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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. Wanda Bronisława Grodzka

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 4274/Gd/89,
jest wpisana na listę członków Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: PO-0162.

Członek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 14-09-2018 r.  Gdańsk.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-05-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

PO-0162-BA89-898Y-69E9-7C29

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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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: 06-07-2018 r.  Gdańsk.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

PO-0522-46DY-FC16-677A-1ED1

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 
REMONTU ELEWACJI FRONTOWEJ 

BUDYNKU WIELORODZINNEGO  PRZY ULICY BISKUPIEJ 34 W GDAŃSKU 
 

 została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy 

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

Gdańsk 19.09.2018 

 

 

 
 oświadczenie złożyli 
  

projektant 

branża: architektura 
mgr inż. arch. Wanda Grodzka 

nr upr.: 4274 /Gd/89 

nr ewid.: PO-0162 
  

sprawdzający 

branża: architektura 
mgr inż. arch. Jacek Śliwiński 

nr upr.: 15/Gd/00 

nr ewid.: PO-0522 
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1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
1. Umowa z dnia 30.08.2018 Nr 68/2018 zawarta pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową Bi-

skupia 19 w Gdańsku, reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty - Barbarę Marudzia, 

Biuro Zarządu Nieruchomościami ,,BIZAN" 80-807 Gdańsk ul. Biegańskiego 10 

paw. 21 

a Panią Wandą Grodzką właścicielką Zakładu Usług Technicznych architekt Wanda 

Grodzka, 80-541 Gdańsk ul. Bliska 1 b/5. 

2. Wizja lokalna i pomiary budynku z września 2018 

3.  Inwentaryzacja budynku z 2014 r. 

4. Dokumentacja fotograficzna. 

5. Projekt robót remontowych elewacji, studzienek piwnicznych oraz stolarki z 2014r. 

6. Program prac konserwatorskich z 2014 r. 

7. Obowiązujące przepisy. 

 

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót re-

montowo-budowlanych, konserwatorskich ściany frontowej budynku mieszkalnego przy ulicy 

Biskupiej 34 w Gdańsku. Prace będą obejmować remont elewacji frontowej z odtworzeniem 

detali architektonicznych, naprawę spękań oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. 

Zasadniczym celem projektowanych zabiegów jest powstrzymanie destrukcji obiektu, oczysz-

czenie i zabezpieczenie osłabionej struktury cegły detalu architektonicznego przed dalszymi 

uszkodzeniami. 

 

3.0 INFORMACJE O BUDYNKU / stan istniejący 
 

Budynek znajduje się przy ul. Biskupiej 34 w Gdańsku, dz. nr 128, Obr. 080, obszar planu 

miejscowego nr 1123 uchwały rady miasta nr XLI/1361/05 pod numerem 003-U33 sąsiadując z 

drogą publiczną 038-KD81. 

Budynek to 4 kondygnacyjna kamienica czynszowa wybudowana w stylu renesansu nider-

landzkiego. Kamienica składa się z 1 kondygnacji podziemnej, 3 pełnych kondygnacji i podda-

sza, przekryta dachem mansardowym pokrytym blachą. Budynek stanowi integralną część pie-

rzeji ul. Salwator, od strony południowej przylega do kolejnej kamienicy 

 

Elewacja frontowa, zachodnia: 

4 – kondygnacyjna, symetryczna siedmioosiowa, z dwoma ryzalitami bocznymi. Ryzality płyt-

kie, zwieńczone trójkątnymi szczytami z naczółkami. Krawędzie ryzalitów zdobione klińcami 

ze sztucznego kamienia. Murowana z cegły maszynowej o spieku półklinkierowym, wątku 

krzyżowym, zdobiona detalem ze sztucznego kamienia, imitującego piaskowiec. 

 Strefa cokołowa zaznaczona podwójnym pasem gzymsu, poniżej którego są okienka 

piwniczne, zwieńczone łukiem odcinkowym, obecnie poniżej poziomu chodnika. 

 W osi środkowej wejście, zdobione w górnej części klińcami ze sztucznego kamienia. 

Drugie wejście, do którego prowadzą dwa granitowe stopnie, sytuowano w ściętym narożniku 

ryzalitu północnego. Otwór wejściowy zwieńczony łukiem odcinkowym, nad którym odcinek 

sklepienia, tynkowany, z pozostałościami malowanego szyldu sklepu mleczarskiego Wilhelma 
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Taube, który znajdował się na parterze kamienicy w okresie przedwojennym. Na malowanym 

na błękitno tynku widoczny jest czarny napis: „MILCH / VERKAUFSTELLE”. Odcinek skle-

pienia wykończony jest  po bokach klińcami ze sztucznego kamienia, wyłożonymi na elewa-

cjach. 

 Otwory okienne rozmieszczone regularnie, zwieńczone łukiem odcinkowym, otoczone 

klińcami ze sztucznego kamienia. Otwory okienne rozmieszczone regularnie, zwieńczone kliń-
cami ze sztucznego kamienia. Otwory identycznej szerokości, oprócz szerszego w ryzalicie 

północnym. Kondygnacja zwieńczona podwójnym pasem gzymsu. Na piętrze identyczne otwo-

ry okienne, rozmieszczone po dwa w ryzalitach i trzy w części środkowej. Kondygnacja zwień-
czona podwójnym pasem gzymsu. Na drugim piętrze identyczne otwory, rozmieszczone w ata-

ki sam sposób. 

Kondygnacja zwieńczona wydatnym gzymsem, wspartym wolutowych konsolach. 

Szczyty dwukondygnacyjne, bliźniacze, u podstaw flankowane przez parę kul na dwustopnio-

wych cokołach. W polu każdego szczytu para prostokątnych otworów okiennych, ujętych w 

opaski. Nad każdym łuk z klińcami. Krawędzie pierwszej kondygnacji każdego szczytu zdo-

bione schodkowym fryzem ze sztucznego kamienia. Pierwsza kondygnacja szczytu oddzielona 

od naczółka podwójnym pasem gzymsu. 

Naczółki dwustopniowe, zwieńczone półokrągłym tympanonem. Krawędzie obwiedzione pa-

sami zaprawy. W polu każdego naczółka okrąg z zaprawy z łącznikami do krawędzi – element 

naśladujący ornament okuciowy.  

 W połaci dachu, nad osią środkową, facjatka, której krawędzie obwiedziono drewnia-

nymi spływami wolutowymi.  

 

Istniejąca stolarka okienna: 

W większości współczesna, bezstylowa PCV, bez zachowania detalu okiennego (dot. ślemie-

nia, słupka i okapnika). Autentyczne okna drewniane, skrzynkowe (szczyt południowego ryza-

litu) i krosnowe (oś środkowa elewacji), dwupoziomowe, dwudzielne, czteropodziałowe, o 

krzyżu właściwym. Ślemię w formie odcinka listwy pilasterków o kanelowanych trzonach. 

 

Istniejąca stolarka drzwiowa: 

Obie pary drzwi wtórne, wykonane współcześnie, drewniane, płycinowe o formach nawiązują-
cych do historycznych. 

 

Elewacja zachowana w pierwotnym kształcie, bez większych przekształceń. Wymieniona sto-

larka okienna i drzwiowa. Pokrycie połaci dachowej wtórne.  

  

Konstrukcja budynku: 
Ściany nośne – konstrukcja z cegły pełnej. 
Powierzchnia budynku: 
Powierzchnia zabudowy:   218,46 m

2
 

 

Kubatura netto budynku: 4087,86 m
3
 

 

Powierzchnia ścian zewnętrznych do planowanej renowacji około 164 m
2
. 

 

4.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

12



 

 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 

 

 
 

  

Nie planuje się zmian w zagospodarowaniu terenu otaczającym obiekt inwestycji.  

 

5.0 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 
 
PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU  

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu nie ulega 

zmianie.  

 

FORMA ARCHITEKTONICZNA 

Forma architektoniczna budynku nie ulega zmianie. 

 

FUNKCJA BUDYNKU 

Funkcja budynku nie ulega zmianie. 

  

5.1 PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA 
  

1. Remont elewacji frontowej: 

a) Czyszczenie i dezynfekcja muru. 

b) Naprawa zarysowań. 
c) Uzupełnienie ubytków w murze i przemurowania. 

d) Konserwacja detalu architektonicznego (łącznie z rekonstrukcją brakujących ele-

mentów). 

2. Konserwacja istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz częściowa jej wymiana na 

nową. 
 

 

Przed przystąpieniem do prac należy oznakować, ogrodzić i zabezpieczyć teren budowy. 

 

5.1.1 REMONT ELEWACJI 
 

Oczyszczenie muru: 

Czyszczenie mechaniczne całej powierzchni odsłoniętego muru luźnych nawarstwień ziemi, 

brudu i kurzu za pomocą szpachelek, narzędzi murarskich i konserwatorskich. 

w trakcie czyszczenia należy również usunąć zwietrzałą zaprawę ze spoin między cegłami na 

głęb. min. 2cm, 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.   

Ubytki spoin uzupełnić stosując zaprawę konfekcjonowaną (jednoskładnikową, wiążącą na ba-

zie cementu).  

Flekowanie muru oryginalną, rozbiórkową cegłą  w miejscach ubytków głębokich (powyżej 5-

6 cm). Użyta cegła powinna wyglądem (spiek cegły, wymiary i parametry fiz-chem, odpowia-

dać powinny parametrom oryginalnej cegły). 

W razie potrzeby należy przeprowadzić punktowe, transparentne scalenie kolorystyczne lica 

muru farbami na bazie krzemianów. 
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W przypadku stwierdzenia podczas prac naprawczych murów, po oczyszczeniu zarysowań 
istotnego rozszerzenia się występujących uszkodzeń, zarysowania należy  zabezpieczyć metodą 
zszycia stosując rozwiązania systemowe (np. gwintowane kotwy ze stali nierdzewnej o śr. 6mm 

osadzić na zaprawie a wypełniona spoinę zabezpieczyć warstwą wykończeniową) 
Następnie należy przeprowadzić dezynfekcję muru przy pomocy preparatu do niszczenia glo-

nów oraz preparatu do niszczenia porostów, możliwe jest użycie mieszanki obydwu prepara-

tów. Zabieg przeprowadzić co najmniej dwukrotnie. 

Kolejnym etapem jest mycie powierzchni muru woda pod ciśnieniem (lub para wodną, max. 80 

bar). Doczyszczenie szczotkami z tworzywa i chemicznie, roztworem HF 1-3%. 

Następnie należy umyć  ściany w celu usunięcia resztek pyłu i kurzu po czyszczeniu. 

UWAGA: Wyklucza się użycie środków chemicznych na bazie kwasu fluorowodorowego.  

W razie występowania należy wykonać wzmacnianie w partiach muru o złuszczonym czerepie, 

impregnatem hydrofilnym na bazie czteroetoksysilanu. 

 

Detal architektoniczny. 

Detale należy poddać delikatnemu mechanicznemu oczyszczeniu powierzchni z luźnych na-

warstwień ziemi, brudu i kurzu za pomocą szpachelek, narzędzi murarskich i konserwatorskich. 

Demontaż luźnych odspojonych elementów. 

Podklejenie pęknięć (zaprawa mineralna lub żywice poliestrowe lub epoksydowe). 

Oczyszczenie parą wodną i dezynfekcja całej powierzchni kamieniarki – analogicznie jak mu-

ry. 

Wklejenie luźnych fragmentów kamieniarki – zaprawa mineralna. 

Uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja brakujących fragmentów – w zaprawie mineralnej o 

zbliżonych do zachowanych detali właściwościach/kruszywo – o odpowiedniej granulacji, 

barwie, wytrzymałości, mechanicznej, do zbrojenia uzupełnień stosować drut ze stali nie-

rdzewnej. 

Zabezpieczenie środkiem hydrofobizująco – wzmacniającym. 

 

Malowany szyld sklepu mleczarskiego. 

Należy wykonać kolejno: 

- oczyszczenie powierzchni, na sucho, gumą chlebową lub gąbkami typu wishab. 

- impregnacja wzmacniająca na całej powierzchni malowanego tynku impregnatem hydrofilo-

wym na bazie czteroetoksylilanu 

- uzupełnienie ubytków i szpachlowanie pęknięć zaprawą mineralną drobnoziarnistą 
- scalenie kolorystyczne uzupełnień 
 

5.1.2 KONSERWACJA STOLARKI 
 
Rysunki szczegółowe stolarki okiennej i drzwiowej zawarte w „Projekcie robót remonto-
wych elewacji, studzienek piwnicznych oraz stolarki” z września 2014 r. 
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Projektuje się przywrócenie wszystkich okien elewacji frontowej do stanu pierwotnego. 

 

Stolarka istniejąca i elementy drewniane: 

- usuniecie skorupy wtórnych powłok malarskich  - mechanicznie i chemicznie (mieszanka 

rozpuszczalników organicznych) 

- oszlifowanie powierzchni drewna drobnym papierem ściernym 

- uzupełnienie ubytków drewna  -gotowe zaprawy na bazie poliuretanu z wypełniaczem w po-

staci pyłu drzewnego  

- flekowanie większych ubytków drewna  

- malowanie powierzchni kryjąco, farbami alikidowymi lub olejnymi 

- kompleksowa konserwacja i ewentualna wymiana klamek okiennych 

- w razie potrzeby naprawić zamki 

 

Wszystkie okna należy doprowadzić do : 

- wszystkie okna projektuje się jako drewniane 

-  ościeża należy doprowadzić do wielkości pierwotnej otworu tj. zlikwidować przemurowania 

okienne 

- ościeznice okienne wykonac wg. jednego powtarzalnego wymiaru, który został użytyw klatce 

schodowej 

- ościeżnice mocować na system kotwień z uszczelnieniem 

- wykonać ślemię w każdym oknie rozdzielające górną uchylną część okna, od dolnych skrzy-

deł okiennych 

- wykonać słupki ozdobne między każdym rozdzieleniem szyby w części uchylnej górnej i dol-

nej skrzydeł 

- szklić okna szkleniem zespolonym komorowym gr. 24mm 

- kolor stolarki biały wraz z listwami wewnętrznego szklenia zespolonego, nie stosować 
„srebrnego” czy typu „ocynk”,  

 

Obróbki blacharskie zdemontowane podczas wymiany stolarki okiennej należy zastąpic no-

wymi wykonanymi z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55 mm. Przed zamontowaniem parape-

tów zewnętrznych, należy wykonać warstwę spadkową. Parapety wypuścić poza lico ściany 5 

cm. Styk połączenia tynku i blachy zabezpieczyć silikonem. Nie dopuszcza się wykonania pa-

rapetów okiennych łączonych z dwóch i więcej elementów blachy. Sztywność parapetu można 

poprawić poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego płaskownika 30x3 

mm.  

Orynnowanie oraz parapety  po zakończeniu prac na elewacji zamontować ponownie. 

 

 

Wszelkie zabiegi przeprowadzane powinny być zgodnie ze sztuką konserwatorską przy zasto-

sowaniu materiałów powszechnie używanych w konserwacji zabytków. 

 

Prace powinny prowadzić firmy z dorobkiem przy podobnej problematyce, dysponujące osobą 
kierownika prac konserwatorskich, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac re-

stauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na 

Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych dzia-
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łań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszuki-

wań zabytków.  

 

5.2 SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA 
Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. 

 

Nie ulega zmianie. Budynek nie jest dostępny dla niepełnosprawnych i prace będące przedmio-

tem tego opracowania nie przewidują działań w tym zakresie. 

 

5.3 DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚCI URZĄDZEŃ WY-
POSAŻENIA ZWIĄZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU. 

 

Nie projektuje się nowych urządzeń wyposażenia 

 

5.4 ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LINIOWYCH. 
 

Przy pracach hydro remontowych elewacji frontowej konieczne jest zabezpieczenie chodnika, 

ponieważ przylega bezpośrednio do ściany frontowej budynku. 

 

5.5 SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA 
Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. 

Nie ulega zmianie. Budynek nie jest dostępny dla niepełnosprawnych i prace będące przedmio-

tem tego opracowania nie przewidują działań w tym zakresie. 

 

5.6 DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚCI URZĄDZEŃ WY-
POSAŻENIA ZWIĄZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU. 

Nie projektuje się nowych urządzeń wyposażenia 

 

5.7 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. 

 

5.8 ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄ-
DZEŃ INSTALACJI TECHNICZNYCH. 

Nie  ulega  zmianie.  

 
6. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLA-

NO – INSTALACYJNEGO 
 

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ: 

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane są za pomocą rynien i rur spustowych 

bezpośrednio na teren  i do kanalizacji deszczowej– bez zmian. 

INSTALACJE ELEKTRYCZE 

Pozostawic odkryte. 

RURY I SKRZYNKA GAZOWA 

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 

 

 
 

Pozostawic odkryte. 

INSTALACJE KABLOWE RTV I TELE.  

Biegnące na elewacji zdemontować lub wykonać w orurowaniu PCV następnie zamontować 
ponownie. 

 

6.0 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTE-
RYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODO-
WISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 
I OBIEKTY SĄSIEDNIE. 

  

Nie ulegają zmianie 

 

6.0   WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 
 

6.1 ZAKRES PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 

Projektowane prace związane z renowacją elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Biskupiej 

34 w Gdańsku są pracami remontowymi.  

 

6.2 KLASYFIKACJA BUDYNKU 
 

Budynek objęty opracowaniem: 

- zamieszkania zbiorowego, 4 - kondygnacyjny 

- zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, 

- średniowysoki  

-  zaliczony do klasy odporności pożarowej „C”.  

 

6.3  ODPORNOŚĆ OGNIOWA ELEMENTÓW BUDYNKU 
 

Wymagana klasa odporności ogniowej dla ścian zewnętrznych EI30 jest spełniona w stanie ist-

niejącym i po opisanych robotach budowlanych nie ulega zmianie. 

 
6.4 ODLEGŁOŚCI OD BUDYNKÓW SĄSIEDNICH I GRANIC DZIAŁEK BU-
DOWLANYCH 
 

Wymagane odległości od granicy działki i sąsiednich budynków są zachowane, nie ulegają 
zmianie. 

 

6.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 

Pozostałe wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynku nie ulegają zmianie w 

stosunku do stanu istniejącego (jak dla budynku remontowanego).  

 

UZGODNIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO 
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Opracowywany projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw ochrony 

przeciwpożarowej. 

 

7.  OKRESLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 

7.1 OKREŚLENIE OBIEKTU 
Za obiekt uważa się budynek przy ul. Biskupia 34  w granicach działki nr 128, obręb 080,  

nazywany dalej terenem inwestycji, którego sposób użytkowania nie zostanie zmieniony.  

Inwestycja (roboty budowlane) prowadzona z działki drogowej nr 117/4 i 130. 

  

7.2 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. 
 
7.3. OKREŚLENIE OTOCZENIA 
Za otoczenie obiektu przyjęto działki sąsiednie, graniczące z terenem inwestycji: 

działki w 

otoczeniu obiektu 
lokalizacja sposób użytkowania 

działka nr 120 
graniczy z terenem 

inwestycji od północy, 
działka budowlana, zabudowana 

działka nr 127 
graniczy z terenem 

inwestycji od wschodu 
działka budowlana, zabudowana 

działka nr 129 
graniczy z terenem 

inwestycji od południa 
działka budowlana zabudowana 

działka nr 130 
graniczy z terenem 

inwestycji od wschodu 
działka drogowa 

działka nr 117/4 
graniczy z terenem 

inwestycji od zachodu, 
działka drogowa    

 

 
7.4. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 
7.4.1  Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonuje się określenia obszaru 
oddziaływania obiektu 

- Ustawa Prawo Budowlane, 

 Dz. U. z 2017 poz. 1332,1529 

- Rozporządzenie (...) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

 Dz. U. 2015.1422 ze zmianami 

- Ustawa Kodeks Cywilny 

 Dz. U. z 1964r. nr 16 poz. 93 ze zmianami  

 
7.4.2 Analiza oddziaływania obiektu na otoczenie 
 (w oparciu o ww. przepisy prawa)  
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wyszczególnienie 

działki w otoczeniu 

obiektu 

rodzaj oddziaływania 

działka nr 120 

nie ma projektowanych elementów obiektu mogących 

oddziaływać na działkę 

działka nr 127 

działka nr 129 

działka nr 130 

działka nr 117/4 
 

7.4.3 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 128. 

 

 

 

 
Opracowała w części architektonicznej:            sprawdzający: 

 

mgr inż. arch. Wanda Grodzka              mgr inż. arch. Jacek Śliwiński 

19



 

 ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH                   
 80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5 
  
  
 

 
 

/ fax. 
/ fax. 
e-mail 

architekt Wanda Grodzka 
 

58/342-19-31 
58/343-14-04 

pracownia@zut.gda.pl 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA  

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWA  

 
 
 

 

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
REMONTU ELEWACJI FRONTOWEJ 

BUDYNKU WIELORODZINNEGO  PRZY ULICY BISKUPIEJ 34 W GDAŃSKU 
 
 
 
 

Sporządził:  projektant branży architektura: 
   mgr inż. arch. Wanda Grodzka   
 
    
 

 
 
 

   Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Biskupia 34 w Gdańsku,  
     reprezentowana przez: 
     Zarząd Wspólnoty - Barbara Marudzia,  
     Biuro Zarządu Nieruchomościami ,,BIZAN" 
     80-807 Gdańsk ul. Biegańskiego 10 paw. 21 
 
   Lokalizacja: DZIAŁKA NR 128, OBRĘB NR 80  
     UL. BISKUPIA 34, 80-875 GDAŃSK 
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I. OPIS OGÓLNY OPRACOWANIA: 
  
Jest to opracowanie będące opracowań informacji BIOZ dotyczących całości projektu budow-
lanego.  
 

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 

1. ZAKRES ROBÓT PRZEWIDZIANYCH DLA INWESTYCJI 
 

Projekt robót remontowo-budowlanych, konserwatorskich dla ściany frontowej budynku. 
 
Przewidywane są prace budowlane przy wykonaniu następujących elementów: 
- czyszczenie i konserwacja  murów   
-  konserwacja/wymiana stolarki  
 

2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 
 
Budynek na terenie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny 
miasta Gdańsk, uznanego za pomnik historii. Budynek cztero-kondygnacyjny, pod-
piwniczony z poddaszem. 
 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGRO-
ŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
 
 wykonywanie wykopów w celu odkopania ścian fundamentów o głębokości do 2.0m; 
 roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 12.0m;  
 roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych niskiego napięcia 

które mogą być jeszcze czynne w trakcie prac 
 
 

4. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIE-
CZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 

 
Zalecana technologia prac ziemnych:  
- wykopy należy wykonywać z bezpiecznym nachyleniem ścian (nie należy wykonywać wyko-

pów o ścianach pionowych lub w koniecznych wypadkach należy stosować zabezpieczenia 
ścian wykopów; należy stosować skuteczne zabezpieczenia przed przysypaniem ziemią lub 
upadkiem z wysokości; 

- prace wykonywane w pobliżu istniejących urządzeń i sieci uzbrojenia terenu, a zwłaszcza 
kabli energii elektrycznej należy wykonywać ze szczególną ostrożnością pod nadzorem kie-
rownika budowy (oraz kierowników robót); o terminie wykonywanych prac należy odpowied-
nio wcześniej powiadomić właściwych gestorów sieci. 

 
Prace na wysokości: 
- stanowiska pracy i przejścia na wysokości powyżej 2.0m należy zabezpieczyć barierami 

ochronnymi; należy stosować skuteczne zabezpieczenia pracowników przed  upadkiem z wy-
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sokości (bariery ochronne, zapięcie w pasy ochronne z linką umocowaną do stałych elemen-
tów konstrukcji budowli); 

- nie należy prowadzić prac na wysokości przy silnym wietrze (ponad 10m/sek) lub opadach 
atmosferycznych, burzy; 

- pomosty robocze wykonane z desek lub bali należy dostosować do przewidywanego obciąże-
nia, uszczelnić i zabezpieczyć przez zmianą położenia; 

- rusztowania powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla liczby za-
trudnionych oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiału, posiadać konstrukcję 
dostosowaną do działających obciążeń, zapewniać bezpieczną komunikację pionową, swo-
bodny dostęp do stanowisk pracy oraz możliwość wykonywania pracy w pozycji nie powodu-
jącej nadmiernego wysiłku; rusztowania należy ustawiać na podłożu zapewniającym jego sta-
bilność; na rusztowaniu należy umieścić tablicę informująca o dopuszczalnej wielkości obcią-
żenia; wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie ma-
teriałów i narzędzi po jednej stronie rusztowania lub na brzegu jest zabronione. 

 
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót stwarzających szczególne zagrożenie bezpieczeń-
stwa i zdrowia ludzi powinni być zapoznani z programem i sposobem prowadzenia robót oraz zostać 
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania; przy pracach ww. mogą być zatrudnieni wy-
łącznie pracownicy posiadający właściwe kwalifikacje; nie wolno zatrudniać na danym stanowisku 
pracy osób w razie przeciwwskazań lekarskich lub bez wstępnego przeszkolenia w zakresie BHP;  
Pracowników należy wyposażyć w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami 
BHP i wymaganiami producentów stosowanych wyrobów.  
Na budowie należy urządzić punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonych w tym zakre-
sie pracowników.  

 
Na budowie w widocznym miejscu należy umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 
- najbliższego punktu lekarskiego, 
- najbliższej straży pożarnej, 
- posterunku policji, 
- najbliższego punktu telefonicznego; 

adresy i telefony te powinny być znane każdemu pracownikowi nadzoru technicznego. 
 

W trakcie wykonywania robót stwarzających szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
wymienionych w punkcie 3 na budowie należy zapewnić szczególne środki ostrożności i nadzór tech-
niczny; 
- w trakcie stosowania środków niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia oraz używania 

sprzętu zmechanizowanego należy przestrzegać zasad BHP zawartych w przepisach oraz sto-
sować się do instrukcji producentów; 

- teren prac budowlanych należy w razie możliwości ogrodzić ogrodzeniem o wys. min. 150cm 
niestwarzającym zagrożenia dla ludzi;  

- strefę niebezpieczną, w której istnieje źródło zagrożenia np. spadania z góry przedmiotów lub 
materiałów należy zabezpieczyć daszkami ochronnymi, oznakować i ogrodzić poręczami; 
przejścia w miejscu niebezpiecznym obok zagłębień, wykopów  lub składowisk należy sku-
tecznie zabezpieczyć przed upadkiem z wysokości; 

- teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych i osób trzecich; 
- drogi dojazdowe powinny mieć utwardzona nawierzchnię i być oznakowane zgodnie z przepi-

sami o ruchu na drogach publicznych; przejścia i przejazdy powinny mieć odpowiednie gaba-
ryty i być oznakowane w sposób czytelny;  

- na placu budowy należy wyznaczyć miejsca do składowania materiałów oraz składować je w 
sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia lub zsunięcia; między stosami lub po-
jedynczymi elementami należy zachować odległości określone w przepisach; 
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- materiały chemiczne, szkodliwe dla zdrowia należy przechowywać w szczelnych opakowa-
niach; 

- na budowie w zależności od długości okresu prowadzenia prac należy urządzić odpowiednie 
zaplecze dla pracowników zgodnie z przepisami BHP;  

- teren budowy należy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru; 
- drogi ewakuacyjne oraz występujące w nich drzwi należy oznakować znakami bezpieczeń-

stwa; 
- miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji należy zaopatrzyć w sprzęt do gaszenia 

pożarów, dostosowany do rodzaju użytkowanego środka impregnacyjnego 
- rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją 

producenta albo projektem indywidualnym. 
 
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zasadami  
ochrony ppoż. i przepisami BHP, a zwłaszcza: 
- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-

czas wykonywania robót budowlanych; 
- Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 
- Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 11.06.2002 zmieniające rozporządzenie w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIE INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZ-
PIECZNYCH 
 
- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany 

opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapoznać z nią pracowników w za-
kresie wykonywania przez nich robót. 

- Wykonawca ma obowiązek zapewnić pracownikom zatrudnionym na budowie apteczkę do 
udzielania pierwszej pomocy. 

- Kierownik budowy ma obowiązek zapewnić pracownikom zatrudnionym na budowie in-
strukcje do udzielania pierwszej pomocy. 

- Wykonawca powinien wyposażyć pracowników zatrudnionych na budowie w odzież i obu-
wie robocze spełniające wymagania określone w Polskich Normach. 

- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje 
kierownik robót. 

 
6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIE-

GAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA RO-
BÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDRO-
WIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I 
SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WY-
PADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

 
- Uczestnicy procesu budowlanego powinni ze sobą współdziałać w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. 
- Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujących się na wysokości co najmniej 1 m 

od poziomu terenu powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości balustradą. 
- Teren budowy należy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru. 
- Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją 

producenta albo projektem indywidualnym. 
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- Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez kierownika budo-
wy. Na terenie budowy wyznaczyć i utwardzić miejsce do składowania materiałów. 

 
 

III. SPORZĄDZENIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

 
Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy jest obowiązany w oparciu o wyżej wy-
mienioną informację sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym plano-
wane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra In-
frastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120 , poz.1126). 
 
Gdańsk, 19.09.2018r  

 
 

projektant 
branża: architektura 

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

nr upr. 4274 / Gd / 89 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 

ŚCIANY FRONTOWEJ 

BUDYNKU PRZY ULICY BISKUPIEJ 34 W GDAŃSKU 
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