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Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Jacek Śliwiński

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 15/Gd/00,
jest wpisany na listę członków Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: PO-0522.

Członek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 21-06-2017 r.  Gdańsk.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

PO-0522-3YEE-39D8-EF58-147D

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z  art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 nr 0 poz. 

1332– tekst ujednolicony, z późn. zmianami) 

 

oświadczam 

że, dokumentacja 

 

PROJEKT BUDOWLANY 
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została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy tech-

nicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 

 

 
Gdańsk, 2017-04-20 oświadczenie złożyli 

 

 

projektant 

branża: architektura 
mgr inż. arch. Wanda Grodzka 
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sprawdzający 
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OPIS TECHNICZNY 

BRANŻA:  ARCHITEKTURA 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Inwestor:   WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  BISKUPIA 29 
W GDAŃSKU REPREZENTOWANA PRZEZ: 

 BIURO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIAMI ,,BIZAN" 
UL. BIEGAŃSKIEGO 10 PAW. 21 
80-807 GDAŃSK 

 
    Lokalizacja:  GDAŃSK  ul. BISKUPIA 29 

 DZIAŁKA  Nr 137, OBRĘB  080 
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 
 Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót 
remontowo-budowlanych  frontowej (południowej) ściany fundamentowej budynku mieszkalnego w 
Gdańsku ul. Biskupia 29, działka nr 137, obręb 080.  
Zakres opracowania obejmuje wykonanie : 
a) hydroizolacji  pionowej  i  poziomej frontowej i szczytowej ściany fundamentowej   
b) termoizolacji (docieplenie) frontowej i szczytowej ściany fundamentowej   
c) remontu  schodów  wejściowych do lokalu usługowego i podestu przed wejściem   
d) wymianę stolarki okiennej w boksach piwnicznych frontowej i szczytowej ściany fundamentowej      
e) wykonanie nowych studzienek doświetlaczy okienek piwnicznych 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
- Umowa  Nr 127/2017  zawarta pomiędzy Inwestorem – Wspólnotą Mieszkaniową  Biskupia 30 w 

Gdańsku reprezentowaną przez: Biuro Zarządu Nieruchomościami ,,BIZAN" 80-807 Gdańsk ul. 
Biegańskiego 10 paw. 21, a Wykonawcą - Zakładem Usług Technicznych architekt Wanda 
Grodzka, ul. Bliska 1B lok. 5, 80-541 Gdańsk; 

- Wizja lokalna i pomiary przeprowadzone w terenie; 
- Dane uzyskane od Inwestora: 
-      inwentaryzacja budowlana budynku wykonana w 2014r , 
- mapa zasadnicza  
- Obowiązujące normy i przepisy 
 
3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
Nie planuje się zmian w zagospodarowaniu terenu otaczającym obiekt inwestycji.  
Obiekt usytuowany na działce 137, obręb 080 przy ulicy Biskupiej 29 w Gdańsku. 
Budynek usytuowany na terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej  - wg  Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego – ozn. 006-M/U31. 
Budynek jest budynkiem  mieszkalnym, w części podziemnej pełni również funkcję usługową.  
Zjazd i wejście na działkę  z dróg  gminnych  - ul. Biskupia i ul. Na Stoku. 
 
3.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie. 
 
3.2. OCHRONA KONSERWATORSKA TERENU INWESTYCJI 
Budynek  jest obiektem o wartościach kulturowych -  ochronie podlega charakter budynku i detale 
architektoniczne. 
Obiekt jest położony w strefie  ochrony dóbr kultury: 
a) teren objęty strefą ochrony archeologicznej - wszelkie prace ziemne związane z głębokimi i 
szerokoprzestrzennymi wykopami (fundamenty pod budynki i budowle) wymagają przeprowadzenia 
ratowniczych badań archeologicznych, przy realizacji wykopów związanych z infrastrukturą 
wymagany jest nadzór archeologiczny, 
b) teren objęty strefą ochrony ekspozycji historycznego Śródmieścia Gdańska 
Budynek położony w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny układ 
urbanistyczny miasta Gdańska, w obrębie obszaru uznanego za pomnik historii - zagospodarowanie 
zgodnie z przepisami  odrębnymi 
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3.3. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej. 
 
3.4. ISTNIEJĄCĘCE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA 
ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 
Inwestycja niezaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać  
na środowisko - zgodnie z rozporządzeniem (...) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. nr 213, poz. 1397 z późn.zm.). 
Inwestycja nie powoduje zagrożenia dla zdrowia i higieny użytkowników. 
 
4. INFORMACJA O BUDYNKU – STAN ISTNIEJĄCY  

 
Budynek położony na terenie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny układ 
urbanistyczny miasta Gdańsk, w obrębie obszaru uznanego za pomnik historii. 
Budynek stanowi  fragment  pierzeji  zabudowy  ulicy  Biskupiej i ulicy Na Stoku , znajduje się w 
zwartej zabudowie od strony obu  ulic , przylegając bezpośrednio do budynku nr 28 -ul.Biskupia  oraz 
budynku nr 11 - ul. Na Stoku. 
Budynek istniejący aktualnie został wzniesiony  na początku XX w (przypuszczalnie w latach 1910 – 
1920). 
Budynek mieszkalny z częścią usługową : 

- podpiwniczony 
- ilość kondygnacji : 5 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe  
- dach pulpitowy,mansardowy, więźba drewniana o układzie krokwiowo-płatwiowym, 

kryty papą, na części blacha 
- elewacja – budynek otynkowany, nieocieplony od strony ul. Biskupiej i ul. Na Stoku,  

elewacja tylna - cegła licówka  
Budynek posadowiony bezpośrednio, fundament ceglany na podsypce gr,20 cm z piasku; ściany 
zewnętrzne i konstrukcyjne z cegły pełnej; stropy drewniane (nad piwnicą na belkach stalowych – typ 
Kleina) ; schody drewniane (do piwnic również betonowe); stolarka  - okna drewniane oraz PCV, 
drzwi drewniane płycinowe; obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. 
Posadzka w piwnicy – klepisko, w lokalu użytkowym –terakota. 
Zestawienie  powierzchni  budynku: 
Powierzchnia zabudowy:   230,26 m2 
Kubatura budynku: 4669,39 m3 
Budynek , pomimo częściowej degradacji konstrukcji podziemnej, nie wykazuje poważnych 
problemów związanych z osiadaniem. 
Ubytki w spoinowaniu muru i tynku, drobne zarysowania, wyluzowane cegły, itp. spowodowane są 
brakiem izolacji przeciwwilgociowej budynku oraz oddziaływaniem dynamicznym ruchu pojazdów od 
strony ul.Biskupiej oraz ul. Na Stoku.   
 
5.   OPIS  PROJEKTOWANYCH  ROBÓT 

 
PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY 
Budynek mieszkalno – usługowy.  Funkcja i sposób użytkowania nie ulega zmianie. 
FORMA ARCHITEKTONICZNA      
Forma architektoniczna bud.  pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejącego . 
UKŁAD KONSTRUKCYJNY      
Układ konstrukcyjny pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.  
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5.1  PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA 
Projektowane są  następujące prace: 

• naprawa/miejscowa wymiana uszkodzonych elementów ściany fundamentowej  wraz z jej 
impregnacją , 

• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej frontowej i szczytowej ściany 
fundamentowej, 

• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej frontowej i szczytowej ściany 
fundamentowej   

• wykonanie ocieplenia frontowej i szczytowej ściany fundamentowyej/piwnicznej, 
• wykonanie robót malarskich elewacji /cokołu  ściany fundamentowej  , 
• wykonanie obróbek blacharskich ocieplenia oraz systemu odwodnienia (rynny i rury 

spustowe), 
• remont  schodów wejściowych do lokalu użytkowego 
• remont  podestu przy wejściu do budynku   
• wymiana stolarki  okiennej w ścianie frontowej piwnic     
•  wykonanie nowych studzienek (doświetlaczy) okienek piwnicznych 

Zaprojektowane rozwiązania opracowano szczegółowo na rysunkach niniejszego projektu 
budowlanego. 
 
5.2  PRACE NAPRAWCZE, ROZBIÓRKOWE I TOWARZYSZĄCE : 
Przed przystąpieniem do prac należy oznakować, ogrodzić i zabezpieczyć teren budowy. 
 
5.2.1  WYKONANIE WYKOPU I ROZBIÓRKI: 
Wykonać wykop wąskoprzestrzenny, szer. min.100 cm,  w pionowych szalunkach, dający dostęp do 
murów fundamentowych, na  głębokość ok. 30 cm poniżej poziomu posadzki piwnic. Wykop winien 
być wykonanyna całej długości ściany budynku (chodzi o jak najkrótszy okres utrudnień 
komunikacyjnych ulicy) i zabezpieczony balustradą. 
UWAGA!! Odkopanie fundamentów należy wykonać odcinkami gwarantującymi bezpieczność 
konstrukcji  – sprawdzać zmniejszoną (w wyniku zmniejszenia naziomu  oraz oddziaływaniem 
dynamicznym ruchu pojazdów od strony ul. Biskupiej i ul. Na stoku) nośność fundamentów 
posadowienia budynku. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości  wskazane byłoby wykonywanie 
wykopu odcinkami   od 3,0 do 5,0 m  – szczegóły ustali na budowie Inspektor nadzoru w 
porozumieniu z Kierownikiem budowy . 
Wykop wykonywać ręcznie, zabezpieczając jednocześnie przed uszkodzeniem dochodzącą do 
budynku infrastrukturę podziemną (rury, kable elektr., itp.).   
Wykop zabezpieczyć przed osuwaniem się skarp (szalunki pionowe) i zapewnić dostęp do wejść do 
budynku poprzez wykonanie kładek wraz z balustradą nad wykopem; 
Podczas prac zdemontować znajdujące się przy budynku płyty chodnikowe (po zakończeniu prac 
ponownie je zamontować), studzienki okienek piwnicznych.    
Na grubość ocieplenia odsunąć od budynku rury spustowe instalacji deszczowej - istniejące  
odprowadzenie wody na teren (chodnik). Na czas robót zapewnić odprowadzenie wody poza teren 
robót (wykopu). 
UWAGA!! Odkopanie fundamentów należy prowadzić pod nadzorem archeologa. 
 
5.2.2  CZYSZCZENIE MURU : 
Odkopane ściany fundamentowe należy oczyścić z brudów, skuć tynk i resztki ewentualnych 
istniejących  izolacji. 
Czyszczenie mechaniczne całej powierzchni odsłoniętego muru  z elektronarzędzi lub ręcznie), w 
drugim etapie szczotkami ryżowymi (lub sztywnymi szczotkami z tworzywa) - ręcznie, w trakcie 
czyszczenia należy również usunąć zwietrzałą zaprawę ze spoin między cegłami na głęb. min. 2cm, 
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oraz zniszczone fragmenty powierzchni cegieł - przy założeniu ze nie powinny przekraczać 2cm 
miąższości pojedynczej cegły, jeżeli ubytki są większe - cegłę należy wykuć ze ściany w całości, 
łącznie z otaczającą ją fugą - do zastąpienia nową w dalszym trakcie prac.  Następnie należy umyć  
ściany w celu usunięcia resztek pyłu i kurzu po czyszczeniu. 
UWAGA: Wyklucza się użycie środków chemicznych na bazie kwasu fluorowodorowego.  
resztek ew. tynkowania, powłok izolacyjnych, gruntu, roślin z resztkami systemów 
korzeniowych, nalotów glonów i porostów  powinno być wykonane szczotkami stalowymi w 
pierwszym etapie (z pomocą  
 
5.2.3  DEZYNFEKCJA  MURU : 
Dezynfekcję należy prowadzić roztworami preparatów zawierających aktywną grupę dwuchloro-
fluoro-metylo-tio w alkoholu etylowym, lub gotowymi preparatami. Roztwory alkoholowe  i gotowe 
stosować w odpowiednich stężeniach biobójczych zgodnie z zaleceniami producentów roztworów lub 
preparatów. 
Dezynfekcję należy prowadzić metodą oprysku ściany, zabieg wykonany dwukrotnie w odstępie 2 
dni; w przypadku stwierdzenia utrzymania się zanieczyszczeń biologicznych cały zabieg należy 
powtórzyć.  
 
5.2.4  ODSALANIE  MURU : 
Do odsalania należy wyznaczyć obszary: 

-  przy styku z gruntem :   obszar na głębokość 0.5m od linii styku z gruntem 
-  narożniki budynku :  do głębokości posadowienia (do dna wykopu), na odległość 

 po 1m od każdego narożnika,     
-  przy rurach spustowych : do głębokości posadowienia (do dna wykopu), na odległość 

 po 1m od osi każdej rury spustowej, obszary częściowo pokrywają się 
z obszarami przy narożnikach,   

Odsalanie należy przeprowadzić metodą migracji soli ze środowiska zasolonego do środowiska 
rozszerzonego przez wykonanie okładów ligninowych nasączanych woda destylowaną (gr. ok. 1cm 
warstwy namoczonej ligniny), odsalania przeprowadzić trzykrotnie w każdym obszarze, przy ostatniej 
fazie okładów do wody destylowanej dodać środka do likwidacji zanieczyszczeń grzybami, glonami i 
porostami w stężeniu biobójczym - przy czym pierwszą seria okładów należy wykonać na murze 
suchym - do wyprowadzenie soli zgromadzonej na powierzchni i tuz pod powierzchnią ściany, drugą i 
trzecią - na murze uprzednio namoczonym czysta wodą - do wyprowadzenia soli z miąższu ściany; 
UWAGA: Odsalanie należy przeprowadzić po wykonaniu metodą iniekcji ciśnieniowej 
hydroizolacji  poziomej ściany fundamentowej. Metoda iniekcji krystalicznej -wytwarzania blokady 
przeciwwilgociowej w murach zawilgoconych na skutek podciągania wody z gruntu - jest metodą 
osuszania polegającą na wykorzystaniu tak zwanej "mokrej ścieżki". Metoda ta nie przewiduje w 
żadnym przypadku wstępnego osuszania ani odsalania murów, a nawet wręcz przeciwnie - zakłada 
wykorzystanie cieczy kapilarnych jako drogi do penetracji, a następnie krystalizacji uszczelniającej 
pory i kapilary materiału budowlanego, a zwłaszcza  cegły ceramicznej i zaprawy wapiennej. 
 
5.2.5. PRZESZYCIA   RYS I PĘKNIĘĆ W MURZE: 
Kolejność postępowania przy przeszyciach rys i spękań w ścianie: 

- oczyszczenie powierzchni murów w miejscach występowania spękań przy użyciu szczotek 
stalowych, 
- wykucie starych spoin, (co 3spoinę) w murach na głębokość 6 cm i ich oczyszczenie, 
- uzupełnienie i wypełnienie szczelin i rys w murach zaprawą trassowo-wapienną  
- w trakcie powyższych prac należy przygotować i zamontować zbrojenie z prętów stalowych 
żebrowanych Ø8mm 34 GS - wciśnięcie prętów stalowych w oczyszczone spoiny w miejscach 
spękań w murze, co 3 spoinę. 
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Ze względu na długotrwałe narażenie muru na niekorzystne warunki zewnętrzne (brak izolacji, 
zawilgocenie muru, zwietrzałą zaprawę i cegły, itp.) po skuciu tynków i odsłonięciu muru  ocenić jego 
stan na budowie i wykonać przeszycia na fragmentach lub całej powierzchni ściany wg zasad 
opisanych wyżej. Wielkość i zasięg robót określi Inspektor Nadzoru w porozumieniu z projektantem.   
UWAGA: Powyższe prace wykonywane są od strony zewnętrznej ściany fundamentowej. Wskazane 
jest wykonanie analogicznych robót od strony wewnętrznej w trakcie   prac remontowych piwnic. 
 
5.2.6.  UZUPEŁNIENIA MATERIAŁU CEGLANEGO I SPOIN: 
Na powierzchni muru należy przeprowadzić wstępne wzmocnienie materiału zachowanych i odkutych 
spoin oraz cegieł, w których prowadzono wykucia. Do wzmocnienia należy użyć preparatu gruntująco 
- wzmacniającego do podłoży mineralnych piaszczących się i zwietrzałych, rozpuszczalnikowym 
(zawierającym akryl i rozpuszczalniki organiczne). 
Ubytki do głębokości 2cm (usunięte w procesie czyszczenia muru) należy wypełnić zaprawą do 
uzupełniania ubytków, podkładową, magazynującą sole;  
W miejscach po wykutych zniszczonych cegłach należy osadzić nowe cegły - cegły dobrać na 
zasadzie podobieństwa z materiałem istniejącym - i osadzić we wnękach na zaprawie jw. 
Usunięte w procesie czyszczenia spoiny należy uzupełnić zaprawą do spoinowania na bazie wapna 
hydraulicznego, pozbawioną cementu ( zaprawa trassowo-wapienna) do głęb. 2cm od lica ściany 
fundamentowej. 
 
5.3  PROJEKTOWANE PRACE IZOLACYJNE: 
Projektuje się wykonanie następujących prac izolacyjnych:  

• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej frontowej i szczytowej ściany 
fundamentowej, 

• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej frontowej i szczytowej ściany 
fundamentowej   

• wykonanie ocieplenia frontowej i szczytowej ściany fundamentowyej/piwnicznej, 
 
5.3.1 HYDROIZOLACJA  POZIOMA  ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ: 
Przepona pozioma - metoda iniekcji niskociśnieniowej; preparat na bazie silanów, aplikowany do 
otworów o średnicy 15 mm (dopuszczalne 10 – 18 mm ) - wg specyfikacji producenta , wykonanych 
przez co najmniej dwie warstwy cegły i dwie warstwy spoin poziomych.  
Pas iniekcji ok.30 cm wzdłuż otworów powinien być odpowiednio przygotowany i doszczelniony. 
Tynk w pasie iniekcji usunięty, wszystkie luźne fugi uzupełnić w całości  zaprawą uszczelniającą lub 
środkiem szlamowym. Przygotowanie materiału iniekcyjnego należy wykonać wg instrukcji 
producenta. 
Ze względu na znaczną grubość ściany fundamentowej (od 79 do 116 cm) otwory wykonywać  z 
nachyleniem ok. 15O w dół z obu stron ściany na głębokość 2/3 grubości ściany,  ), w odstępach 10-12 
cm. Otwory wiercone od zewnątrz i od wewnątrz winny być lokalizowane "mijankowo". Oś góry 
otworów w ścianie  fund. na wysokości 10 cm ponad poziomem posadzki piwnicy,   
Po wykonaniu otworów należy oczyścić je z resztek materiału poprzez przedmuchanie ich sprężonym, 
czystym powietrzem- bez drobin oleju. W wykonanych otworach montować pakery do wprowadzenia 
iniektu. 
Wprowadzenie iniektu – iniekcję przeciw kapilarnemu podciąganiu wody  wykonać preparatem 
wodorozpuszczalnym na bazie silanów (hydrofobowe związki kwasu krzemowego), silnie 
hydrofobizującm, o dużych zdolnościach penetracyjnych, przeznaczonym do stosowania w murach 
silnie zawilgoconych o duże grubości.  Pożądany czas wiązania ok. 24 godzin. Wprowadzenie iniektu 
pod ciśnieniem - wg specyfikacji producenta.  
Po wykonaniu iniekcji i upłynięciu odpowiedniej przerwy technologicznej  pakery usunąć. Pozostałe 
przestrzenie otworów poiniekcyjnych suspendować (wypełnić) zaprawami kompatybilnymi z 
preparatem iniekcyjnym (bezskurczową zaprawą suspensyjną przeznaczoną do stosowania w starych 
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murach,odporna na działanie siarczanów, bez zawartości związków chloru, płynną) - wg 
odpowiednich zaleceń  producenta. Suspensją 
wypełnić otwory do zlicowania z murem , a po zakończeniu jej wiązania zakryć tynkiem. 
UWAGA: Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w specyfikacji 
technicznej oraz zaleceniami producenta systemu . 
 
5.3.2 HYDROIZOLACJA  PIONOWA  ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ: 
Hydroizolację  pionową  frontowej  ściany fundamentowej wykonywać po przeprowadzeniu prac 
naprawczych i wzmacniających ścianę ( czyszczenie, dezynfekcja, odsalanie muru, wykonaniu  
przeszycia rys i pęknięć w murze oraz uzupełnieniu i wzmocnieniu  materiału ceglanego i spoin) oraz 
po wykonaniu izolacji poziomej ściany. 
Po wykonaniu w/w robót na oczyszczonej ścianie wykonujemy warstwę wyrównawczą o średniej 
grubości ok. 1cm z tynku podkładowego i magazynującego sole (w strefie cokołowej - ponad 
poziomem gruntu- grubość tynku powiększyć o grubość warstwy hydroizolacji).  Przed wykonaniem 
tynków należy usunąć spoiny na głęb. min. 2cm,  a następnie wypełnić spoiny łącznie  z 
wykonywaniem tynku podkładowego; tynk podkładowy - mineralny, nie zawierający cementu, 
podkładowy, wyrównujący, solochłonny do murów wilgotnych. 
Następnie wykonujemy warstwę gruntującą, zapewniającą wstępne uszczelnienie -  najpierw należy 
spryskać powierzchnię preparatem zawierającym hydrofobowe związki kwasu krzemowego, a po ok. 
20 minutach nanieść pędzlem warstwę cementowego szlamu uszczelniającego (grubości warstw i 
zużycie materiałów należy dobierać na podstawie wytycznych technologicznych producenta 
preparatów) . 
 W miejscu ewentualnego poszerzenia muru fundamentowego wykonać fasetę ochronną z zaprawy 
zawierającej spoiwa hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne, modyfikowanej tworzywami 
sztucznymi. 
Następnie wykonujemy dwuwarstwową bezspoinową powłokę hydroizolacyjną bitumiczną 
modyfikowaną tworzywami sztucznymi, z zawartością wypełniaczy gumowych. Należy nałożyć taką 
grubość wyprawy, która zapewnia  wykonanie izolacji typu ciężkiego ( izolacja typu ciężkiego gr. 
min. 3mm-nakładana w 3 warstwach, izolacja typu średniego gr. min. 2.5 mm-nakładana w 3 
warstwach). Grubości warstw należy dobrać na podstawie wytycznych technologicznych producenta 
preparatów 
Powłokę hydroizolacyjną  gr.3 – 4 mm wykonać do poziomu gruntu. 
W przypadku dużego obciążenia wodą grubość powłoki po wyschnięciu musi wynosić co najmniej 4 
mm .     
Powłokę hydroizolacyjną na czas zasypywania wykopu lub przerw w robotach np. przed wykonaniem 
termoizolacji,  osłonić folią ochronną : 2x folia PE gr. min. 0.2mm  lub 1x folią „kubełkową”. 
Należy również przeprowadzić hydrofobizację strefy cokołowej murów ścian zewnętrznych na 
wys.50cm nad poziomem przyległego gruntu przez zastosowanie warstwy szlamu uszczelniającego na 
tynku wyrównującym. 
UWAGA: Należy ściśle przestrzegać wytycznych technologicznych producentów  wybranych 
preparatów zawartych w kartach technicznych, instrukcjach technicznych i innych 
dokumentach produktowych oraz instrukcji udzielonych przez technologa producenta w trakcie 
konsultacji na budowie, w szczególności dotyczących sposobu przygotowania podłoża, sposobu, 
kolejności oraz odstepów czasowych przy aplikacji poszczególnych warstw i preparatów a także 
dotyczących sposobów zabezpieczenia wykonanych robót przed uszkodzeniami w dalszych 
etapach budowy. 
 
5.3.3 TERMOIZOLACJA  ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ : 
Istniejące ściany nie spełniają wymagań w zakresie ochrony cieplnej budynku.Projektuje się 
wykonanie termoizolacji frontowej  ściany fundamentowej  polistyrenem ekstrudowanym XPS30, 
łączonym na zakładkę gr.8 cm, o λ = 0.035 W/mK. W obrzeżach wnęk okiennych zostanie wykonana 

16



 

 ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH                   
 80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5 
  
 adres do korespondencji: 
 80-563 Gdańsk; ul. Oliwska 21/23,  IVp. pok.7 

 
 

/ fax. 
/ fax. 
e-mail 

architekt Wanda Grodzka 
 

58 342 19 31 
58 343 14 04 

pracownia@zut.gda.pl 

 

pocieniona warstwa ocieplenia gr. 2 cm, aby nie zmienić w znaczący sposób wyglądu elewacji 
budynku. 
Termoizolacja poniżej poziomu gruntu 
W części poniżej poziomu gruntu płyty z  polistyrenu  XPS30  klejone do projektowanej hydroizolacji 
na klej bitumiczny rozprowadzony na klejoną powierzchnię wg wytycznych producenta. Płyt ze 
względu na hydroizolację nie kołkować. Powłokę termoizolacyjną osłonić folią ochronną (traconą) na 
czas zasypywania wykopu: 2x folia PE gr. min. 0.2mm lub 1x folią„kubełkową”. 
Część cokołowa (ponad poziomem terenu) zostanie pokryta cienkowarstwowy tynkiem mozaikowym. 
 
Mineralny cienkowarstwowy tynk  mozaikowy: 
WYRÓWNANIE POWIERZCHNI PRZYKLEJONYCH PŁYT STYROPIANOWYCH  
Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. Po związaniu 
zaprawy klejącej i po zamocowaniu mechanicznym płyt styropianowych do podłoża należy całą 
zewnętrzną powierzchnię płyt, przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym.  
WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ  SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO 
 Warstwa zbrojonej wykonana z zaprawy klejowej z wtopioną siatką z włókna szklanego o minimalnej 
gramaturze 145g/m2 
Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpocząć po okresie gwarantującym właściwe związanie 
termoizolacji z podłożem (nie wcześniej niż po 48 h od chwili przyklejenia płyt styropianowych). 
Sposób wykonania warstwy zbrojonej: 
Przy zastosowaniu płyt ze styropianu, warstwę zbrojoną wykonujemy za pomocą zaprawy klejącej. 
Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanieść na powierzchnię zamocowanych i odpylonych (po 
szlifowaniu) płyt, ciągłą warstwą o grubości około 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na 
szerokość siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy klejącej należy natychmiast wtopić w nią tkaninę 
szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy 
siatki układać (w pionie lub poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10cm. W przypadku nie uzyskania 
gładkiej powierzchni na wyschniętą warstwę zbrojoną przyklejonej siatki nanieść drugą cienką 
warstwę zaprawy klejącej (o grubości ok. 1mm) celem całkowitego wyrównania i wygładzenia jej 
powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5mm. Szerokość siatki zbrojącej 
powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich 
głębokości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przyklejonymi 
bezpośrednio na warstwę termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm.  
Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części cokołowej docieplanych ścian, należy 
stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej.  
WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ 
Silikonowy (lub dpopuszcza się też silikatowy) tynk cienkowarstwowy , struktura „kamyczkowa”. 
Średnica ziaren kruszywa w tynku – 1-2mm. Przyczepność tynku minimum 0,60 MPa. Gęstość 
objętościowa stwardniałej zaprawy ok.1,70 g/m2.  Tynk powinien być hydrofobowy, 
paroprzepuszczalny (współczynnik przenikania pary większy od 15 g/m2) oraz odporny na grzyby 
pleśniowe, zawierać dodatki biobójcze.  
Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy zagruntować odpowiednim 
preparatem gruntującym. Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po jej związaniu, czyli po 
upływie min. 48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze 
+20°C i wilgotności 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczekać do czasu wyschnięcia zastosowanego 
preparatu (min. 4-6 h). Po upływie tego okresu można przystąpić do nakładania tynku.  
Przygotowaną zaprawę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu, 
używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie, płasko trzymaną packą plastikową 
należy nadać mu fakturę. W zależności od kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub 
pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiać tynku wodą! Na jednej 
płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakową konsystencję materiału.  
MALOWANIE TYNKU FARBĄ SILIKONOWĄ 

17



 

 ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH                   
 80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5 
  
 adres do korespondencji: 
 80-563 Gdańsk; ul. Oliwska 21/23,  IVp. pok.7 

 
 

/ fax. 
/ fax. 
e-mail 

architekt Wanda Grodzka 
 

58 342 19 31 
58 343 14 04 

pracownia@zut.gda.pl 

 

Powłoka malarska –– farba silikonowa modyfikowana, na bazie dyspersji polimerowej. 
Farba powinna być paroprzepuszczalna (współczynnik przenikania pary większy od 15 g/m2).   Klasa 
reakcji na ogień A1. Farba hydrofobowa,  musi zawierać dodatki biobójcze. 
Kolorystyka:   kolor jasnoszary zbliżony do RAL 7023   
Na zagruntowane i wyschnięte podłoże nakładać farbę w dwóch warstwach za pomocą pędzla, wałka 
lub przez natrysk. Przy czym, drugą warstwę farby nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu 
warstwy poprzedniej. Czas schnięcia zależy od rodzaju farby i jest podany na opakowaniu produktu. 
Temperatura przygotowania i nakładania farby  wynosi od +5 do +25°C.  
 UWAGA! Niska temperatura, podwyższona wilgotność oraz brak właściwej cyrkulacji powietrza 
wydłużają czas wysychania farby. Przed wstępnym stwardnieniem farby, należy chronić pomalowaną 
powierzchnię przed opadami atmosferycznymi.  
UWAGA! Nie dopuszcza się mieszania systemów różnych producentów w ramach metody 
„lekkiej-mokrej” (B.S.O.). Powinien zostać zastosowany zestaw materiałów dopuszczalnych wg. 
wybranego systemu jednego producenta. 
OPIERZENIA TERMOIZOLACJI 
Wykonaną  termoizolację zabezpieczyć od góry przed uszkodzeniami i niekorzystnymi wpływami 
atmosferycznymi poprzez wykonanie gzymsu z tynku renowacyjnego.  
Termoizolację wokół wejścia do lokalu usługowego zabezpieczyć od góry przez wykonanie opierzenia  
z  blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,65 mm . 
Szczegóły wg  rysunków szczegółowych. 
 
5.4  REMONT SCHODÓW I PODESTU: 
Schody wejściowe do lokalu usługowego – rozebrać i wykonać ponownie po wykonaniu robót  
hydroizolacyjnych.  Szczegóły wg rysunków. 
UWAGA: Demontaż schodów prowadzić po wykonaniu wykopu i odkrywek wokół ścianek 
zewnętrznych wejścia (możliwość osunięcia się ścianek pod  naporem gruntu). 
Podest przed wejściem do budynku  - rozebrać i wykonać ponownie po wykonaniu robót  hydro i 
termoizolacyjnych . Podest z betonu C30/37, klasa ekspozycji betonu XF3, mrozoodporność F50, 
wodoszczelność W2. Wycieraczka stalowa, systemowa. Szczegóły wg rysunku. 
 
5.5  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 
Obecnie zamontowane okna  nie spełniają wymagań ochrony cieplnej.  
Projektuje się wymianę istniejącej drewnianej stolarki okiennej na okna drewniane  Umax=1,3 
W/(m2×K) . Kolorystyka: kolor brązowy zbliżony do RAL 7008. 
Nie przewiduje się wymiany okien z PCV w lokalu użytkowym. 
Parapety zewnętrzne wykonane z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,65 mm,  
Szczegóły wg rysunków szczegółowych. 
 
5.6.  STUDZIENKI  (NAŚWIETLA) OKIENEK  PIWNICZNYCH: 
Obecnie istniejące naświetla okien piwnicznych rozebrać. Po wykonaniu hydroizolacji i termoizolacji 
ściany fundamentowej wykonać nowe studzienki (doświetlacze) okien piwnicznych. Ścianki 
studzienek gr. 14 cm wykonane z bloczków betonowych, posadowione  na podlewce betonowej z 
betonu C12/15,  gr.10 cm.  Dno studzienek wykonane z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm ułożonej 
na podsypce z piasku. Studzienki przykryte kratką stalową  typu Wema  wysokości 2,5 cm, 
zabezpieczoną antykorozyjnie. Szczegóły wg rysunków szczegółowych. 
 
5.7.  SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA 

Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. 
Nie ulega zmianie. Budynek nie jest dostępny dla niepełnosprawnych  i prace będące przedmiotem 
tego opracowania nie przewidują działań w tym zakresie. 
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5.8.  DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚCI URZĄDZEŃ 

WYPOSAŻENIA ZWIĄZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU. 
Nie projektuje się nowych urządzeń wyposażenia. 
 
5.9.  ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LINIOWYCH. 
Roboty będą wykonywane od strony względnie ruchliwej ulicy o wąskim chodniku i jezdni co będzie 
wymagać zabezpieczenia chodnika, który przylega bezpośrednio do ściany frontowej budynku oraz 
zabezpieczenia wejść do budynku. 
 
5.10.  ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH 

URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNYCH. 
Nie  ulega  zmianie.  
 
6.  ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 
BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO 
 
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ: 
Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane są za pomocą rynien i rur spustowych bezpośrednio 
na teren – bez zmian. 
 
7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

 
Charakterystyka energetyczna ścian zawarta w dalszej części opracowania. 
 
8.  OKRESLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 
1. OKREŚLENIE OBIEKTU 
Za obiekt uważa się budynek przy ul. Biskupia 29  w granicach działki nr 137, obręb 080, nazywany 
dalej terenem inwestycji, którego sposób użytkowania nie zostanie zmieniony.  
Inwestycja (roboty budowlane) prowadzona z działki drogowej nr 117/4 (ul. Biskupia ) oraz  
z działki drogowej nr 136 (ul. Na stoku )  . 
  
2. OKREŚLENIE ODDZIAŁYWANIA 
Za oddziaływanie uważa się wprowadzane w otoczeniu obiektu ograniczenia w jego 
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, przez projektowane elementy obiektu, nie występujące w stanie 
istniejącym. Elementy obiektu występujące w stanie istniejącym uważa się za niewprowadzające 
ograniczeń. 
 
3. OKREŚLENIE OTOCZENIA 
Za otoczenie obiektu przyjęto działki sąsiednie, graniczące z terenem inwestycji: 

działki w otoczeniu 
obiektu 

lokalizacja sposób użytkowania 

działka nr 138 
graniczy z terenem 

inwestycji od zachodu, 
działka budowlana,  zabudowana    

działka nr 117/4 
graniczy z terenem 

inwestycji od północy 
 działka drogowa     

działka nr 136 graniczy z terenem  działka drogowa     
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inwestycji od wschodu, 

działka nr 139 
graniczy z terenem 

inwestycji od południa, 
działka budowlana, zabudowana 

działka nr 117/4 
graniczy z terenem 

inwestycji od południa, 
działka drogowa     

 
4. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
4.1  Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonuje się określenia obszaru 

oddziaływania obiektu 
- Ustawa Prawo Budowlane, Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 ze zmianami 

 - Rozporządzenie (...) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 ze zmianami 

 - Ustawa Kodeks Cywilny Dz. U. z 1964r. nr 16 poz. 93 ze zmianami 
4.2 Analiza oddziaływania obiektu na otoczenie 
 (w oparciu o ww. przepisy prawa) 

  

wyszczególnienie 
działki w otoczeniu 

obiektu 
rodzaj oddziaływania 

działka nr 138 
nie ma projektowanych elementów obiektu mogących oddziaływać na 
działkę 

działka nr 136 
działka nr 139 

działka nr 117/4 
 
4.3 Opisowe przedstawienie obszaru oddziaływania 
Za obszar oddziaływania obiektu uznaje teren inwestycji, na którym zlokalizowany jest obiekt - 
określony powyżej (Poz.1).  
Oddziaływanie obiektu ograniczone jest do obszaru działki nr 137. 
 
9.  DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE 
WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA  ŚRODOWISKO  I  JEGO 
WYKORZYSTANIE, ORAZ  NA ZDROWIE  LUDZI I  OBIEKTY SĄSIEDNIE 
 
Projektowana inwestycja nie wpływa w sposób znaczący na środowisko – nie jest zaliczona do 
przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko i nie jest zaliczona do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco wpływać na środowisko. 
 
10. INFORMACJA O OCHRONIE  PRZECIWPOŻAROWEJ 

 
10.1  ZAKRES PROJEKTU BUDOWLANEGO 
Projektowane prace związane z wykonaniem  hydroizolacjI i termoizolacji frontowej ściany  
fundamentowej budynku mieszkalnego przy ulicy Biskupiej 30 w Gdańsku są pracami remontowymi. 
  
10.2  KLASYFIKACJA BUDYNKU 
Budynek objęty opracowaniem: 

- średniowysoki (SW) od 12,0 m do 25,0m,  
- mieszkalny, wielorodzinny,   
- zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, 
-  zaliczony do klasy odporności pożarowej „C”.  
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10.3  ODPORNOŚĆ OGNIOWA ELEMENTÓW BUDYNKU 
Wymagana klasa odporności ogniowej dla ścian zewnętrznych EI30 jest spełniona w stanie 
istniejącym i po opisanych robotach budowlanych nie ulega zmianie. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania robót budowlanych spełniają wymagania normy PN-EN 
13501-1- Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych 
 
10.4 ODLEGŁOŚCI OD BUDYNKÓW SĄSIEDNICH I GRANIC DZIAŁEK  
   BUDOWLANYCH 
Wymagane odległości od granicy działki i sąsiednich budynków po ociepleniu są zachowane. 
 
10.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Pozostałe wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynku nie ulegają zmianie w stosunku 
do stanu istniejącego (jak dla budynku remontowanego). 
  
10.6 UZGODNIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO 
Warunki ppoż. nie ulegają zmianie. Opracowywany projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia z 
rzeczoznawcą do spraw ochrony przeciwpożarowej. 
 
11.  UWAGI KOŃCOWE : 

• roboty będą wykonywane od strony względnie ruchliwej ulicy o wąskim chodniku i jezdni co 
będzie wymagać od wykonawcy robót uzgodnienia z Zarządem Dróg sposobu ich realizacji z 
uwzględnianiem ruchu drogowego. 

• ze względu na wykopy (w części głębokie) należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp, 
a przede wszystkim zabezpieczyć wykopy (obudowa). Teren budowy zabezpieczyć przed 
dostępem osób postronnych ( ogrodzenie). 

• roboty należy wykonywać zgodnie z projektem, przepisami budowlanymi, normami, 
wymogami technicznymi producentów materiałów i zasadami wiedzy technicznej, 

• roboty należy wykonywać pod nadzorem technicznym kierownika budowy, inspektorów 
nadzoru konserwatorskiego, inwestorskiego i autorskiego, posiadających odpowiednie 
uprawnienia budowlane w poszczególnych specjalnościach, 

• przynajmniej wytypowane roboty na substancji zabytkowej powinny być wykonywane przez 
dyplomowanych konserwatorów zabytków, 

• wszystkie materiały, instalowane maszyny i urządzenia muszą posiadać odpowiednie 
certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji 
– zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• na podstawie informacji BiOZ należy opracować plan BiOZ na czas prowadzenia budowy,  
• w   przypadku  wystąpienia  nieprzewidzianych  utrudnień w stosunku do projektu  należy  

porozumieć  się z projektantem, 
• wszystkie zmiany, uzupełnienia i odstępstwa od projektu dokonywane w toku robót muszą 

być uzgodnione z projektantem, 
 
 

 
Gdańsk, 2018-04-20  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA  
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWA  

 
 
 
 

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  

WYKONANIA  HYDROIZOLACJI  PIONOWEJ  I  POZIOMEJ 
WRAZ  DOCIEPLENIEM  FRONTOWEJ  I  SZCZYTOWEJ ŚCIANY  

FUNDAMENTOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO 
GDAŃSK   UL. BISKUPIA 29 

 
 

 
BRANŻA:  ARCHITEKTURA 

 
 
 
 
 

Inwestor:    WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  BISKUPIA 29  
W GDAŃSKU REPREZENTOWANA PRZEZ: 
BIURO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIAMI ,,BIZAN" 
UL. BIEGAŃSKIEGO 10 PAW. 21 
80-807 GDAŃSK 

 
 Lokalizacja:    GDAŃSK  ul. BISKUPIA 29 

DZIAŁKA  Nr 137, OBRĘB  080 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Gdańsk, 20 kwiecień 2018r. 
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1. ZAKRES ROBÓT PRZEWIDZIANYCH  DLA INWESTYCJI: 
Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126). 
Przedmiotem opracowania jest  wykonanie  hydroizolacji  pionowej  i  poziomej wraz z termo-
izolacją  frontowej i szczytowej ściany fundamentowej budynku mieszkalnego w Gdańsku ul. 
Biskupia 29. działka  nr 137, obręb  080. 

 Zakres robót  obejmuje wykonanie : 
 a) hydroizolacji  pionowej  i  poziomej frontowej i szczytowej ściany fundamentowej   
  b) termoizolacji (docieplenie) frontowej i szczytowej ściany fundamentowej   
  c) remontu  schodów  wejściowych do lokalu usługowego i podestu przed wejściem   

 d) wymianę stolarki okiennej w boksach piwnicznych frontowej i szczytowej ściany fundamen-
towej      

  e) wykonanie nowych studzienek doświetlaczy okienek piwnicznych 
 
2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE: 

Brak innych istniejących obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce poza budynkiem 
będącym obiektem opracowania. 
 

3. ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU  MOGĄCE  STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE  BEZPIECZEŃSTWA I  ZDROWIA  LUDZI: 
Na terenie inwestycji nie znajdują się obiekty oraz elementy, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
  

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PRZY REALIZACJI RO-
BÓT BUDOWLANYCH: 
Przewiduje się, iż największe ewentualne zagrożenie może wystąpić podczas prac ziemnych  
(wykopy). Zagrożenie może stwarzać używanie elektronarzędzi przez pracowników (porażenie  
prądem) 
Uczestnicy procesu budowlanego powinni współdziałać ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy; 
 

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZY-
STĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZ-
NYCH: 
Pracownicy  przed przystąpieniem do robót budowlanych powinni  być przeszkoleni w zakresie 
pracy w wykopach. Roboty budowlane należy prowadzić przestrzegając przepisów zawartych w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Przed rozpoczęciem prac budowlanych kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia  
planu BIOZ 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne  
instrukcje bezpieczeństwa i higieny dotyczące: 
− wykonywania prac związanych zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia  

pracowników 
− obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
− postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
− udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej  
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pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania 
po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagroże-
nia dla życia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy – do której nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują  
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do zakresu  
obowiązków. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowni-
ków osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac  i 
podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić pracownikom zatrudnionym na budowie apteczkę do 
udzielania pierwszej pomocy 
 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZ-
PIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOW-
LANYCH: 
- na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób po-

stronnych (ogrodzić). ogrodzenie terenu budowy wykonać w taki sposób, aby nie stwa-
rzało zagrożenia dla ludzi: wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1m. 

- należy umieścić w sposób czytelny znaki informujące o pracach  
- drogi ewakuacyjne należy oznakować znakami bezpieczeństwa 
- kierownik budowy powinien dostarczyć lub sporządzić dokumentację techniczna doty-

czącą technologii wykonania i zabezpieczenia wykopów, strefę wykopów w której ist-
nieje zagrożenie spadnięcia z wysokości należy ogrodzić balustradą; 

- dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyzna-
czyć miejsca postojowe na terenie budowy; 

- teren budowy należy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru; 
- miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji należy zaopatrzyć w sprzęt do 

gaszenia pożarów, dostosowany do rodzaju użytkowanego środka impregnacyjnego; 
- na terenie budowy wyznaczyć i utwardzić miejsce do składowania materiałów; nie skła-

dować materiałów budowlanych na rusztowaniach i drogach ewakuacyjnych. 
- materiały budowlane magazynować w miejscu wskazanym przez kierownika budowy. 
- nad wejściami oraz wzdłuż ciągów pieszych wykonać tymczasowe zadaszenia   
- pracownicy przebywający na terenie budowy powinni być wyposażeni w odpowiednią 

odzież roboczą wraz z elementami ochrony osobistej (kaski ochronne, okulary ochron-
ne, odzież robocza, rękawice ochronne). 

- należy używać wyrobów i sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i dopuszczalnych do  
stosowania w budownictwie. 

- rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumen-
tacją producenta albo projektem indywidualnym; 

- użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez kierownika 
budowy; 

- osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujących się na wysokości co najmniej 
1 m od poziomu podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wy-
sokości balustradą; 

- na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub do-
starczyć, przed rozpoczęciem prac, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „Pla-
nem BiOZ”. 
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ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH                  
 80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5 
  
 adres do korespondencji: 
ul. Oliwska 21/23, IV piętro pok. nr 7 
80-563 Gdańsk 
 

 
architekt Wanda Grodzka   

 
/ fax. 
/ fax. 
e-mail 

0502-52-18-36 
58/342-19-31 
58/343-14-04 

pracownia@zut.gda.pl 
 

 

 

6.  UWAGI KOŃCOWE 
Roboty należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym projektu 
budowlanego, szczegółowymi specyfikacjami   technicznymi wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych  oraz instrukcjami i wytycznymi producentów materiałów i sprzętu budowlanego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, narzędzia lub materiały nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdys-
kwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 

  
  

 
 

projektant 
branża: architektura 

mgr inż. arch. Wanda Grodzka 
nr ewid. PO-0162 

nr upr. 4274/Gd/89 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

27



28



29



30



31



32



33



 

 ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH                   

 80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5 

  

 adres do korespondencji: 

 80-563 Gdańsk; ul. Oliwska 21/23,  IVp. pok.7 

 

 

/ fax. 

/ fax. 

e-mail 

architekt Wanda Grodzka 

 

58/342-19-31 

58/343-14-04 

pracownia@zut.gda.pl 

 

 

 

  

 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 

ŚCIANY FRONTOWEJ I SZCZYTOWEJ 

BUDYNKU PRZY ULICY BISKUPIEJ 29  W GDAŃSKU 
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ELEWACJA ŚCIANY COKOŁOWEJ OD UL. NA STOKU (STRONA PRAWA) 
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  ŚCIANA COKOŁOWA - SKRZYŻOWANIE UL. NA STOKU I UL. BISKUPIEJ   

 

 
 ŚCIANA  COKOŁOWA – SKRZYŻOWANIE UL. BISKUPIEJ I  UL. NA STOKU   
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