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Data opracowania: Czerwiec  2017 

 
 



ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 
 
ZAŁĄCZNIKI I UZGODNIENIA 
 

1 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RAA.6733.15.2017.MP-304/9 z dnia 
09.05.2017 

 

2 Oświadczenie o zgodności z przepisami i kompletności projektu  
3 Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzającego   
4 Zaświadczenie Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów projektanta i sprawdzającego  

5 Uzgodnienie proj. zagospodarowania z Zespołem Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym 

  

 

Pozostałe decyzje i zaświadczenia projektantów znajdują się w odpowiednich 
projektach branżowych 
Uzgodnienie rzeczoznawcy  p-poż i ds. sanitarnych znajduje się na rysunkach 
branży architektonicznej oraz p-poż -elektrycznej.  
 
 

• PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 

• PROJEKT KONSTRUKCYJNY wraz opinią techniczną  

• PROJEKT ELEKTRYCZNY  

• Opinia geotechniczna 
 
 









Oświadczenie 

 
 
 
Niniejszym oświadczam, że: 
 
PROJEKT BUDOWLANY DOBUDOWY SZYBU DŹWIGU OSOBOWEGO DO ISTNIEJĄCEGO 
BUDYNKU SZKOŁY. LOKALIZACJA: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6, 
UL. GEN. J. HALLERA 9, 81-453 GDYNIA, DZ. 1845/2, WOJ. POMORSKIE 

sporządzony w czerwcu 2017 r. został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

projektant 
mgr inż. arch. Bartosz Borkowski 

uprawnienia budowlane nr 166/Gd/01 do projektowania 
bez ograniczeń 

w specjalności architektonicznej 

 

 

sprawdzający 
mgr inż. arch. Marek Ptaszyński 

uprawnienia budowlane nr  PO/KK/257/2008 

do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności architektonicznej 

 

 







Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Bartosz Jakub Borkowski

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 166/Gd/01,
jest wpisany na listę członków Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: PO-0080.

Członek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 02-02-2017 r.  Gdańsk.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-07-2017 r.

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

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

PO-0080-4F33-4912-DD94-A73F

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.



Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Marek Tomasz Ptaszyński

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr PO/KK/257/2008,
jest wpisany na listę członków Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: PO-1010.

Członek czynny od: 29-04-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 09-05-2017 r.  Gdańsk.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-10-2017 r.

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

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

PO-1010-ECB5-BC36-4D16-B6D3

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.





PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

PODSTAWA OPRACOWANIA: 

• Zlecenie i wymogi funkcjonalne inwestora 

• Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

• Mapa do celów projektowych 

• Przepisy i normy budowlane 

• Opinia geotechniczna na temat warunków posadowienia 

• Projekty archiwalne szkoły 

• wizja lokalna  
 
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 

Część opisowa 
Część rysunkowa: 
 

Nr rysunku Tytuł Skala 

PB 1 Projekt  zagospodarowania terenu    1:500 

 

 CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

A. Rodzaj inwestycji Dobudowa szybu dźwigu osobowego do istniejącego budynku szkoły 

 

B. Inwestor Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 
ul. gen.J. Hallera 9 
81-453 Gdynia 

C. Lokalizacja inwestycji Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 
ul. gen. J. Hallera 9 
81-453 Gdynia, dz. 1845/2 obr. Wzgórze 
Maksymiliana 0030 jed. ewid. Gdynia 

D. Projektant 
 
Sprawdzający 

mgr inż. arch. Bartosz Borkowski, nr upr. 166/Gd/01 
 
mgr inż. arch. Marek Ptaszyński  nr upr. PO/KK/257/2008 

 

 

- CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot  inwestycji: 
 

Przedmiotem inwestycji jest dobudowa do istniejącego budynku szkoły szybu dźwigu osobowego wraz z 
montażem widny w celu umożliwienia dostępu osobom niepełnosprawnym kondygnacji od parteru do III 
piętra szkoły . 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki: 
Dz.  nr 1845/2  
Powierzchnia działki : 8689 m2   
 
Działka zagospodarowana. 
Na działce znajdują się  budynek szkoły wraz salą gimnastyczną i zespołem boisk sportowych.  
Do działki doprowadzone są wszystkie media . Teren działki ogrodzony . 



Istniejący budynek został wybudowany w latach 50—tych . Projekt wykonany przez Miastoprojekt Gdańsk  
 z roku 1955 znajduje się w archiwum Miasta Gdynia . Budynek został poddany modernizacji w latach 
1998 wraz z oceną stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dokumentacja prac modernizacyjnych także 
dostępna w urzędzie miasta Gdynia .   
 
Główna bryła czterokondygnacyjna,  podpiwniczona w około 80 % , konstrukcja ścian murowana z cegły, ze 
zmienną grubością  ścian zewnętrznych. Stropy prefabrykowane , dach płaski- stropodach wentylowany,kryty 
papą. Budynek połączony jest z jednokondygnacyjną ,niepodpiwniczoną  salą gimnastyczną od południa . 
 
Od północy  działka graniczy z  dz. drogową 1962  ul. gen. J. Hallera , z której istnieje główne wejście na teren 
szkoły dostępne  z poziomu ulicy i parkingu przy szkole   rampą dla niepełnosprawnych  . 

 
 

Ukształtowanie terenu-zróżnicowane, ze spadkiem w kierunku zachodnim . Różnica rzędnych terenu  
przekracza 6.64m (min.66,66m na zachodnim końcu działki  – maks. 73,3m n.p.m.- na północy ) 
Nie przewiduje się żadnych  zmian  w ukształtowaniu wysokościowym terenu.  
 
Projektowane prace przy budowie szybu nie mają wpływu na istniejący bilans terenu, powierzchnie 
biologicznie czynną oraz tereny utwardzone.   
 
W sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa  mieszkaniowa,jednorodzinna wolno stojąca oraz w 
zabudowie bliźniaczej i szeregowej.  
 

 
 
Warunki gruntowo-wodne. 

Na terenie inwestycji zostało wykonane badanie geotechniczne podłoża przez Przedsiębiorstwo 
Usługowe Geo-Tim Maja Sobocińska , 80-180 Gdańsk w kwietniu 2017 roku. 

Warunki gruntowo-wodne zostały ocenione jako korzystne. Warunki gruntowe są proste .Warstwy 
geotechniczne umożliwiają posadowienie bezpośrednie. 

Kategoria  geotechniczna obiektu – II. 

 

3.  Projektowane zagospodarowanie działki: 
  

Projektuje się szyb windowy dla dźwigu  osobowego o parametrach (DŹWIG ELEKTRYCZNY BEZ 
MASZYNOWNI 
(w wykonaniu LEWYM,  bez przelotu) 
Główne parametry: 
Udźwig nominalny: 630 kg  
Liczba osób: 8 os.  
Prędkość: 1,0 m/s  
Wymiary kabiny (szer. x gł. x wys.): 1100x1400x2000 mm  
Wymiary drzwi (szer. x wys.):  900x2000mm  
Wymiary szybu (szer. x gł.): 1750x1800mm  
Nadszybie: 3450* mm  
Podszybie: 1350* mm  
Zasilanie napędu: 400(3F)/50 V/Hz  
Zasilanie oświetlenia: 230(1F)/50 V/Hz  
Moc napędu (typowa): 4,5 ~ KW  
Prąd nominalny: 10 ~ A ) 



obsługujący cztery kondygnacje – parter oraz trzy kondygnacje nadziemne. Poziom zero szybu – zgodny 
z poziomem parteru  71.18 m.n.p.m.  Z uwagi na różnicę w ukształtowaniu terenu budynek  w tym 
miejscu ( poziom parteru) jest częściowo zagłębiony w ziemi . Poziom parteru znajduje się na wysokości  
71,78 m.n.p.m . 
Wody opadowe z powierzchni dachu szybu zostaną zagospodarowane na działce.  
 

• Zestawienie  powierzchni  poszczególnych części zagospodarowania terenu: 

 

Element zagospodarowania terenu 
inwestycji 

Powierzchnia  Procent 
działki 

Wskaźnik w 
decyzji o 
ustaleniu 

lokalizacji 
inwestycji 

celu 
publicznego 

 

Powierzchnia działki 1845/2  
 

8689 m2
 

 

 

100.0%  

 
Powierzchnia zabudowy   
(zgodnie z normą PN-ISO9836:1997) 

 

6,81m2
 

 
0,078% 

 
Do 7m2  powierzchni 

zabudowy 

Powierzchnia utwardzona 
 
 

Nie dotyczy  
 

 
 

 

 

Nie dotyczy  
Powierzchnia biologicznie czynna: 
  

   

Budowa szybu nie ma wpływu na Intensywność zabudowy , nie określono parametru w decyzji . 
 
Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania działki lub terenu  
 
 
13,21m   do poziomu attyki szybu 
od poziomu terenu .   

Wskaźnik w decyzji Projektowana zabudowa  

Forma zabudowy Maks. 17m  
Wysokość zabudowy  

Nie dotyczy  Nie dotyczy  

Kształt dachu  Nie określono  Płaski  

   

 
5. Obszar oddziaływania obiektu 
W tabeli poniżej oraz na  rys.PB 1  wykazano obszar oddziaływania projektowanego zamierzenia 

budowlanego 



 
Obszar oddziaływania obiektu 

Projektowane zagospodarowanie  
Grupa oddziaływania 

 
Szczegóły grupy 
oddziaływania 

Elementy 
zagospodarowania terenu  

Działki sąsiednie 
,budowlane  
( Dz.U.2002.75.690 ze 
zm.)§ 12 

Brak oddziaływania na działki sąsiednie . Ściany szyb 
dźwigu znajduję się w odległości powyżej 40 m od 
najbliższej zabudowy  

Działka drogowa 1962 dr 
Dz.U.2015.460) 

Odległość - 2,5 m  

Śmietnik  
( Dz.U.2002.75.690 ze 
zm.)§ 23 

 Nie dotyczy   

 

Parkingi ,Miejsca 
postojowe J.w.§ 19,20 

Nie dotyczy   

 

Ppoż. 

Odległości od budynków  
J.w.§ 271.2 

Projektowane zamierzenie nie  oddziały wuje na 
potencjalnie na zagospodarowanie działek sąsiednich 

Lasy J.w.§ 271,272,273 Nie dotyczy  

Zagrożenie wybuchem 
J.w.§ 179 

Brak elementów zagospodarowania mogących 
stwarzać zagrożenie wybuchem  

Promieniowanie dzienne  J.w.§ 13 Pomieszczenia szkolne  mają zapewnione 
odpowiednie oświetlenie ,brak elementów  
przesłaniających . Projektowane zamierzenie nie 
przesłania innych obiektów wokół z pom. na stały 
pobyt ludzi. Projektowany szyb dźwigowy jest niższy 
od istniejącego budynku szkoły w związku z tym 
wykresy zacienienia budynku szkoły po wybudowaniu 
szybu nie ulegną zmianie .Wpływ na sąsiednią 
zabudowę nie ulegnie zmianie .   

Promieniowanie słoneczne  J.w.§ 60 Pomieszczenia mają zapewnione odpowiednie 
nasłonecznienie 

 

Emisje Hałas ( Dz.U.2014.112) Inwestycja  nie znajduje się na liście przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz.U.2010.213.1397) 

 

Ochrona 
powietrza(Dz.U.2010.213
.13 

 

Inne 
emisje(Dz.U.2010.213.13) 

 

6. Informacja o wpisie do rejestru zabytków i innych formach ochrony  na podstawie  miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego: 
 

Na terenie działki nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków.  
Projektowana inwestycja spełnia wymogi decyzji (patrz: pkt 4.0 i rys. PB1) 



7. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren znajdujący się w granicach terenu górniczego: 
 

Teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

8. Przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych 
obiektów budowlanych: 
 

Na terenie inwestycji nie wystąpią zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. 
W ramach zagospodarowania terenu bezpośrednio  przyległego po wykonanych pracach budowlanych 
należy wykonać nasadzenia zieleni w postaci krzewów jałowca płożącego, w ilości 30szt. 
 
Wpływ obiektu na gatunki chronione 

Na terenie działki nie stwierdzono występowania gatunków chronionych . W przypadku stwierdzenia w 
trakcie realizacji robót wystąpienia gatunków chronionych postępowanie należy prowadzić zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami , tj.: 

1. Ustawa o ochronie zwierząt z dn. 21 sierpnia 1997 (Dz. U. 2003 nr 106, poz. 1002 ze zm.) 

2. Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 (Dz. U. 2009 nr 151, poz. 1220 ze zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
zwierząt (Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1419) 

4. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623 ze zm.). 

5. Kodeks Karny (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., ze zm.) 

6. Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dn. 13 kwietnia 2007 (Dz. U. 2007 nr 
75, poz. 493) 

7. Ustawa prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150) 

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dn. 13 kwietnia 2007 ( Dz. U. 
2007 nr 75, poz. 493) organem ochrony środowiska właściwym w sprawach odpowiedzialności za 
zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku jest regionalny dyrektor ochrony 
środowiska. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robót budowlanych zaistnienia okoliczności 
zagrażających gatunkom chronionym tryb postępowania należy uzgodnić z Regionalną Dyrekcją Ochrony 
Środowiska w Gdańsku . 

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

Nie dotyczy. 
 
Opracował:   
 
mgr inż. arch. Bartosz Borkowski, nr upr. 166/Gd/01 
 
Sprawdzający : 
 
mgr inż. arch. Marek Ptaszyński  nr upr. PO/KK/257/2008           

 



 

 

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 
• Część opisowa  
• Część rysunkowa 

  
 
 

Nr 
rysunku 

Tytuł Skala 

PB 2 Rzut parteru 1:100 

PB 3 Rzut parteru- szyb dźwigu 1:50 

PB 4 Rzut I-piętra 1:100 

PB 5 Rzut I-piętra- szyb dźwigu 1:50 

PB 6 Rzut II-piętra- szyb dźwigu 1:50 

PB 7 Rzut III-piętra- szyb dźwigu 1:50 

PB 8 Rzut stropu nadszybia 1:50 

PB 9 Przekrój A1 1:100 

PB 10  Przekrój B1 1:100 

PB 11 Przekrój C1 1:100 

PB 12 Elewacje szybu dźwigu 1:100 

PB 13 Kolorystyka płyt okładzinowych   

PB 14 Elewacja wschodnia  1:100 

PB 15 Detal okładzin z płyt hpl 1:5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPIS TECHNICZNY  
PROJEKT BUDOWLANY - CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

A. Rodzaj inwestycji Dobudowa szybu dźwigu osobowego do istniejącego budynku szkoły 

 

B. Inwestor  
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 
ul. gen.J. Hallera 9 
81-453 Gdynia  

 

C. Lokalizacja inwestycji Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 
ul. gen. J. Hallera 9 
81-453 Gdynia, dz. 1845/2 obr. Wzgórze 
Maksymiliana 0030 jed. ewid. Gdynia 

Projektanci: 
 
 
Sprawdzający: 
 

 
mgr inż. arch. Bartosz Borkowski, nr upr. 166/Gd/01 
 
mgr inż. arch. Marek Ptaszyński  nr upr. PO/KK/257/2008 
 
 

  

II. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

• Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RAA.6733.15.2017.MP-304/9 z dnia 
09.05.2017 

• Umowa z Inwestorem; 

• Inwentaryzacja obiektu, 

• Wytyczne oraz uzgodnienia z użytkownikiem docelowym 

• Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń pożarowych  

• Wizja lokalna wnętrza lokalu  

• Uzgodnienia międzybranżowe; 

• Obowiązujące normy i przepisy. 
 

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU INWESTYCJI 
A. Temat 
 

Opracowanie dotyczy projektu szybu dźwigu osobowego wraz z urządzeniem do  budynku 
oświatowego zlokalizowanego przy ul. gen J.Halleta 9 w Gdyni. 
 

Planowana inwestycja obejmuje budowę szybu dźwigu. 
W ramach dobudowy przewiduje się demontaż okien na kondygnacjach w miejscy projektowanego 
obiektu,wraz z wyburzeniem ścian podokiennych oraz demontaż grzejników podokiennych . 
Planowane prace ingerują w znikomy sposób w istniejące zagospodarowanie terenu. 
Budowa nie zmienia w sposób znaczący kubatury ani powierzchni zabudowy użytkowej istniejącego 
budynku .  
Uwaga dostawca urządzenia musi spełnić normy :EN 81-20 definiuje wymogi techniczne dla 



konstrukcji wind oraz  EN 81-50 określa zasady projektowania, sposoby wykonywania badań i testów 
komponentów.  

Dźwig osobowy o parametrach : DŹWIG ELEKTRYCZNY BEZ MASZYNOWNI 
(w wykonaniu LEWYM,  bez przelotu) 
Główne parametry: 
Udźwig nominalny: 630 kg  
Liczba osób: 8 os.  
Prędkość: 1,0 m/s  
Wymiary kabiny (szer. x gł. x wys.): 1100x1400x2000 mm  
Wymiary drzwi (szer. x wys.):  900x2000mm  
Wymiary szybu (szer. x gł.): 1750x1800mm  
Nadszybie: 3450* mm  
Podszybie: 1350* mm  
Zasilanie napędu: 400(3F)/50 V/Hz  
Zasilanie oświetlenia: 230(1F)/50 V/Hz  
Moc napędu (typowa): 4,5 ~ KW  

Ściśle związane i skoordynowane z niniejszym opracowaniem są następujące projekty (uzgodnione z 
wyznaczonymi rzeczoznawcami w zakresie, ppoż. i sanitarnym): 
-projekty instalacji wewnętrznych  elektrycznych. 

Panele przywoływania na piętrach: system kodowany, ograniczający dostęp 

IV. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

A. Przeznaczenie obiektu 

 
Istniejący budynek szkoły to obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, wybudowany w latach 50-tych 
,modernizowany pod koniec lat 90-tych. Budynek główny stanowi zwartą bryłę dobrze wkomponowany 
w istniejące ukształtowanie terenu.  Zagłębiony parter od strony północno-wschodniej dostępny jest 
dla osób niepełnosprawnych z poziomu ulicy gen. Hallera . 
Funkcja obiektu jako budynku oświaty wymaga aby był on w pełni dostępny dla osób 
niepełnosprawnych co wymaga dobudowy zewnętrznego dźwigu osobowego. 
Sale dydaktyczne są usytuowane na kondygnacjach od I do III piętra. 
Budynek jest w dobrym stanie technicznym projektowane zamierzenie nie ma wpływu na schemat 
konstrukcyjny.  

B. Charakterystyczne parametry techniczne 

 
1 Powierzchnia użytkowa całości  

 
Powierzchnia użytkowa szybu dźwigowego 

2557,54 

20,62 

m2
 

 

m2
 

2 Powierzchnia zabudowy całości 
 
Powierzchnia zabudowy szybu dźwigowego 

1010,23 

6,81 

m2
 

 

m2
 

3 Powierzchnia całkowita całości  
 
Powierzchnia całkowita szybu dźwigowego 

2994 

27,24 

m2
 

 

m2
 

4 Kubatura  
Kubatura szybu dźwigowego  

11512 

72,36 

m3
 

 

m3
 

5 Wysokość szybu dźwigowego  
( wysokość do naturalnego poziomu terenu ) 

13,21 m 

 

6 Szerokość max 2,38 m 

7 Długość max 2,89 m 



 

Uwaga! 

Budynek jest po termomodernizacji w 1998 roku .Wymiary zewnętrzne budynku mogą nieznacznie różnić się 
od wymiarów budynku na mapie ewidencyjnej .  

C. Zestawienie powierzchni użytkowej dobudowywanej części – szyb dźwigu osobowego 

według   PN-ISO 9836:1997 
 
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER  

Nr pom. Pomieszczenie Pow. [m2] 
0.1 Szyb dźwigu 3,15 

0.2 korytarz 1,91 

 

 I PIĘTRO  

1.1 Szyb dźwigu 3,15 

1.2 korytarz 2,04 

II PIĘTRO  

2.1 Szyb dźwigu 3,15 

2.2 korytarz 2,04 

III PIĘTRO  

3.1 Szyb dźwigu 3,15 

3.2 korytarz 2,04 

SUMA  20,62 

 
 
VI. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA 

A. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego 

 
 Szyb dźwigu zaprojektowano jako prostopadłościan o podstawie prostokąta z wycięciami w miejscu 
styku z istniejącą ścianą budynku . Krótki korytarz ,przestrzeń przed windą pozwala bezpiecznie 
dylatować trzon szybu od istniejącej ściany i fundamentów budynku szkoły. 
Wentylowana okładzinę elewacji stanowi „mozaika” płyt  hpl w ciepłych odcieniach szarości.  Gładka 
faktura płyty i nierówne podziały , zróżnicowane kolory są kontrastem do istniejącej tynkowanej 
elewacji i działają na zasadzie kolorowego dodatku, wesołego kolorystycznie detalu w 
uporządkowanej i zrytmizowanej   elewacji wschodniej szkoły jednocześnie podkreślając to co nowe-
dobudowane a jednocześnie optycznie minimalizując ingerencję stosunkowo dużego elementu (ok 13 
m wys,). Projektowana winda dostępna będzie bezpośrednio z holu poziomu parteru budynku.  
Usytuowana blisko głównych schodów budynku szkoły stanowiących  trzon komunikacyjny . Poziomy 
od I do III są identyczne , na każdym piętrze użytkownik będzie wysiadał z windy bezpośrednio na 
ogólnodostępnym holu. 
Przewiduję się kontrolę dostępu do urządzenia  poprzez czasowe wyłączenia w czasie np. przerwy 
między lekcjami w celu zapobieżenia zabaw dzieci jeżeli będzie to konieczne .  

 

 
 



VII. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 
Obiekt zaprojektowano w konstrukcji żelbetowo -murowanej. Część zagłębiona w 
gruncie pełni dodatkowo funkcję konstrukcji oporowej – do wykonania jako żelbetowa monolityczna 
skrzynka. Szyb oddylatowany w całości od istniejącego budynku. Posadowienie bezpośrednie na 
płycie żelbetowej. Stropodach płaski, żelbetowy. W celu połączenia komunikacyjnego projektowanego obiektu 
należy 
poszerzyć otwory okienne oraz wykonać pełne przejścia w ścianie istniejącej. W tym celu 
zaprojektowano nadproża stalowe osadzane poniżej istniejących nadproży okiennych 
 
A. Posadowienie i fundamenty 
 
Zaprojektowano posadowienie na płycie fundamentowej, żelbetowej (monolitycznej) grubości 
30cm. W celu ograniczenia dociążania istniejących elementów fundamentu budynku przewidziano wykonanie 
czterech studni w postaci kręgów żelbetowych prefabrykowanych o Dwew=80cm. 
 
B. Ściany 
 
Sz1  Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnej szybu windowego U=0.66 
 Uc(max)=0.9[W/m²K](temp.oblicz.+5°C)  do styku z terenem .  

 

Ściany szybu w części podziemnej i parteru żelbetowe grubości 24cm. Powyżej ściany 
murowane gr. 24cm (gazobeton) z słupami żelbetowymi i wieńcami/belkami żelbetowymi 

• Płyta fasadowe hpl, jednostronnie barwiona gr. 6 mm na pod konstrukcji 
• pustka wentylacyjna – 2cm 
• płyta izolacyjna z mineralnej wełny szklanej, pokryta jednostronnie welonem szklanym 

kompresowana, paro przepuszczalna, włókna hydrofobizowane gr. 5 cm 
• bloczek gazobetonowy 24 cm 
• tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm 

 
Sz2  Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnej szybu windowego U=0.66 
 Uc(max)=0.9[W/m²K](temp.oblicz.+5°C)   
 

• polistyren XPS 5 cm zabezpieczony klejem cienkowarstwowym na siatce  
• warstwa gruntująca,(zabezpieczająca przed rozpuszczalnikami-np. IZOHAN ekolep )- 
• rozpuszczalnikowa masa hydroizolacyjna na bazie asfaltu z włóknami polimerowymi  
• ściana żelbetowa 24 c m 
• tynk cementowo-wapienny 1,5 cm  

 
Sz'1  Ścianki wypełniające pomiędzy szybem dźwigu a istniejącymi ścianami budynku U=023 
Korytarz pomiędzy budynkiem istD1niejącym a szybem windy  

• Płyta fasadowe hpl, jednostronnie barwiona gr. 6 mm na pod konstrukcji 
• pustka wentylacyjna - 2cm 
• płyta izolacyjna z mineralnej wełny szklanej, pokryta jednostronnie welonem szklanym 

kompresowana, paro przepuszczalna, włókna hydrofobizowane gr. 10 cm 
• Kaseta ścienna 500/100 mm ( ewentylanie inna lekka zabudowa oparta o stelaż stalowy) 
• płyta GKBI 1 x 12,5 mm na stelażu 50 mm ,wełna min. pomiędzy  50 mm gr 

 
C. Słupy 
Zaprojektowano słupy żelbetowe 24/24 cm,  Wykonać zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. 
 



D. Dach 
   
Stropodach żelbetowy o grubości 15 cm  z warstwami jak poniżej : 
 
D1 STROPODACH, U = 0.215 [W/m²K]  

• papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 
• papa termozgrzewalna podkładowa 
• wełna mineralna 20cm 
• kliny spadkowe z polistyrenu 
• folia PE 0,2 na zakład 
• płyta żelbetowa 15 cm 
• tynk cementowo-wapienny 1cm 

 

Spadki w warstwie wykończeniowej jak na rysunku PB 8 
 
E. Stropy 
 
S1 STROP MIĘDZY KONDYGNACYJNY szybu dźwigowego  

• wykładzina homogeniczna PCV 2mm 
• wyrównawcza zaprawa cementowa (do 5cm gr.) 
• z istniejącym poziomem posadzki szkoły 
• styropian EPS-037 - 2 cm   
• folia PE  
• strop żelbetowy - 12 cm 

 

 
VIII. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE 

 
A. Korytarz przed wejściami do windy 
 

•  ściany - płyta gipsowo-kartonowa malowana farbą akrylową, kolor dostosować do kolorystyki ścian 
korytarzy komunikacyjnych. 

• Posadzka - wykładzina homogeniczna PCV z wywiniętym cokołem . 
 
B. Drzwi przystankowe 
 

• drzwi przystankowe automatyczne teleskopowe dwupanelowe, ze stali malowanej proszkowo; 
 
C. Drzwi kabinowe 
 

• drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe dwupanelowe, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 
 
D. Kabina 
 

• układ paneli ściennych – pionowy 
• ściana boczna oraz ściana frontowa– stal nierdzewna szczotkowana 
• ściana boczna – stal malowana, kolor sunny yellow 
• wykończenie ściany frontowej – Asturias Satin 
• sufit – cloud white 
• podłoga – wykładzina obiektowa w kolorze steel gray 



• poręcze – stal nierdzewna szczotkowana. 
• Kaseta dyspozycji w kolumnie ze stali nierdzewnej w kolorze snow white z gongiem, cyfrowym 

piętrowskazywaczem, przyciskiem "ALARM", przyciskiem otwierania drzwi, awaryjnym oświetleniem 2 
godziny, intercomem, strzałkami kierunku jazdy, przyciski sterownicze typu "antywandal" oznaczone 
alfabetem Braille'a, informacja głosowa w kabinie, wentylator, autodialer dla dwukierunkowej 
komunikacji między pasażerem a konserwatorem, przycisk zamykania i otwierania drzwi, awaryjny 
zjazd w razie zaniku zasilania; 

• kaseta wezwań w ościeżnicach drzwi przystankowych z piętrowskazywaczem strzałkami kierunku 
jazdy. Sterowanie z kontrolą dostępu – panel cyfrowy do wpisania kodu.   
 

 
 

IX. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE 
 
A. Opaska żwirowa wokół szybu dźwigu w miejscu styku elewacji z gruntem. 
 
z płukanego żwiru o frakcji 16-32 mm o grubości warstwy około 10 cm ułożona na warstwie geowłókniny . 
Szerokość opaski 50 cm . Narożnik zabezpieczony plastikową taśmą typu eko-bord. 
 
B. Elewacje 
   
Płyta fasadowe hpl, jednostronnie barwiona gr. 6 mm na pod konstrukcji, 
 Podziały płyt i  kolorystyka jak na rys. elewacji. PB 13 
 
C. Rura spustowe i kosz przelewowy   
 
 Blacha powlekana w kolorze szarym  – RAL 7011        
 
D. Parapety  oraz opierzenia ściany attykowej  
 
Opierzenia - blacha powlekana w kolorze szarym  -RAL 7011 . 
 
E. Dach 
 
Dach pokryty papą termozgrzewalną  .  
 
F. Wentylacja szybu windowego  
 
Krata wentylacyjna naścienna  z profili aluminiowych  -RAL 9010 o powierzchni 1 % powierzchni przekroju 
poprzecznego szybu – ok 0,24 m2 – wymiary 60 x 40 cm umieszczona w nadszybiu pod stropem. 
Profile o kształcie zabezpieczającym przedostawaniu się wody do wnętrza szybu .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



X. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPR. 
  
Winda dostępna z poziomu parteru dla osób niepełnosprawnych ,zapewniono odpowiednią szerokość drzwi 
korytarzy i przejść.  
 

XI. WYPOSAŻENIE BUDOWLANO -INSTALACYJNE I PROJEKTOWANE 
INSTALACJE 
  
A. Projektowane  instalacje  wewnętrzne  :  
 
Do projektowanego urządzenia wewnętrzna linia zasilająca doprowadzona zostanie z rozdzielnicy głównej; 
przewiduje się rozbudowę rozdzielni głównej o zabezpieczenia linii zasilającej szafę sterowniczą windy.  
Z rozdzielnicy RG wyprowadzić dwie wewnętrzne linie zasilające- linię zasilającą szafę sterowniczą windy i 
linię zasilającą obwody administracyjne. 
Ponadto przewiduje się następujące instalacje: 
- instalacja telefoniczna kabiny windy – doprowadzona z centrali telefonicznej, 
- instalacja sygnałowa z centrali oddymiającej klatkę schodową do szafy sterowniczej windy, 
- gniazdo wtykowe 230V w szybie windy na wys. 0,4m dna szybu, 
- oświetlenie LED w szybie windy, 
- oświetlenie wejść do windy z czujnikiem ruchu na każdym piętrze, 
- oświetlenie awaryjne wejścia do windy, Zastosowano oprawy oświetlenia awaryjnego ze źródłem typu LED. 
- ogrzewanie szybu windy – szyb zostanie wyposażony w grzejnik elektryczny zapobiegający powstawaniu 
ujemnych temperatur w szybie, zasilany z rozdzielni głównej. 
 
 

XII. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 
 

Budynek szkoły jest po termomodernizacji z 1998 roku. Projektowana dobudowa nie ingeruje w 
istniejące instalacje grzewcze oraz parametry fizyczne przegród zewnętrznych mogących zmienić 
istotnie charakterystykę energetyczną budynku . W miejscu istniejących okien o współczynniku  
przenikania ciepła max. ok  1,1 W/m2K projektuje się szyb dźwigowy o izolacyjności ścian U=0.66 
( wymagania dla szybu windowego WT-2017 U=0,9) temp. Obliczeniowa +5 stopni C. 

 

XIII. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO 
 
Gospodarka  odpadami  
  
Zakres rozbiórki i wyburzeń: 

• Odcięcie i zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania w celu demontażu grzejników  
• Demontaż stolarki zewnętrznej w miejscu przebić otworów okiennych . 
• Rozbiórka elementów ocieplenia w miejscu styku szybu windowego z głównym budynkiem. 
• Uprzątnięcie terenu 

 
 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Konstrukcja budynku – murowana cegły pełnej . Elementami nośnymi budynku są ściany murowane. Stropy 
gęstożebrowe oparte na ścianach murowanych . Stolarka okienna PCV.  
 
 



WYTYCZNE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
Teren działki jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych . Teren, na którym będą 
prowadzone prace rozbiórkowe powinien być oznakowany w sposób zabezpieczający osoby przebywające na 
terenie gospodarstwa przed wejściem na teren obiektu. 
Przed rozpoczęciem rozbiórki należy odłączyć wszelkie instalacje i media. Miejsca odłączenia, wyłączniki, 
zawory winny znajdować się poza obrębem robót rozbiórkowych. 
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robót, do kontenerów, w sposób 
zabezpieczający przed pyleniem. Wywóz materiału rozbiórkowego zostanie powierzona firmie posiadającej 
uprawnienia do utylizacji odpadów . 
 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności: 
- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt 
- stosować urządzenia zabezpieczające pracowników 
- stosować środki zabezpieczające pracowników 
- zapewnić bezpieczeństwo publiczne 
 
Prace rozbiórkowe budynku  wykonać w kolejności: 
 

• Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych 
o Urządzenia i instalacje przewidziane do demontażu podlegają rozbiórce w pierwszej 

kolejności. Rury stalowe pociąć na odcinki możliwe do transportu do punktu złomu. 
• Rozbiórka ślusarki i stolarki drzwiowej i okiennej 

o Skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, ościeżnice wykuć z 
drewnianych ram ściennych lub też z muru. Elementy ślusarskie, również kraty w oknach, 
poodcinać piłą tarczową 

• Rozbiórka ścian. 
o Ściany i ścianki murowane rozbierać od góry z lekkich rusztowań przestawnych, kolejno 

odspajając pojedyncze elementy murowe i opuszczając je na teren. 
 
Metody rozbiórki: 

• kruszenie młotem pneumatycznym 
Sprzęt montażowy: 

• do rozdrabniania – młoty pneumatyczne 
• do cięcia - piły  

 
SEGREGACJA ODPADÓW, TRANSPORT, UTYLIZACJA 
W czasie prac rozbiórkowych będą powstawać odpady z grupy 17 (odpady budowlane) : 
- 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy 
- 17 01 02 – gruz ceglany 
- 17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 
- 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu , gruzu ceglanego , odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia nie zawierające substancji niebezpiecznych 
- 17 02 03 -  materiały sztuczne 
- 17 02 02 – szkło 
- 17 03 80 – odpadowa papa 
- 17 04 07 – mieszaniny metali 
 
Utylizację odpadów należy powierzyć przedsiębiorstwu posiadającemu pozwolenie na zbieranie i 
przetwarzanie odpadów  w wymienionych grupach odpadów . 
Część odpadów może zostać zutylizowana na cele budowlane przez osobę fizyczną lub organizację nie 
będącą przedsiębiorcą z zachowaniem warunków ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 21 



kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom 
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich 
odzysku. Zgodnie z rozporządzeniem odpady z grup 17 01 01 , 17 01 02 oraz 17 01 03 inwestor może 
przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącymi przedsiębiorcami do 
utwardzania powierzchni w sposób uniemożliwiający pylenie przez ich zestalenie lub przykrycie warstwą 
niepylącą z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów prawa wodnego i prawa 
budowlanego; do budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie po 
rozkruszeniu pod warunkiem, że zostało to uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego, w 
decyzji wydanej na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub prawa 
budowlanego bądź też wynika ze zgłoszenia robót budowlanych . 
 
Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępowania prac rozbiórkowych. Prowadzić go 
samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, 
czy też siatką chroniącą przed odrywaniem się drobnych części. 
 
SPOSÓB ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA 
 
Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane.  
Teren należy właściwie zabezpieczyć i oznakować . W czasie prac należy stosować sprzęt ochronny – kaski , 
okulary ochronne, kamizelki . 
W czasie prac zachować szczególną ostrożność. 
 
 
 UWAGI KOŃCOWE 
 
Sposób utylizacji odpadów określony w punkcie V. uzgodnić z inwestorem. Podmiot lub osoba fizyczna 
odbierająca odpady ma obowiązek przedstawić dokumenty uprawniające do przyjęcia odpadów . 
 

Zagospodarowanie wód opadowych 

Ze względu  małą ilość wody z powierzchni dachu, która wynosi 6,85 m2 i  powierzchnie biologicznie 
czynną ( trawniki i rabaty kwiatowe) na działce w miejscu dobudowy szybu jako zagospodarowanie wód 
opadowych wybrano retencję powierzchniową i intercepcję bezpośrednio na terenie zielonym działki . 

 

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w 
energię i ciepło : 

Projektowana dobudowa nie ingeruje w istniejące instalacje grzewcze oraz istniejące źródła ciepła.  

 

 
XIV. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

14.1 Informacje ogólne  

 
Budynek średniowysoki,  o pow. zabudowy 1010,23m2. 
Od roku 1998r. podjęto prace związane z doprowadzeniem obiektu do wymaganych warunków technicznych w 
zakresie ochrony p.pożarowej, które przeprowadzono na podstawie opracowanej ekspertyzy ,która znajduje 
się w dokumentacji archiwalnej budynku .  
 



14.2 Kwalifikacja pożarowa 

 
Projektowana dźwig osobowy nie podlega kwalifikacji pożarowej wg. przepisów. Budynek do którego jest 
dostawiona szyb dźwigu  stanowi obiekt o kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 
 

14.3 Klasa odporności ogniowej 

 
Wszystkie elementy windy niepalne lub trudnozapalne. 
 

14.4 Zabezpieczenia 

 
Winda posiada własne zabezpieczenie zatrzymania jazdy. Winda nie stanowi drogi ewakuacyjnej dla budynku 

         
X. UWAGI KOŃCOWE 
 
Nad realizowaną budową winien być ustanowiony nadzór techniczny. 

• Odbiór wszystkich robót ziemnych, zbrojarskich, montażowych oraz ulegających zakryciu musi być 
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy przez uprawnioną osobę. 

• Roboty budowlane prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych”, przepisami o Bezpieczeństwie Ochronie Pracy, o Ochronie 
Przeciwpożarowej i zgodnie z obowiązującymi Normami. 

• Wszystkie materiały, zgodnie z art.10 Ustawy z dnia 7.07.94r – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 
poz.414), użyte do budowy muszą posiadać Certyfikat zgodności z Polską Normą lub (na materiały na 
które nie obowiązuje norma) Aprobatę Techniczną i Atest Producenta o dopuszczeniu do stosowania 
w budownictwie. Zakres stosowania materiałów budowlanych musi odpowiadać Ocenom 
Higienicznym i Instrukcjom Użytkowania. Elementy prefabrykowane muszą posiadać Atest wytwórni 
prefabrykatów. Wszystkie materiały muszą posiadać Świadectwo ITB, dopuszczające ich stosowanie 
w tego typu budynkach w Polsce. 

 
         Opracowanie: 

 
mgr inż. arch. Bartosz Borkowski  

nr upr. 166/Gd/01 
 

         Sprawdzający : 
 
      mgr inż. arch. Marek Ptaszyński  nr upr. PO/KK/257/2008       
           

          Gdańsk, czerwiec 2017. 
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A. Obiekt budowlany Dobudowa szybu dźwigu osobowego do istniejącego budynku szkoły 

B. Inwestor  
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 
ul. gen.J. Hallera 9 
81-453 Gdynia  

 

C. Autor mgr inż. arch. Bartosz Borkowski, nr upr. 166/Gd/01 ,PO/KK/003/02 
Sulmin 6 ;83-331 Przyjaźń 
 
 

D.  Data opracowania  
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 Zakres robót 
Zakres robót budowlanych związanych dobudową szybu dźwigu osobowego : 
 

• wykop pod szyb  

• roboty fundamentowe  

• roboty murarskie 

• wyburzenia w miejscu istniejących otworów okiennych  

• doprowadzenie zasilania do urządzeń dźwigowych 

• wykończeniowe w zakresie ścian wewnętrznych, posadzki korytarza , rozbiórka i budowy nowej  
ściany działowej na parterze 

   
Przewiduje się następującą kolejność robót budowlanych: 
- przygotowanie pomieszczeń istniejącego budynku pod wyburzenia 
- roboty  
- roboty wykończeniowe  
 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
Budynek szkoły 
 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
Projekt nie ingeruje w elementy zagospodarowania terenu. 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia. 

Ze względu na występujące zagrożenia podczas całego procesu budowlanego należy przestrzegać 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych kierownik budowy ma obowiązek zapoznać osoby 
wyznaczone do wykonania tych prac z przepisami bhp dotyczącymi zasad bezpieczeństwa podczas 
wykonywania przedmiotowych prac. 
Kierownik budowy udostępni ww osobom treść Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych przez cały okres trwania 
budowy. 
 
Osoby wyznaczone do wykonania robót budowlanych potwierdzą pisemnie zapoznanie się z przepisami bhp. 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy skontroluje 
znajomość przepisów BHP przez osoby wyznaczone do wykonywania tych robót. 
 



Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Kierownik budowy ma obowiązek czuwać nad przestrzeganiem przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych przez cały okres trwania. 
Kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem robót 
wymienionych w punkcie 4 i będzie koordynował i czuwał nad jego realizacją podczas wznoszenia budynku. 
Ze względu na skalę projektowanych robót budowlanych nie przewiduje się stosowania szczególnych środków 
komunikacji podczas wznoszenia budynku. 
 
 
Opracował:   
 
 

 
mgr inż. arch. Bartosz Borkowski  

nr upr. 166/Gd/01 
 

 
          Gdańsk, czerwiec 2017. 
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