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1



GMINA CZERWONAK CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ AKWEN W CZERWONAKU
ZABUDOWA PODCIENIA NA MAGAZYN 
Czerwonak, ul. Leśna 6, dz. nr 27/5 obręb Czerwonak

OPIS TECHNICZNY
część architektoniczno-budowlana

I. DANE OGÓLNE

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest zabudowa podcienia w hali sportowej na magazyn.
ROZBUDOWA BUDNKU HALU SPORTOWEJ

2. Adres inwestycji
Czerwonak, ul. Leśna 6, dz. nr 27/5 obręb Czerwonak

3. Podstawa opracowania
- wytyczne Inwestora
- obowiązujące przepisy i normy
- dokumentacja archiwalna przekazana przez Inwestora
- wizja lokalna

4. Odniesienie do zapisów decyzji o warunkach zabudowy:
Dla zamierzenia budowlanego uzyskano decyzję lokalizacji celu publicznego

5. Zakres opracowania
projekt budowlany

6. Jednostka projektowa

Zespół projektowy:
architektura:
projektant: mgr inż. arch. Piotr Staszewski (gł. proj.) 
upr. nr 40/WPOKK/2015 - uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

sprawdzający: mgr inż. arch. Sławomir Ambrożewicz
upr. nr ewid. 365/PW/94 - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności 
architektura

konstrukcja:
projektant: Mgr inż. Maciej Kaleta upr. nr WKP/0210/POOK/04 do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno - budowlanej

7. Inwestor
Gmina Czerwonak Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen w Czerwonaku
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak
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ZABUDOWA PODCIENIA NA MAGAZYN 
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II. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest  zabudowa podcienia na magazyn w hali sportowej.
Magazyn nieogrzewany na sprzęt sportowy.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

2.1. Ukształtowanie terenu.
–  teren płaski

2.2. Istniejące budynki i urządzenia budowlane związane z obiektem.
– Teren zabudowany i zagospodarowany – hala sportowa z infrastrukturą techniczna i

zagospodarowaniem terenu
2.4. Uzbrojenie terenu.

– teren uzbrojony,

3. Projektowane zagospodarowanie działki

3.1. Usytuowanie budynku
Planuje się zabudowę podcienia pod tarasem i I piętrem w obrębie parteru.  Nie zmienia się powierzchni
zabudowy  budynku. Zmianie  ulegną  następujące  parametry  –  powierzchnia  kondygnacji  netto
(wewnętrzna), kubatura budynku.

3.2. Dojścia i dojazdy, miejsca postojowe
Bez zmian
3.3. Miejsca gromadzenia odpadków stałych

– wydzielone miejsce na pojemniki do gromadzenia odpadów stałych na terenie działki – istniejące

3.4. Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód opadowych

3.4.1. przyłącza: 
– wodociągowe
– kanalizacji sanitarnej
– energetyczne
– gazowe

3.4.2. ogrzewanie – centralne ogrzewanie wodne. Główne źródło ciepła: kocioł na paliwo gazowe
nie zmienia się – projektowany magazyn jest pomieszczeniem nieogrzewanym.

3.4.3. kanalizacja deszczowa 
– odprowadzenie wód do k.d. na dotychczasowych zasadach – nie zmienia się powierzchni dachów i

terenów utwardzonych – inwestycja polega na zabudowie podcienia.

3.5. Ogrodzenie
– bez zmian

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu.
– Powierzchnia zabudowy - bez zmian
– Powierzchnia terenu biologicznie czynnego – bez zmian
– Powierzchnia terenu utwardzonego – bez zmian

5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do
rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
nie dotyczy
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Czerwonak, ul. Leśna 6, dz. nr 27/1 obręb Czerwonak

6. Dane  określające  wpływ  eksploatacji  górniczej  na  działkę  lub  teren  zamierzenia  budowlanego,
znajdującego się w granicach terenu górniczego.
nie dotyczy

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz
higieny  i  zdrowia  użytkowników  projektowanych  obiektów  budowlanych  i  ich  otoczenia  w  zakresie
zgodnym z przepisami odrębnymi.

– oddziaływanie inwestycji zamyka się w granicach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny

8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robót budowlanych.
nie dotyczy

9.  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Zabudowa  podcienia  nie  zmienia  oddziaływania  obiektu  na  obszary  sąsiednie.  Rozbudowa  polega  na
zabudowie istniejącego podcienia pod kondygnacją I  piętra,  wobec czego nie zmienia się odległości  od
zabudowy sąsiedniej, nie zmienia się także wysokości budynku – zabudowa nie ma wpływu na zcianianie i
przysłanianie sąsiednich budynków. 

9.  Charakterystyka energetyczna

Rozbudowa budynku o magazyn nieogrzewany nie zmienia parametrów wymaganych dla charakterystyki
energetycznej  obiektu  oraz  zapotrzebowania  na  energię  pierwotną.  Wszelkie  zastosowane  przegrody
spełniają warunki izolacyjności wg wymagań Warunków Technicznych.
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ZABUDOWA PODCIENIA NA MAGAZYN 
Czerwonak, ul. Leśna 6, dz. nr 27/1 obręb Czerwonak

III. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE

1. Charakterystyka budynku
1.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego.
W ramach przedsięwzięcia planuje się zabudowę podcienia w budynku na magazyn sprzętu sportowego

1.2. Forma architektoniczna.
Sposób zabudowy i  wykończenie  zewnętrzne  powinno nawiązywać formą i  kolorystyką  do  istniejącego
budynku.

1.3. Charakterystyczne parametry.
powierzchnia zabudowy  - zabudowa podcienia pod I kondygnacją nadziemną Nie zmienia się
Kubatura nowoprojektowanej części 75,40 m3

1.4. Zestawienie powierzchni.
wg rys. PZT-01, A-01, A-02,

Powierzchnia całkowita magazynu –25,13m2
Powierzchnia netto – 22,43m2

2. Elementy konstrukcyjne

Do analizy przyjęto dwa warianty zabudowy:

Wariant  01  –  wykonanie  ściany  zewnętrznej  w  technologii  tradycyjnej,  murowanej  z  bloczków
gazobetonowych, ocieplonej 

Wariant  02  –  wykonanie  ściany  zewnętrznej  w  technologii  lekkiej  obudowy  z  płyt  warstwowych  na
podkonstrukcji stalowej.

Szczegółowe opracowanie wg części konstrukcyjnej.

WARIANT 01:
2.1. Fundamenty

– ława  fundamentowa  żelbetowa  wylewana.  Należy  wykonać  odkrywki  w  rejonie  posadowienia
fundamentu – obecnie wykonany jest taras ziemny. Nie są znane sposób i głębokość posadowienia
krawędzi  schodów  zewnętrznych  tarasu.  Do  analizy  kosztowej  zakłada  się  rozebranie  schodów
(dwóch stopni) i wykonanie fundamentów pod ścianę zewnętrzną. Głębokość posadowienia 0,8m.

2.2. Ściany fundamentowe
– murowana z bloczków betonowych M6 gr. 25cm na zaprawie cementowej

2.3. Ściana zewnętrzna
– murowana z bloczków gazobetonowych gr.  18cm odmiany 600 na zaprawie klejowej,  w ścianie

należy wykonać rdzeń żelbetowy (wg opracowania konstrukcyjnego)
– ocieplenie ściany – styropian ekstrudowany np. XPS wsp. przewodzenia ciepła 0,031W/mK gr. 6cm.
– W projekcie przyjęto temperaturę wewnątrz magazynu w zakresie 8<t<16 – minimalny wymagany

współczynnik przewodzenia ciepła dla przegrody Uc = 0,45W/m2K.
– Współczynnik Uc przegrody = 0,33W/m2K.

WARIANT 02:
2.1 Fundamenty

– ława  fundamentowa  żelbetowa  wylewana.  Należy  wykonać  odkrywki  w  rejonie  posadowienia
fundamentu – obecnie wykonany jest taras ziemny. Nie są znane sposób i głębokość posadowienia
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krawędzi  schodów  zewnętrznych  tarasu.  Do  analizy  kosztowej  zakłada  się  rozebranie  schodów
(dwóch stopni) i wykonanie fundamentów pod ścianę zewnętrzną. Głębokość posadowienia 0,8m.

2.2. Ściany fundamentowe
– murowana z bloczków betonowych M6 gr. 25cm na zaprawie cementowej.

2.3. Ściana zewnętrzna
– lekka obudowa z płyt warstwowych na podkonstrukcji stalowej.
– Płyty warstwowe np. firma Pruszyński; płyta PWS-PIR-ST-60 profilowanie na zewnątrz – GŁADKA
– Współczynnik Uc przegrody = 0,38W/m2K.
– W projekcie przyjęto temperaturę wewnątrz magazynu w zakresie 8<t<16 – minimalny wymagany

współczynnik przewodzenia ciepła dla przegrody Uc = 0,45W/m2K.
– Podkonstrukcja  stalowa  słupy  i  rygle  z  profili  stalowych  zamkniętych  (wg  opracowania

konstrukcyjnego)  do  kalkulacji  przyjęto  konstrukcję  z  profili  zimnogiętych  120/60  i  120/120
ocynkowanych – całość konstrukcji ok. 700kg.

3. Izolacje
3.1. izolacja przeciwwilgociowa
pozioma:

– papa bitumiczna lub folia izolacyjna – podkłady ścian i fundamentów
– gruntowanie roztworem asfaltowym – emulsja bitumiczna np. Dysperbit – ściany fundamentowe,

gruntowanie fragmentów posadzek przed odtworzeniem.
pionowa:

– powłoka gruntująca, emulsja bitumiczna np. Dyperbit – dwukrotne malowanie
3.2. izolacja termiczna 

– ściany zewnętrzne i fundamentowe – styropian ekstrudowany gr. 6cm, np. XPS lub Termonium Plus,
lambda = 0,031 W/mK – współczynnik dla przegrody U = 0,33W/m2K – Wariant 01

– płyta warstwowa - współczynnik dla przegrody U = 0,38W/m2K – Wariant 02

4. Posadzki i podłogi
– odtworzenie  /uzupełnienie  ubytków/  z  płytek  gresowych  wzdłuż  ściany  zewnętrznej.  Do

zestawienia kosztów przyjęto wymianę okładziny posadzki 24m2.

5. Tynki i okładziny ścian
5.1. wewnętrzne

– tynki cementowo - wapienne kat.III malowane
5.2. zewnętrzne

– ściany  -  tynk  mineralny,  silikatowy  lub  silikonowy,  malowany  farbami  silikonowymi  lub  tynk
barwiony w masie – w kolorze nawiązującym do istniejącej elewacji

6. Sufity
– wyprawki po wzniesieniu ściany i malowanie istniejących tynków.

7. Malowanie i powłoki zabezpieczające
– wewnątrz – malowanie farbą silikatową odporną na szorowanie – kolory wg uznania użytkownika

8. Stolarka okienna i drzwiowa
Drzwi zewnętrzne:

– ościeżnica i drzwi stalowe ocieplane, wzmacniane, antywłamaniowe

10. Obróbki blacharskie
– rynny, rury spustowe – należy przebudować odwodnienie tarasu nad podcieniem – wymiana rur

spustowych
– obróbki blacharskie – blacha stalowa 0,6mm cynkowo – tytanowa

11. Roboty dodatkowe
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– rozbiórka  stopni  zewnętrznych  i  uzupełnienie  nawierzchni  z  kostki  brukowej  betonowej  8cm
zgodnej z istniejącą

12. Kolorystyka
– ściany zewnętrzne – dostosować do kolorystyki istniejących elewacji
– drzwi - dostosować do kolorystyki istniejących

13. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna
– Magazyn nieogrzewany,

/zaleca się  wykonanie  instalacji  c.o.  -  zainstalowanie  grzejnika  zasilanego z  istniejącego układu
celem  zabezpieczenia  pomieszczenia  przed  przemarzaniem.  Do  kalkulacji  przyjęto  przegrody
spełniające wymagania dla pomieszczeń w zakresie 8<t<16 st. C./

– Zastosowane  przegrody  budowlane  spełniają  wymagania  izolacyjności  cieplnej  oraz  inne
wymagania  określone  w załączniku  do  rozporządzenia  (Dz.U.  2002,  nr  75  poz.690)  i  uznaje  za
spełniony §328 niniejszego rozporządzenia.

IV. INSTALACJE WEWNĘTRZNE
1. Instalacja wody zimnej i ciepłej

– nie planuje się

2. Kanalizacja sanitarna
– nie planuje się

3. Kanalizacja deszczowa
– wymiana istniejącej rury spustowej z tarasu, przebudowa istniejącego wpustu – odsunięcie od 

ściany; Wykonanie odwodnienia tarasu - rynna fi100 wzdłuż okapu i wpięcie do istn. rury spust.

4. Instalacja  ogrzewania
– nie planuje się - instalacja grzejnika - wpięcie do istn. instalacji w toalecie 

5. Instalacja  wentylacji
– planuje się instalację  wyiewu grawitacyjnego typu „Z” i dodatkowo instalację wentylatora 

wywiewnego załączanego automatycznie (czujnik wilgotności)
– nawiew kratką nawiewną fi120, 30cm nad posadzką.

6. Instalacja  elektryczna
– Zasilanie z rozdzielnicy piętrowej lub najbliższej puszki oświetlenia na kondygnacji przyziemia
– W pomieszczeniu zainstalowane zostanie oświetlenie – dwie oprawy LED 10W bezpieczne w 

obudowie z siatki.
– Instalacja elektryczna jednofazowa
– Instalację odbiorczą wykonać należy w oparciu o przewody w izolacji roboczej 750V, obwody 

prowadzić należy w tynku, osprzęt podtynkowy, stosować gniazda z bolcem ochronnym

7. instalacje teletechniczne
– przeniesienie  istniejącej kamery monitoringu,
– wykonanie instalacji alarmowej w pomieszczeniu magazynu i wpięcie do istniejącego systemu 

(dodatkowa czujka obecności) – w uzgodnieniu z Użytkownikiem, firmą serwisującą system i firmą 
monitorującą.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  

1. Nie zmienia się warunków ochrony przeciwpożarowej budynku.
2. Zabudowa podcienia nie zmienia sposobu ewakuacji budynku.
3. Nie zmienia się wielkości stref pożarowych.
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4. Projektowane  pomieszczenie  magazynowe  służyć  będzie  do  przechowywania  sprzętu  sportowego
(zaplecze hali sportowej) – magazyn z ZL.
5. Pomieszczenie magazynowe należy wyposażyć w środki gaśnicze wg normatywu.

VI. UWAGI KOŃCOWE

1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuką budowania (Warunki
Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlano - Montażowych).
2. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej stanowią integralną część projektu.
3. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem
a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z  projektantem.
4. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie
wg wytycznych i zaleceń producenta.
5. Zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia winny spełniać normy
bezpieczeństwa p-poż i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).
6. Wszelkie wymienione w projekcie materiały i technologie mogą być zamienione na inne przy zachowaniu
tych samych parametrów technicznych i jakościowych.

mgr inż. arch. Piotr Staszewski  
upr. nr 40/WPOKK/2015
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Charakterystyka energetyczna obiektu 
Metodologia podana w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie 

obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku 

stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw 

charakterystyki energetycznej nie pozwala na obliczenie wartości wskaźnika energii pierwotnej EP dla 

budynku niemieszkalnego (lub jego samodzielnej części techniczno-usługowej) gdy jest on 

nieogrzewany i nie posiada instalacji chłodzenia, to znaczy wtedy gdy wielkość powierzchni użytkowej 

o regulowanej temperaturze Af wynosi zero.

Warto też podkreślić, że warunkiem możliwości obliczenia wartości wskaźnika EP jest istnienie

instalacji ogrzewania i/lub chłodzenia, albo (bardzo rzadko) zysków wewnętrznych pochodzących z

technologii na potrzeby ogrzewania i/lub chłodzenia w celu utrzymania temperatury wewnętrznej

pomieszczeń na wymaganym przepisami poziomie.

Dlatego istnienie tylko instalacji  oświetlenia w budynkach niemieszkalnych nie jest warunkiem

wystarczającym do obliczenia wartości wskaźnika EP. Magazyn nieogrzewany i wykorzystywany tylko

okresowo do składowania urządzeń sportowych.

W obiekcie występuje oświetlenie o natężeniu eksploatacyjnym wynoszącym 150 lx na przyziemiu;

skuteczności oświetlenia jest na poziomie nie niższym niż 65%.

Parametry obliczeniowe powietrza 

Temperatury pomieszczeń w budynkach przyjęto wg §134 pkt 2 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. Z uwagi na brak wymaganej 
temperatury w przedmiotowym obiekcie budowlanym, pomieszczenia pozostają nieogrzewane. 
Temperatura wewnątrz jest wynikowa.  

Według PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego dla zimy (III strefa 
klimatyczna) wynoszą -20oC, ϕ 100%.  

Według PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego dla lata (I strefa 
klimatyczna) wynoszą: +30oC, ϕ 45%.   

Wentylacja pomieszczenia 

Dla magazynku przewiduje się wykonanie wentylacji grawitacyjnej kształtką typu „Z”.  

Nie przewiduje się wentylacji mechanicznej dla magazynku. Nie przewiduje się instalacji ogrzewania. 

W ramach niniejszego projektu nie przewiduje się wykonania nowej instalacji klimatyzacji. 

Poziom hałasu od urządzeń 
Dopuszczalny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia 
technicznego budynku oraz innych urządzeń w budynku i poza budynkiem (średni poziom dźwięku A- 
przy hałasie ustalonym lub równoważny poziom dźwięku A - przy hałasie nieustalonym) nie powinien 
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przekraczać wartości wyspecyfikowanych w poniższej tabeli oraz wartości podanych w PN-87/B-
02151/02. 

Rodzaj pomieszczenia Poziom dźwięku dB (A) 

Biura 40 

Sale konferencyjne, sale szkoleniowe 35 

Pomieszczenie socjalne 45 

Toalety 45 

Pomieszczenia techniczne 65* 

* dopuszczalny, maksymalny poziom dźwięku A, w odległości 1m od urządzenia.

Dopuszczalny poziom dźwięku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie będzie 
przekraczać wartości podanych w aktualnej Polskiej Normie dot. dopuszczalnych wartości poziomu 
dźwięku w pomieszczeniach. Dopuszczalne wartości hałasu na stanowiskach pracy będą zgodne z 
wymaganiami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz PN-N-
01307 „Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy”.  

Dopuszczalny poziom hałasu emitowanego na zewnątrz wyrażony równoważnym poziomem dźwięku 
w dB określa aktualne Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych (na granicy 
nieruchomości) oraz 65 dB(A) w odległości 1m od centrali wentylacyjnej, oraz czerpni i wyrzutni 
powietrza.  

Analiza środowiskowo – ekonomiczna  

Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł odnawialnych: 

• kotły na słomę: charakter obiektu, konieczność stałej obsługi oraz posiadania pomieszczenia
składowania materiału dyskwalifikują tego typu rozwiązanie – rachunek ekonomiczny jest nie
uzasadniony.

• kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej: brak wyposażenia technicznego
obiektu zużywającego ciepłą wodę.

• pasywne wykorzystanie energii słonecznej: brak możliwości zastosowania odpowiedniego
układu strukturalno – materiałowego budynku.

• spalanie biogazu: brak odpowiednich źródeł pozyskiwania i wytwarzania biogazu.
• energia wodna: brak warunków wykorzystania energii spadku wód.
• kolektory słoneczne do podgrzewania powietrza: największe zapotrzebowanie w tego typu

obiektach występuje w okresie najmniejszej insolacji (nasłonecznienia) tj. zimą, z tego
powodu układ jest nieekonomiczny.

• systemy fotowoltaiczne: niestosowane w naszym regionie z uwagi na ograniczoną liczbę dni
słonecznych.

• elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunków oraz możliwości lokalizacji.
• pompa ciepła gruntowa: z powodu ograniczonej powierzchni do wykorzystania jako

wymiennik gruntowy (średnio na 100m rury ułożonej w gruncie uzyskuje się 3 – 5 kW na
godzinę), biorąc dodatkowo pod uwagę koszt zakupu urządzeń, inwestycja nieopłacalna.

• pompa ciepła wodna: brak źródła dolnego.
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• energia geotermalna: jak wynika z mapy wód geotermalnych Polski, w rejonie inwestycji
temperatura wód geotermalnych kształtuje się na poziomie 20oC, co powoduje
nieopłacalność inwestycji.

Z uwagi na brak ogrzewania i chłodzenia obiektu, przedstawione wyżej rozwiązania stają się 
bezpodstawne i powodują zwiększenie kosztów inwestycyjnych.  
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strona 3 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Obiekt budowlany CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ AKWEN W CZERWONAKU 

ROZBUDOWA HALI SPORTOWEJ / ZABUDOWA PODCIENIA NA MAGAZYN 

Adres obiektu 
budowlanego 

Czerwonak, ul. Leśna 6, dz. nr 27/5, obręb Czerwonak, ark. 16 

Inwestor CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ AKWEN W CZERWONAKU 

ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak 

Jednostka 
projektowa 

Piotr Staszewski 

Opracowanie arch. Piotr Staszewski upr. nr 40/WPOKK/2015 
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń 

data 10.2017 
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strona 4 
 

 
Z A K R E S  R O B Ó T  
ROZBUDOWA HALI SPORTOWEJ / ZABUDOWA PODCIENIA NA MAGAZYN 
 
1 .  K O L E J N O Ś Ć  W Y K O N Y W A N Y C H  R O B Ó T  
1.1. zagospodarowanie placu budowy 
1.2. roboty ziemne 
1.3. roboty budowlano-montażowe 
1.4. roboty wykończeniowe 
1.5. maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
 
2 .  I N S T R U K T A Ż  P R A C O W N I K Ó W  P R Z E D  P R Z Y S T Ą P I E N I E M  D O  R E A L I Z A C J I  R O B Ó T  
S Z C Z E G Ó L N I E  N I E B E Z P I E C Z N Y C H  
-  szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
-  zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
-  zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby 
-  zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 
 
3 .  Ś R O D K I  T E C H N I C Z N E  I  O R G A N I Z A C Y J N E  Z A P O B I E G A J Ą C E  N I E B E Z P I E C Z E Ń S T W O M  
W Y N I K A J Ą C Y M  Z  W Y K O N Y W A N I A  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H .  

 

I S T N I E J Ą C E  O B I E K T Y  B U D O W L A N E  
-  hala sportowa z infrastrukturą techniczną, przyłączami, dojazdami i parkingiem 
 
1 . 1 .  Z a g o s p o d a r o w a n i e  p l a c u  b u d o w y  
 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie: 
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
g) zapewnienia właściwej wentylacji, 
h) zapewnienia łączności telefonicznej, 
i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
 
 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami 
postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5m. 
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów 
mechanicznych i maszyn budowlanych. 
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego 1,20m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na 
terenie budowy. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków 
transportowych. 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. 
Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie 
powinny mieć spadków większych niż 10%. 
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych 
niż 0,40m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. 
Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10m. 
Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed 
upadkiem. 
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami 
i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 
Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0m. 
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. 
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4m nad terenem w najniższym miejscu i być 
nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia. 
Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. 
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strona 5 
 

 
 Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz 
utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły 
pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być 
wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych 
bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych 
przewodów, mniejszej niż: 
a) 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 
b) 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV, 
c) 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV, 
d) 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV, 
e) 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 
 
Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do w/w  
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 
Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. 
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób 
obsługujących takie urządzenia. 
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być 
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej 
dwa razy w roku, a ponadto: 
a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych, 
b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 
c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
 
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać ich 
działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń. 
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno 
- sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 
Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego nie może być 
mniejsza niż: 
a) 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo powodującymi silne 
zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków, 
b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagających zapewnienia należytej 
higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w przypadku korzystania z natrysków, 
c) 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”. 
Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 2,5 l na dobę na każdy metr 
kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.) 
 
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: 
- posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, 
- napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy 
 
Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace: 
- związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny 
organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie 
zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. 
Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 25 0C. 
Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od pracodawcy. 
Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. 
 Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na 
odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. 
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych inwestora, 
jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 
Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na której roboty 
budowlane wykonuje więcej niż 20 – pracujących. 
W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży 
roboczej i własnej. 
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W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli są one trwale 
przytwierdzone do podłoża. 
 
Jadalnia powinna składać się z dwóch części: 
a) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m2 powierzchni na każdego z pracowników 
jednocześnie spożywających posiłek, 
b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych. 
 W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość tych 
pomieszczeń, tj. do 2,20 m. 
 
 Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania 
materiałów i wyrobów. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, 
zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych 
ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje 
wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu 
drabiny lub schodów. 
 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie 
sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 
 W pomieszczeniach zamkniętych  należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb  bezpieczeństwa pracy. 
Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. 
Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 
 
1 . 2 .  R o b o t y  z i e m n e  
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia 
wykopu), 
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; 
obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu 
dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, 
mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
- elektroenergetyczne, 
- gazowe, 
- telekomunikacyjne, 
- ciepłownicze, 
- wodociągowe i kanalizacyjne, 
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one 
wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 
 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół 
wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 
czerwonego. 
Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od 
krawędzi wykopu. 
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 
m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości 
wykopu. 
Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to 
wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska. 
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy: 
- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 
- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 
- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 
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- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 
- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. 
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia 
asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie 
urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 
W czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m 
wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 
 
Uwaga: należy wziąć pod uwagę projekt zagospodarowania terenu i uwagi tam zawarte. 
 
1 . 3 .  R o b o t y  b u d o w l a n o  –  m o n t a ż o w e  
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 
-  upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów technologicznych 
w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe); 
-  przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną wielkowymiarową podczas wykonywania robót montażowych przy 
użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi 
przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m). 
 
Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane na 
podstawie projektu montażu oraz planu „bioz” przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz 
rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. 
Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch niższych 
kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której prowadzone są roboty montażowe, jest 
zabronione. 
Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione: 
- przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, 
- przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego 
przepisami odrębnego oświetlenia. 
Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi częściami konstrukcji 
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej 0,75 m. 
Zabronione jest w szczególności: 
- przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a podwoziem żurawia lub wychylania 
się przez otwory w obiekcie budowlanym, 
- składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub pomiędzy torowiskiem żurawia a 
konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami. 
Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne 
oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 
Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. 
W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów prefabrykowanych z 
zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny rozstawne. 
W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające 
przetarciu i załamaniu lin. 
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest 
zabronione. 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, 
powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 
Balustradami powinny być zabezpieczone: 
- krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi, 
- pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych). 
Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed 
możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. 
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do 
pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,50 m wzdłuż zewnętrznej strony 
krawędzi przejścia. 
Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby. 
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W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek 
bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. 
Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,50 m. 
Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń samohamujących, 
ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów 
bezwładnościowych. 
Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny być 
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin 
nośnych drabiny, krzesełka lub podestu. 
Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia 
asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie 
środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 
 
1 . 4 .  R o b o t y  w y k o ń c z e n i o w e  
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak 
stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub 
demontażem rusztowania), 
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy 
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
 
Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych podestów 
roboczych oraz rusztowań np. „MOSTOSTAL – BAUMANN”, „BOSTA – 70”, „STALKOL”, „RR - 1/30”, „PLETTAC”, „ROCO – 1”. 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem 
indywidualnym. 
Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać 
wymagane uprawnienia. 
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed 
upadkiem z wysokości. 
Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru technicznego. 
W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m. 
Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny 
posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. 
Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu „Warszawa” (roboty tynkarskie, 
montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. 
Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio 
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu. 
Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od 
poziomu podłogi. 
Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. 
W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację 
elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym. 
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków ochrony 
indywidualnej, takich jak: 
- gogle lub przyłbice ochronne, 
- hełmy ochronne, 
- rękawice wzmocnione skórą, 
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 
Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 
 
1 . 5 .  M a s z y n y  i  u r z ą d z e n i a  t e c h n i c z n e  u ż y t k o w a n e  n a  p l a c u  b u d o w y  
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych: 
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu 
dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed 
uszkodzeniami mechanicznymi). 
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Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i 
obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny 
zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko 
wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien 
udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni 
posiadać wymagane kwalifikacje. 
 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być: 
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
- osłonięte w okresie zimowym. 
 
2 .  I N S T R U K T A Ż  P R A C O W N I K Ó W  P R Z E D  P R Z Y S T Ą P I E N I E M   D O  R E A L I Z A C J I  R O B Ó T  
S Z C Z E G Ó L N I E  N I E B E Z P I E C Z N Y C H  
 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 
przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do 
wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania 
pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami 
występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego 
wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym 
stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z 
ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 
pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od 
rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być 
przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują 
szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym 
powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 
KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i 
higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z 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 pracy, zasady i sposoby 
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w 
sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania 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 mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
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3 . Ś R O D K I  T E C H N I C Z N E  I  O R G A N I Z A C Y J N E  Z A P O B I E G A J Ą C E  N I E B E Z P I E C Z E Ń S T W O M  
W Y N I K A J Ą C Y M  Z  W Y K O N Y W A N I A  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H .  
 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy 
(kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia 
pracowników. 
 
-  p r z y c z y n y  o r g a n i z a c y j n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :  
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
2) niewłaściwe polecenia przełożonych, 
3) brak nadzoru, 
4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
5)  tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 
 
-  p r z y c z y n y  t e c h n i c z n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :  
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
1 )  wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
2 )  niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
3 )  brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
4 )  brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
5 )  brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
6 )  niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 
 
a) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
1) zastosowanie materiałów zastępczych, 
2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 
 
a) wady materiałowe czynnika materialnego: 

1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
 
a) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
2) niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 
3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy 
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków 
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
 
Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
 
kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami 
wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów  i 
substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami 
obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
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strona 11 
 

 Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie 
robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną 
przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny 
zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 
wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
 
Podstawa prawna opracowania: 
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.) 
- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn.zm.) 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających 
szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być 
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców  do 
spraw bezpieczeństwa i higieny  pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia 
pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 
290) 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 
poz. 278) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 
dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych  (Dz.U.Nr 47 poz. 401). 
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SPIS ZAWARTOŚCI - KONSTRUKCJA

- Spis zawartości

- Ekspertyza techniczna

- Opis techniczny

- Rysunki:

RZUT FUNDAMENTÓW – WARIANT 01 K-01

PRZEKROJE FUNDAMENTÓW – WARIANT 01 K-02

SCHEMAT KONSTRUKCJI ZABUDOWY,
TRZPIEŃ T1 – WARIANT 01 K-03

RZUT FUNDAMENTÓW – WARIANT 02 K-04

PRZEKROJE FUNDAMENTÓW,
WIENIEC W1 – WARIANT 02 K-05

SCHEMAT KONSTRUKCJI ZABUDOWY – WARIANT 02 K-06

ELEMENTY STALOWE – SŁUPKI S1 i S2 – WARIANT 02 K-07

ELEMENTY STALOWE – belka b1 – WARIANT 02 K-08
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Dotycząca wpływu zamierzenia inwestycyjnego  „Zabudowy podcienia na magazyn” w
budynku Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku na istniejący obiekt

PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie inwestora
- Dokumentacja archiwalna
- Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna

OPIS STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI 

Budynek  istniejący  to  hala  sportowa  z  infrastrukturą  techniczną.   Hala  jest  budynkiem
parterowym, przylegająca do niej  część zawierająca pomieszczenia socjalne – piętrowym.
Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej. Posadowienie na gruncie w sposób bezpośredni.
Stan techniczny budynku jest bardzo dobry. Nie stwierdzono oznak zawilgocenia czy korozji
biologicznej. Na ścianach nie stwierdzono widocznych rys czy pęknięć mogących wskazywać
na nierównomierne osiadanie budynku. 
Konstrukcja jest w bardzo dobrym stanie technicznym i nadaje się do wykonania planowanej
inwestycji.

OCENA WPŁYWU INWESTYCJI NA KONSTRUKCJĘ

W ramach inwestycji przewidziano zabudowę podcienia pod tarasem i pierwszym piętrem w
obrębie budynku, w celu uzyskania powierzchni magazynowej. Przewidziano usunięcie części
istniejących stopni zewnętrznych, wykonanie nowego fundamentu i ściany fundamentowej
oraz  wykonanie  ściany  osłonowej  w  technologii  tradycyjnej,  murowanej  z  bloczków
gazobetonowych lub w technologii lekkiej obudowy z płyt warstwowych na podkonstrukcji
stalowej.
Projektowane zmiany nie ingerują w istniejącą konstrukcję części nadziemnej budynku. Nie
zachodzi ingerencja w konstrukcję fundamentów istniejących ścian i słupów. Możliwe jest
murowanie  nowych  ścian  fundamentowych  na  istniejących  stopach  fundamentowych,  co
jednak nie zmienia obciążeń na te stopy w sposób mogący mieć istotne znaczenie dla pracy
konstrukcji. 
Podsumowując stwierdza się, że można w bezpieczny sposób wykonać planowaną zabudowę.
i nie spowoduje ona pogorszenia istniejącej konstrukcji budynku .

                                                                                                Opracował:

                                                                                               mgr inż. Maciej Kaleta
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OPIS TECHNICZNY

do części konstrukcyjnej projektu budowlanego  „Zabudowy podcienia na magazyn” w
budynku Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 projekt architektoniczny

1.2 uzgodnienia materiałowe

1.3 polskie normy, przepisy i instrukcje

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest  część  konstrukcyjna  projektu  budowlanego   „Zabudowy

podcienia  na  magazyn”  w  budynku  Centrum  Rozwoju  Kultury  Fizycznej  AKWEN  w

Czerwonaku.

3. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE

Na podstawie dokumentacji archiwalnej i wizji lokalnej przyjęto, że w podłożu pod stopniami

i warstwami drogowymi występują grunty pozwalające na posadowienie bezpośrednie ścian

osłonowych na żelbetowych ławach fundamentowych.

Warunki gruntowe uznaje się za proste, a projektowany obiekt zaliczono do I kategorii

geotechnicznej.

4. POZIOM ODNIESIENIA I POZIOM POSADOWIENIA

Jako poziom odniesienia przyjęto poziom wykończonej posadzki podcienia: ±0,00

Jako poziom posadowienia przyjęto poziom 80 cm poniżej poziomu terenu: - 1,10

5. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA

W ramach inwestycji przewidziano zabudowę podcienia pod tarasem i pierwszym piętrem w

obrębie budynku, w celu uzyskania powierzchni magazynowej. Przewidziano usunięcie części

istniejących stopni zewnętrznych, wykonanie nowego fundamentu i ściany fundamentowej

oraz  wykonanie  ściany  osłonowej  w  technologii  tradycyjnej,  murowanej  z  bloczków

gazobetonowych lub w technologii lekkiej obudowy z płyt warstwowych na podkonstrukcji

stalowej. Zabudowa podcienia posadowiona będzie na gruncie w sposób bezpośredni. 

 23



6. OPIS POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

6.1. WARIANT 01

FUNDAMENTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE

Zaprojektowano  ławy  fundamentowe  POZ.0.1  o  wysokości  30  cm  i  szerokości  40  cm.

Poziom ław należy dostosować do poziomu fundamentów istniejących. Pręty podłużne ław

należy  wkleić  w  istniejące  ławy  i  stopy  na  żywicę  HILTI  HIT-HY  200.  Fundamenty

wykonane zostaną z betonu C20/25 (B25) zbrojonego prętami ze stali klasy A-IIIN (B500B) i

A-0.  W  fundamentach  zabetonowane  zostaną  wytyki  dla  trzpienia  żelbetowego. Otulina

zbrojenia wynosi 5 cm.

Pod fundamentami należy wykonać chudy beton klasy minimum C8/10 (B10) o grubości

minimum 10 cm.

Ściany  fundamentowe  o  grubości  25  cm  należy  wykonać  z  bloczków  betonowych

fundamentowych  M6  klasy  min.  B15  na  zaprawie  cementowo-wapiennej.  W  miejscu

występowania  stóp  fundamentowych  istniejących  słupów  ścianę  fundamentową  murować

bezpośrednio na stopach.

ŚCIANY

Ściany  osłonowe  zabudowy  podcienia  budynku  wykonane  zostaną  z  bloczków

gazobetonowych  odmiany  600  o  grubości  18  cm na  zaprawie  cementowo-wapiennej  lub

zaprawie cienkospoinowej. Ściany łączyć ze ścianami istniejącymi za pomocą prętów ϕ12 A-

IIIN wklejonymi na żywicę  HILTI HIT-HY 200.

TRZPIENIE ŻELBETOWE

Przewidziano  wykonanie  w  ścianie  jednego  usztywniającego  trzpienia  żelbetowego  T1  o

przekroju  18x18  cm.  Pręty  podłużne  trzpienia  należy  wkleić  w  istniejący  strop  nad

podcieniem na  żywicę  HILTI  HIT-HY 200.  Trzpień  wykonany zostanie  z  betonu C20/25

(B25) zbrojonego prętami ze stali klasy A-IIIN (B500B) i A-0. Otulina zbrojenia wynosi 2,5

cm. W ścianie należy podczas murowania pozostawić strzępia, a następnie zbroić i betonować

trzpień T1.

NADPROŻA

Projektuje  się  zastosowanie  nadproża  prefabrykowanego  strunobetonowego  SBN  72/180

firmy KONBET. 
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6.2. WARIANT 02

FUNDAMENTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE

Zaprojektowano  ławy  fundamentowe  POZ.0.1  o  wysokości  30  cm  i  szerokości  40  cm.

Poziom ław należy dostosować do poziomu fundamentów istniejących. Pręty podłużne ław

należy  wkleić  w  istniejące  ławy  i  stopy  na  żywicę  HILTI  HIT-HY  200.  Fundamenty

wykonane zostaną z betonu C20/25 (B25) zbrojonego prętami ze stali klasy A-IIIN (B500B) i

A-0. Otulina zbrojenia wynosi 5 cm.

Pod fundamentami należy wykonać chudy beton klasy minimum C8/10 (B10) o grubości

minimum 10 cm.

Ściany  fundamentowe  o  grubości  25  cm  należy  wykonać  z  bloczków  betonowych

fundamentowych  M6  klasy  min.  B15  na  zaprawie  cementowo-wapiennej.  W  miejscu

występowania  stóp  fundamentowych  istniejących  słupów  ścianę  fundamentową  murować

bezpośrednio na stopach.

WIENIEC ŻELBETOWY

Przewidziano  wykonanie  na  ścianie  fundamentowej  wieńca  żelbetowego  W1 o  przekroju

25x25  cm. Wieniec wykonany zostanie z betonu C20/25 (B25) zbrojonego prętami ze stali

klasy  A-IIIN  (B500B)  i  A-0.  Otulina  zbrojenia  wynosi  2,5  cm.  W miejscu  wejścia  do

pomieszczenia przewidziano obniżenie wieńca.

ŚCIANY

Ściany osłonowe zabudowy podcienia budynku wykonane zostaną jako lekka obudowa z płyt

warstwowych na szkielecie stalowym. Szkielet stanowić będą słupki S1 i S2 z profilu RP

120x60x5. Jako nadproże przewidziano belkę stalową B1 z  profilu RP 120x60x5. Dokładne

wymiary  wysokości  słupków należy  ustalić  na budowie  po wykonaniu  wieńca ściany

fundamentowej  i  odsłonięciu  spodu  konstrukcji  tarasu  nad  podcieniem. Elementy

stalowe  należy  mocować  do  wieńca  i  do  spodu  tarasu  za  pomocą  kotew  HILTI  HST

M12x115/20. Elementy stalowe wykonać ze stali klasy S235JRG2 (St3S).
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7. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Elementy betonowe (ławy i  ściany fundamentowe stykające  się  bezpośrednio  z  gruntem)

pokryć  dwukrotnie  "Dysperbitem”.  Elementy  stalowe  czyścić  do  II  stopnia  czystości,  a

następnie zabezpieczyć powłoką antykorozyjną np. Amerlock 400 C o grubości 125 μm lub

inną o odpowiednich parametrach.

8. UWAGI KOŃCOWE  I WYTYCZNE WYKONAWCZE

- Nie dopuszcza się wprowadzania zmian do projektu bez zgody autorów niniejszego

opracowania. Wszystkie zmiany muszą uzyskać pisemna zgodę autorów.

- Wszelkie  niejasności  dotyczące  niniejszego  projektu  oraz  ewentualne  zmiany  

zastosowanych  rozwiązań  należy  bezwzględnie,  na  bieżąco,  w  ramach  nadzoru  

autorskiego konsultować i uzgodnić z projektantami.

- Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu należy wykonać zgodnie z  

niniejszym projektem, normami, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru,  

wiedzą  techniczną,  pod  właściwym  kierownictwem  osoby  uprawnionej  oraz  z  

zachowaniem przepisów BHP.

- Do prac budowlanych należy stosować wyłącznie materiały i  wyroby posiadające  

odpowiednia dopuszczenia i atesty umożliwiające ich stosowanie w Polsce.

- Podane  w  projekcie  elementy  gotowe:  kotwy,  żywice,  typy  nadproży  

prefabrykowanych  nie  są  obowiązujące.  Należy  zastosować  elementy  o  

odpowiadających im parametrach technicznych.

opracował:

mgr inż. Maciej Kaleta
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Poznań, październik 2017

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2006 
roku Nr156 , poz. 1118 z późniejszymi zmianami), składam niniejsze oświadczenie, jako 
projektant / sprawdzający projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwą:

CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ AKWEN W CZERWONAKU
ROZBUDOWA HALI SPORTOWEJ / ZABUDOWA PODCIENIA NA MAGAZYN
Czerwonak, ul. Leśna 6, dz. nr 27/5, obręb Czerwonak, ark. 16

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej, ponadto został uzgodniony pomiędzy branżami.

Projekt budowlany został zaprojektowany / sprawdzony na podstawie posiadanych 
uprawnień budowlanych (wg spisu).

ARCHITEKTURA
projektant: mgr inż. arch. Piotr Staszewski (gł. proj.) 
upr. nr 40/WPOKK/2015 - uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej 
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

sprawdzający: mgr inż. arch. Sławomir Ambrożewicz
upr. nr ewid. 365/PW/94 - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności 
architektura

KONSTRUKCJA

projektant: mgr inż. Maciej Kaleta upr. nr WKP/0210/POOK/04 do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej

Do projektu budowlanego została, zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1b, sporządzona informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, 
uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.21a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 
roku Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2006 roku Nr156 , poz. 1118 z późniejszymi zmianami) spełniająca wymagania 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126) 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia.
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Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Piotr Staszewski

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 40/WPOKK/2015,
jest wpisany na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: WP-1110.

Członek czynny od: 21-03-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 31-03-2016 r.  Poznań.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-03-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

WP-1110-38BD-8Y82-28FE-1CC2

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.

29



30



Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Sławomir Ambrożewicz

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 365/PW/94,
jest wpisany na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: WP-0004.

Członek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 12-09-2017 r.  Poznań.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

WP-0004-BE38-EC97-439F-YC97

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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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-07 roku przez:

Pan Maciej Stanisław Kaleta o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0310/05

adres zamieszkania ul. Naramowicka 203/67A, 61-611 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Włodzimierz Draber, Przewodniczący Okręgowej Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-R6P-MZL-5NS *
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