.1. Naprawa tynków i malowanie ścian klatki schodowej. 

 Usunięcie zwietrzałych i odspojonych tynków ze ścian klatki schodowej. Wykonanie 

nowego tynku renowacyjnego w systemie WTA lub równoważne. Malowanie 

farbami na bazie krzemianów zgodnie z projektem kolorystyki. 

Sufit z na poziomie poddasza do skucia i wykonania w technologii karton gips. 

Po nałożeniu nowego tynku nawierzchniowego na uzupełnione już detale proponuje 

się pomalować ściany zgodnie z projektem kolorystyki. 

Rysunek projektowanej kolorystyki A/12 

 

3.1.1.2. Renowacja elementów balustrady i poręczy 

Renowacja elementów drewnianych balustrady polega na oczyszczeniu ich ze 

starych warstw olejnych powłok malarskich, uzupełnienie ubytków w drewnie, oraz 

pokrycie balustrady farbą w kolorze brązowym, wg projektu kolorystyki rys nr A/11.  

Elementy kute balustrady należy oczyścić metodą piaskową. A oczyszczoną 

balustradę pokryć farbą w kolorze RAL6002. 

Rysunek projektowanej kolorystyki A/12. 

 

3.1.1.3. Renowacja schodów – stopni, stopnic i spoczników oraz uzupełnienie w nich 

ubytków. 

Renowacja schodów żelbetowych polega na oczyszczeniu ich i uzupełnieniu 

brakujących fragmentów. 

 

3.1.1.4. Uporządkowanie instalacji na klatce schodowej 

Na klatce schodowej znajdują się liczne elementy instalacji elektrycznych, które nie 

są w chwili obecnej użytkowane. Należy je usunąć a kable na klatce schodowej 

prowadzone natynkowo przełożyć i umieścić podtynkowo.  

Stare skrzynki elektryczne obsługujące mieszkania należy zdemontować i zastąpić 

nowymi w jednolitym kolorze i wzorze (wg. załączonej karty katalogowej).  

Proponowana kolorystyka skrzynek rozdzielczych RAL7035. 

 

 

3.2. Prace od zewnątrz budynku: 

3.2.2. Elewacje 

3.2.2.1. Renowacja drewnianego deskowania okapowego 

Impregnacja i zabezpieczanie (od spodu) elementów drewnianych więźby 

dachowej znajdujących się na zewnątrz budynku 
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3.2.2.2. Wzmocnienie i naprawa murów ceglanych 

Uzupełnienie zniszczonych cegieł proponujemy wykonać z barwionych  

w masie zapraw - gotowe kolorowe zaprawy wapienno-trasowe, 

zawierające mikro włókna, jako zaprawa do uzupełniania ubytków  

o parametrach zbliżonych do uzupełnianego detalu; wytrzymałość ok.  

5-6MPa. Po wstępnym związaniu (na drugi dzień) miejsca uzupełnione 

muszą być opracowane/wyrównane tak, by imitowały oryginalną 

powierzchnię cegieł. 

 

3.2.2.3. Oczyszczenie i uzupełnienie ceglanych fragmentów elewacji: 

1.Zdjęcie wtórnych nawarstwień metodą chemiczną poprze nakładanie past 

typu np. Abeizer /Remmers,Caparol,Baumit/ lub równoważne 

2.Mycie przegrzaną parą wodną 

3.Delikatne doczyszczenie mechaniczne 

4.Wykonanie dezynfekcji muru preparatami np. / Agat, Boramon/ lub 

równoważne 

5.Wzmocnienie strukturalne cegły preparatami typu festiger np. /Remmers, 

Baumit, Caparol/ lub równoważne 

6.Wykucie wtórnych i obluzowanych spoin 

7.Uzupełnienie większych ubytków ceglanego lica poprzez wstawienie 

nowych cegieł o tych samych parametrach 

8.Uzupełnienie drobnych ubytków przy użyciu zapraw mineralnych, 

modyfikowanych np. Restauro - Grund i Restauro-Top/Keim/ 

lub Restaurienmortel ZF / Remmers/ lub równoważne 

9.Uzupełnienie fugowania zaprawami zbliżonymi strukturalnie i kolory- 

stycznie do zapraw istniejących, powtarzając sposób ich formowania 

10. Scalenie kolorystyczne fug w kolorze zachowanej barwy 

11.Wykonanie hydrofobizacji strefy cokołowej i parapetów 

 

 

3.2.2.4. Naprawa betonowego progu przy portalu wejściowym. 

 

 

3.2.2.5. Kominki wentylacyjne na elewacji zachodniej. 

Usunięcie kominków wentylacyjnych znajdujących się na elewacji zachodniej 

budynku, i zastąpienie ich kratkami wentylacyjnymi okrągłymi o średnicy 

100mm (karta katalogowa), w kolorze białym, jednolitym z kolorystyką 

elewacji. Kratkę wentylacyjną w ścianie połączyć szczelnie z kanałem PCV 

wewnątrz ściany i kratkami wewnętrznymi znajdującymi się wewnątrz 

pomieszczeń mokrych w mieszkaniach. 

 

 

3.2.3. Remont dachu: 

Wykonać remont istniejącego dachu polegający na: 

- wymianie zniszczonych desek poszycia dachowego. 

- wymianie włazu dachowego 

- wymianie opierzeń na szczytach dachu, na identyczne z istniejącymi tj. wykonane 

z blachy ocynkowanej, mocowane do desek czołowych szczytu dachu, 
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- wymianie pokrycia z papy, na takie samo, 

 -wykonanie na nowo obróbki wokół kominów. 

- impregnacja istniejących elementów więźby dachowej,  

 

 

3.2.4. Tynki: 

1.Usunięcie tynków w całości 

2.Dezynfekcja ścian preparatem czynnym biologicznie np. /Remmers, Keim, 

Caparol/ lub równoważne 

3.Wykonanie kotwień spękań muru 

4.Gruntowanie podłoża 

5. Wykonać nowe tynki piaskowo-wapienne, modyfikowane cementem trasowym, 

barwione w masie w kolorze zbliżonym do istniejącego tynku, z dodatkiem 

drobnego, płukanego kruszywa,  lub równoważne. 

6.Malowanie farbami krzemianowymi w kolorze białym RAL9003 

- Kolorystyka elewacji wg rys. nr A/11 . 

 

3.2.5. Stolarka okienna i drzwiowa w częściach wspólnych 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na wzorowane na istniejących.  

Wg rysunków A15-A18.  

 

3.2.6. Wykonanie izolacji pionowych ścian piwnicznych 

Izolacje fundamentów w poziomie, oraz izolację pionową fundamentów od 

zewnątrz i od wewnątrz wykonać wg systemu firmy Remmers (wg załączonych 

detali) lub równoważne. Poziomą izolacje wykonać w miejscu zakończenia 

betonowej ściany fundamentowej tj. na poziomie ok. 0,00 posadowienia budynku, 

w miejscu starej poziomej izolacji. Okna kolor RAL9003, drzwi w kolorze 

naturalnym drewna pokryte lakierem bezbarwnym matowym. 

 

3.2.7. Instalacje: 

Wykonanie nowej instalacji odgromowej, w miejscu istniejącej. 

Wymiana zniszczonej, skorodowanej skrzynki przyłącza gazowego, skrzynka 

gazowa wg załączonej karty technicznej dla skrzynki gazowej, kolorystyka zbliżona 

do koloru cegły elewacyjnej RAL8004. 

Konserwacja i malowanie frontu istniejącej skrzynki zewnętrznej przyłącza 

elektrycznego, na kolor zbliżony do koloru cegieł RAL8004. 

 

3.2.8. Zagospodarowanie terenu: 

Planuje się uporządkowanie terenu przylegającego do budynku na działce 266/4 

przynależącej do budynku. 

 W części południowej działki, przy południowej elewacji budynku projektowany 

jest teren utwardzony o powierzchni ok. 16m2. Wzdłuż ulicy Grodza kamienna 

projektowane są trzy donice betonowe o wymiarach 100x40x40cm oraz jedna 

donica o wymiarach 100x100x40cm, z nasadzeniami: krzewami niskimi, roślinami 

niskimi i kwiatami. Przy elewacji południowej budynku dwie ławki, a na terenie 

utwardzonym zamykana piaskownica o wymiarach 100x100x30cm. 

Elementy zagospodarowania terenu wg załączników technicznych. 
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Planuje się naprawę istniejącego ogrodzenia znajdującego się na granicy działki od 

strony ul. Grodza kamienna, od strony zachodniej. A także ogrodzeń 

wydzielających ogródki wewnętrzne w części wschodniej działki. 

 

 
Ogrodzenie od strony ul. Grodza kamienna 

 

3.3. Standard wykończenia materiałowego: 

 

Tynk wapienny zewnętrzny Baumit Klima RK 39 (lub równoważny). Wysokohydrauliczna, 

wapienna zaprawa tynkarska. Przeznaczona do stosowania, jako tynk podkładowy 

wewnątrz i na zewnątrz budynków. opak. 35 kg.  

 

Farba do metalu Noxan kolor RAL8004 (lub równoważny)– brązowy miedziany do podłoży 

metalowych. 

 

Farby do wnętrz KEIM Exclusiv , kolory 9590, 9437 (lub równoważny) 

Uniwersalna, zolowo-krzemianowa farba do wnętrz, na dowolne podłoża. Polecana 

szczególnie przy dużej intensywności koloru. Rozcieńczana wodą. Odmiana Grob o nieco 

większym uziarnieniu, do warstw podkładowych. 

 Parametry:  

- bardzo wysoka paroprzepuszczalność V ≥ 2.100 g/m2∙d(bardzo niski opór dyfuzyjny pary 

wodnej Sd ≤ 0,01m) 

- odporność na szorowanie na mokro: klasa 2.  

 

Farba do drewna we wnętrzach, kolor 9323 

Krzemianowa farba wewnętrzna do malowania drewna i materiałów drewnopochodnych. 

Zachowuje higroskopijne właściwości drewna, dzięki czemu zapewnia naturalny  

i przyjemny klimat w pomieszczeniu. Może być stosowana jako powłoka kryjąca lub 

laserunkowa (półprzezroczysty lazur) – po rozcieńczeniu KEIM Lignosil®-Inco-DL (lub 

równoważny) 

 

Nobiles chlorokauczuk, emalia chlorokauczukowa do metalu (lub równoważny), RAL 6002 

Emalia Nobiles Chlorokauczuk przeznaczona jest do ochronno-dekoracyjnego 

malowania powierzchni: stalowych, żeliwnych. Powłoki charakteryzują się wysoką 

elastycznością i odpornością na czynniki mechaniczne i atmosferyczne. 

Doskonała w zestawie z Nobiles Podkład Chlorokauczuk, trwale zabezpieczającym 
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antykorozyjnie.  

 

System naprawy betonu Ceresit PCC (lub równoważny). 

 

4. Dokumentacja fotograficzna: 

 

 
Elewacja zachodnia, widok na zniszczone fragmenty elewacji,  

wymienione okna klatki schodowej, deskowania okapu. 

 

 

 
Widok na zniszczoną skrzynka przyłącza gazowego, niejednolita kolorystyka cegieł. 
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Widok na zniszczone ogrodzenie przy południowej elewacji budynku. 

 

 
Widok na cokół budynku, wzdłuż ul. Grodza kamienna - elewacja zachodnia 
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Podbitka sufitu na klatce schodowej, poziom poddasza. 

 

 
Widok na ostatni poziom klatki schodowej, z wejściem na poddasze. 
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Widok na spocznik poziomu +1,oraz wejścia do lokali 3 i 4. 

 

 

 
Widok na spocznik poziomu 0, oraz wejścia do lokali 1 i 2. 
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Widok na spocznik w poziomie wejścia do budynku. 

 

 

 

 
Widok na zejście do poziomu piwnic. 
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Widok na korytarz wewnętrzny poziomu piwnic. 

 

 

 
Widok na przestrzeń pod spocznikiem wejścia do budynku i przyłącze techniczne wod-kan 

 



Remont budynku przy ul. Grodza kamienna 2D 80-821 Gdańsk 

22 

 

General Information 

 
Widok na wejścia do komórek lokatorskich w poziomie piwnicy 

 

 

 

 

4.1. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu: 

 

Remont budynku przy ul. Grodza kamienna o numerze 2D, w Gdańsku w swoim zakresie 

obejmuje swoim oddziaływaniem jedynie działkę, na której się znajduje tj. działkę o numerze 266/4  

obr. 99 oraz działkę przylegającą do budynku od strony zachodniej tj. działkę o numerze 265 obr. 99 

 

 

4.2. Charakterystyka energetyczna budynku: 

 

Planowany remont budynku przy ul. Grodza kamienna o numerze 2D, w Gdańsku, nie zmienia 

charakterystyki energetycznej budynku. 
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5. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
Obiekt:  
Budynek wielorodzinny  
ul.Grodza kamienna 2D 
80-821 Gdańsk, 
nr. działki. 266/4 obr.99 
 
Zamawiajacy:  
Wspólnota mieszkaniowa 
ul. Grodza kamienna 2D 80-821 Gdańsk 
 
Wykonał: 
mgr. inż. arch. Ewa Zdrojewska-Matusiak 
nr upr. PO/KK/104/05 

 
 

1. Część opisowa 
 

2. Podstawa opracowania 
a. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126) 

b. Projekt budowlany: remontu elewacji z wymianą stolarki okiennej w częściach 
wspólnych, remontu klatki schodowej, wykonania pionowych i poziomych izolacji 
fundamentu, remontu dachu i jego elementów oraz zagospodarowanie otoczenia 
wokół budynku (ogrodzenie oraz plac zabaw) 

 
3. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

a. Naprawa murów, wykonanie tynków oraz malowanie 
a. Skucie tynków zniszczonych (odspojonych od podłoża, spękanych i skruszonych 

warstwowo oraz zawilgoconych), 
b. Naprawa nadproży i murów spękanych i zarysowanych 
c. Oczyszczenie fragmentów elewacji wykonanych z cegły 
d. Oczyszczenie odsłoniętego lica muru (po skuciu tynków i wykonanych 

naprawach) z resztek zaprawy, pyłu przy użyciu szczotek lub określonej 
technologii 

e. Mury zawilgocone w strefie podokiennej i cokołu budynku oraz mury 
zawilgocone lokalnie w pozostałych miejscach – zabezpieczyć przez wg 
zaproponowanej technologii 

f. Zagruntowanie muru preparatem krzemoorganicznym. 
g. Wykonanie nowych tynków 
h. Odtworzenie zniszczonych i brakujących elementów detalu  
i. Zabezpieczenie tynków oryginalnych, tam gdzie ich zachowanie jest możliwe, 

przed rozwojem mikroorganizmów  
j. Malowanie podkładowe tynków. 

b. Wykonanie cokołu 
c. Roboty pozostałe 

i. Obróbki blacharskie. 
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ii. Zabezpieczenia elementów stalowych. 
iii. Wymiana częściowa stolarki okiennej i drzwiowej 
iv. Wykonanie poziomej i pionowej izolacji fundamentów 

 
 

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Na działce znajduje się murowany, wolnostojący o dwóch kondygnacjach nadziemnych 
budynek wielorodzinny 
 

5. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Nie wprowadza się nowych elementów zagospodarowania działki. 
 

6. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych 
Podczas realizacji robót budowlanych będzie zachodził warunek określony w § 6 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r „w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" - 
dot. robót, przy wykonywaniu, których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5.0m 
— roboty remontowe na elewacjach – max wysokość od przyległego terenu do kalenicy dachu 
budynku – 10,30 m, 
 
Niniejsza informacja obliguje kierownika budowy do sporządzenia „ planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia" 
 
Podczas opracowywania planu BiOZ kierownik budowy winien opierać się na obowiązujących 
przepisach w zakresie BHP na budowie w szczególności uwzględniając wytyczne zawarte w 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. „ w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy " / Dz.U.1997r. nr 129, póz. 844 /rozdział 
E. Prace na wysokości (§ 105-110): 
 
1. Pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia jest praca wykonywana na powierzchni 

znajdującej się na wysokości, co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi 
2. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na 

jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta: 
a. - Osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości, co najmniej 1,50 m pełnymi 

ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi 
b. Wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika 

przed upadkiem z wysokości 
3. Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub 

ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub 
służących, jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy 
ochronnych umieszczonych na wysokości, co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości, co 
najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie 
wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób 
uniemożliwiający wypadnięcie osób. 

4. Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie 
balustrad, o których mowa w ust. l, jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki 
ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków 
wykonywania pracy. 

5. Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób niezmuszający 
pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi. 
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6. Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach 
nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi 
niewymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi, 
albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy 
zapewnić, aby: 

a.  Drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne  
i zabezpieczone przed nieprzewidywaną zmianą położenia oraz posiadały 
odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie, 

b. Pomost roboczy spełniał następujące wymagania: 
a) Powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, 

narzędzi i niezbędnych materiałów, 
b) podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do 
elementów konstrukcyjnych pomostu, 
c) W widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne 
informacje o wielkości dopuszczalnego obciążenia, 
 

7. Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego 
poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących, należy 
w szczególności: 

a. Zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy 
b. Zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane 

obciążenia 
c. Przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru 

technicznego w trybie określonym w odrębnych przepisach. 
 

8. Rusztowania i podesty ruchome i wiszące powinny spełniać wymagania określone 
odpowiednio w odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach. 

9. Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach 
budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy 
pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu 
zewnętrznego lub podłogi, należy w szczególności: 

a. Przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na 
których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na 
przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywaną zmianą 
położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń 
mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa, 

b. Zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju 
wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki 
bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów 
konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym ( do prac w podparciu – na 
słupach, masztach itp.), 

c. Zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do 
prac na wysokości 

10. Wymagania określone w ust.1 dotyczą również prac wykonywanych na galeriach, 
pomostach, podestach i innych podwyższeniach, o których mowa, w § 108, jeżeli rodzaj 
pracy wymaga od pracownika wychylenia się poza balustradę lub obrys urządzenia, na 
którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z 
wysokości. 
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7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót niebezpiecznych. 

 
Pracownicy winni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP obowiązujących przy pracach na 
wysokości oraz posiadać świadectwa zdrowia z uwzględnieniem pracy na wysokości. 
Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież roboczą, obuwie rękawice i sprzęt 
zabezpieczający przy pracach na wysokości. 
Roboty wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót poszczególnych 
rodzajów. 
Przy wykonywaniu robót elewacyjnych i na dachu, pracownicy winni być zapoznani  
z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r  
w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdz.  
8 – rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział  
9 – roboty na wysokościach, rozdział  
11 – roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe,  
12 – roboty murarskie i tynkarskie, rozdział  
17 – roboty dekarskie i izolacyjne. 
 
 

7. Opracowanie planu BiOZ nie zwalnia kierownika budowy z przeprowadzenia szkolenia  
w zakresie BHP na budowie, co powinno być potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. 

 

 

 

Wykonał: 
mgr. inż. arch. Ewa Zdrojewska-Matusiak 

nr upr. PO/KK/104/05 
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Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie  
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
  
Ja, niżej podpisana 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016, z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy 
  
Oświadczam, że projekt budowlany dotyczący inwestycji:  
Remont elewacji z wymianą stolarki okiennej w częściach wspólnych. Remont klatki schodowej, 
wykonanie pionowych i poziomych izolacji fundamentu. Remont dachu i jego elementów oraz 
zagospodarowanie otoczenia wokół budynku (ogrodzenie oraz plac zabaw) 
 
Inwestor:  
Wspólnota mieszkaniowa 
ul. Grodza kamienna 2D 80-821 Gdańsk 
  
Został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.   
Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa 
jest kompletna z punktu widzenia, jakiemu ma służyć. 
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