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5. Opis projektowanych napraw 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania 

• Wizja lokalna w budynku 

• Inwentaryzacja budowlana  

• Ekspertyza techniczna 

• Obowiązujące przepisy, normy projektowe oraz literatura fachowa 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest naprawa stropów i belek w hali „Zakładów Metalowych 

DEZAMET S.A.” w Nowej Dębie przy ulicy Szypowskiego 1.  

3. Ogólna charakterystyka obiektu 

Objęty zakresem opracowania obiekt jest budynkiem biurowo-magazynowym usytuowanym 

w Nowej Dębie przy ul. Szypowskiego 1 na działce nr. ewid. 161/189. Budynek wybudowany 

ok. 1939 roku. Wymiary budynku: 21,5 m x 94,2 m. Powierzchnia zabudowy budynku to 

1912m2, powierzchnia użytkowa: 2700 m2, kubatura: 16060 m3. Budynek dwukondygnacyjny 

posadowiony na ławach betonowych. Słupy, stropy, nadproża, klatki schodowe, podciągi i 

stropodachy żelbetowe. Ściany osłonowe murowane z cegły i pustaków jako wypełnienie  

konstrukcji żelbetowej. Ściany wewnętrzne z tynkami. Elewacja bez tynków zewnętrznych. 

Pokrycie z papy. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, 

centralnego ogrzewania, wentylację mechaniczną i grawitacyjną, teletechniczną i odgromową. 

4. Opis elementów konstrukcyjnych 

Po wizji lokalnej w budynku stwierdzono co następuje: 

• Fundamenty - bezpośrednie w postaci ław i stóp fundamentowych żelbetowych 

• Słupy - żelbetowe 

• Ściany zewnętrzne - murowane z cegły i pustaków gazobetonowych jako wypełnienie 

konstrukcji żelbetowej. 

• Ściany wewnętrzne - murowane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowej. 

• Klatki schodowe - żelbetowe 

• Strop, stropodach - płyty żebrowe oparte na żelbetowych belkach. 

• Stan wykończeniowy - ścianki działowe z cegły ceramicznej i płyt GK na ruszcie 

stalowym, stolarka okienna z profili PCV, ślusarka drzwiowa jako drzwi stalowe i 

drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe, ściany wewnętrzne tynkowane, obróbki 

blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej, pokrycie dachu z papy. 
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W wyniku pożaru na piętrze budynku uszkodzeniu uległy elementy konstrukcyjne 

budynku, wyprawa ścian wewnętrznych, stolarka okienna i drzwiowa. 

5. Opis projektowanych napraw 

Ze względu na zaistniały pożar i co za tym idzie osłabienie konstrukcji wraz z powstaniem 

licznych szkód przewiduje się naprawę elementów konstrukcyjnych oraz prace z tym 

związane: skucie tynków, stropów oraz belek w objętym opracowaniem obszarze budynku, 

mianowicie obszarze między osiami  I, J, J’, K oraz 4, 5, 6 oraz wykonanie nowych belek 

oraz stropów. Gabaryty oraz przekroje projektowanych elementów zostały zachowane tj. 

wymiary belek w przekroju to : 40x20cm oraz grubość stropu to 20cm. 

Wyżej opisane roboty wykonać powinna firma lub osoba mająca praktykę w tego typu 

pracach. 

Planowane prace do wykonania: 

• Zabezpieczenie objętego projektem obszaru, 

• Rozbiórka istniejących ścian przeznaczonych do wyburzenia, 

• Podstemplowanie stropu na granicy części stropu przeznaczonego do rozbiórki, 

• Rozbiórka stropu wykonana etapami ze względu na BHP, 

• Wklejenie starterów (prętów zbrojeniowych) w istniejące słupy do połączenia z 

prętami zbrojeniowymi projektowanych belek, 

• Podkucie bocznych krawędzi istniejących belek w osiach I, J, J' i K (przy 

projektowanych belkach), 

• Oczyszczenie miejsca wykonania nowych belek oraz stropu, 

• Zaszalowanie projektowanych elementów wraz z zabezpieczeniem i podparciem 

szalunku (po upłynięciu wymaganego czasu na dojrzewanie i pielęgnację betonu 

wykonanych elementów należy zdjąć wykonane szalunki), 

• Wymurowanie projektowanych ścian wraz z wykonaniem nadproży nad otworami, 

• Skucie tynków z istniejących ścian (w zakresie objętym opracowaniem), 

• Zamontowanie nowych okien w ścianie zewnętrznej, 

• Wykonanie nowych tynków na wykonanych ścianach, ścianach istniejących z których 

usunięto wyprawy oraz na suficie wykonanego stropu, 

• Malowanie wykonanych tynków na ścianach i na suficie, 

• Uprzątnięcie terenu robót wraz z naprawą ewentualnych uszkodzeń budynku, które 

mogą powstać podczas wykonywania projektowanych prac. 
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Szczegółowy opis projektowanych elementów konstrukcji, wyposażenia i 

wykończenia budynku. 

a) Belki 

W osiach o oznaczeniu I, J, J', K i 3, 6 należy wykonać belki, które będą miały 

za zadanie podparcie projektowanych fragmentów stropu. Belki zostaną 

przymocowane do istniejących słupów za pomocą prętów stalowych 

wklejanych chemicznie. Belki o wymiarach przekroju 20x40cm wykonane z 

betonu kl. min. C25/30, stal zbrojeniowa kl. A-IIIN (np. B500SP), zbrojenie 

główne z prętów Ø16, strzemiona czteroramienne Ø8 w rozstawie 12 i 18cm, 

otulina prętów min. 3cm. 

Otwory przeznaczone na pręty należy wykonać przewiercając „na wylot” ,a 

otwór wypełnić żywicami chemicznymi. 

b) Stropy 

Projektuje się w miejscu uszkodzonego stropu wykonanie nowego w układzie 

płytowo-belkowym. Strop gr. 20cm wykonany z betonu kl. min. C25/30, stal 

zbrojeniowa kl. A-IIIN (np. B500SP), zbrojenie główne z prętów Ø12 w 

rozstawie 12cm, pręty rozdzielcze Ø6 w rozstawie max. 30cm, otulina prętów 

min. 3cm. 

Istniejący strop przy osiach I i K należy podeprzeć przy istniejących belkach w 

tych osiach za pomocą stempli i belek drewnianych. Belkami należy podeprzeć 

istniejące żebra stropowe, pod belkami należy ustawić stemple, a te z kolei na 

kolejnej belce drewnianej (aby nie dopuścić do przebicia niższego stropu przez 

stemple). 

Docelowo na odtworzonym stropie należy wykonać posadzkę. Proponowane 

wykończenie posadzki w postaci systemowej posadzki żywicznej lub płytek 

gresowych - do uzgodnienia z Inwestorem. Posadzka powinna składać sie z 

warstwy poślizgowej układanej na stropie i warstwy nośnej posadzki, której 

grubość nie powinna być większa niż 5cm. 

c) Ściany 

Projektowane ściany należy wykonać z bloczków z betonu lekkiego kl. min. 

600 murowane na systemowej zaprawie klejowej lub cementowo-wapiennej 
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klasy min. M10. Grubość ściany 25cm. W miejscach istniejących otworów w 

murowanych ścianach (odtwarzanych) należy wykonać nadproża. Nadproża 

prefabrykowane z belek żelbetowych (np. L-19). Ilość belek oraz ich długość 

należy dobrać do grubości muru i rozpiętości otworu. Na ścianach o gr. 25cm 

należy układać dwie belki, długość poszczególnych belek powinna być dłuższa 

o min. 15cm z każdej strony niż szerokość otworu. 

d) Wykończenie 

Tynki należy wykonać jako cementowo-wapienne co najmniej kat. 4.  

Malowanie tynków na ścianach i na suficie farbami emulsyjnymi. 

W odtworzonej ścianie zewnętrznej należy zamontować okna o gabarytach jak 

istniejące w sąsiednich pomieszczeniach (należy odtworzyć układ kwater - 

okna czterokwaterowe z dwoma skrzydłami uchylno-rozwieranymi). Okna 

powinny znajdować się w tych samych  miejscach co istniejące otwory 

okienne. Okna o konstrukcji z PCV w kolorze białym. Szklenie min. 

dwuszybowe.  

Wszystkie projektowane elementy wyposażenia oraz materiały 

wykończeniowe używane do prowadzenia robót budowlanych związanych z 

przedmiotowym zadaniem należy uzgodnić z Inwestorem. Uzgodnieniu 

powinna podlegać również kolorystyka tych elementów. 

Wszystkie zastosowane materiały i wbudowane elementy powinny być NRO  

(nie rozprzestrzeniające ognia). 

 

 

Opracował: 

        mgr inż. Adam Wilkos 

        upr. proj. nr PDK/0231/PWOK/11 

uprawnienia budowlane do 
projektowania 
bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 
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6. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia na budowie 
 

a) Zakres robót  

 Zakresem zostały objęte wszystkie roboty budowlane wyszególnione w projekcie 

budowlanym. 

 Proponowana kolejność realizacji robót: 

-zabezpieczenie objętego projektem obszaru 

-rozbiórka stropów  

-rozbiórka belek 

-oczyszczenie miejsca wykonania nowych belek oraz stropu 

-zaszalowanie projektowanych elementów wraz z zabezpieczeniem i podparciem 

szalunku 

-po upłynięciu wymaganego czasu na dojrzewanie i pielęgnację betonu 

wykonanych elementów należy zdjąć wykonane szalunki 

 

b) Wykaz elementów istniejących 

Działka zabudowana jest częściowo zabudowana przedmiotowym budynkiem. 

 

c) Wskazanie elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

• rusztowania technologiczne (w trakcie realizacji robót) 

• miejsca składowania materiałów na placu budowy 

• drogi komunikacyjne – do transportowania i składowania materiałów budowlanych 

oraz ziemi z wykopu 

 

d) Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych 

Źródłem zagrożenia mogą być: 

• zagrożenia związane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym 

sprzętu i materiałów budowlanych podczas całego procesu budowy 

• zagrożenia związane prowadzeniem robót montażowych – zagrożenie o dużej skali w 
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trakcie prowadzenia montażu elementów konstrukcyjnych 

• zagrożenia związane z przemieszczaniem się sprzętu w obrębie placu budowy i jego 

bezpośrednim sąsiedztwie 

• zagrożenia związane z porażeniem prądem elektrycznym w trakcie  prowadzenia prac 

wymagających użycia urządzeń elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz 

prac prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie kabli elektrycznych. 

• zagrożenia związane z poparzeniem podczas prowadzenia prac  

• zagrożenia pożarowe (szczególnie podczas prac spawalniczych, używania urządzeń 

elektrycznych, montażu urządzeń elektrycznych)  

• zagrożenia wybuchem podczas prowadzenia prac spawalniczych  

• zagrożenia związane z pracą na wysokości, prac na rusztowaniach, wszelkich prac 

prowadzonych na wysokości w rozumieniu przepisów bhp prowadzonych w obrębie 

placu budowy i jego bezpośrednim sąsiedztwie 

• zagrożenia związane z obsługa maszyn, narzędzi, sprzętu zmechanizowanego i 

innych urządzeń technicznych obsługujących poszczególne etapy budowy podczas 

całego procesu budowy 

 

e) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do poszczególnych grup robót należy przeprowadzić 

przeszkolenie pracowników w zakresie bhp obejmujące ogólne zasady bhp oraz 

zagadnienia i wymagania bhp dotyczące poszczególnych robót. Przeszkolenia takie 

powinna prowadzić osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym należy 

zapoznać pracowników z wymaganiami wynikającymi z instrukcji montażowych 

poszczególnych materiałów, wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm, Warunków 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych oraz z zasadami 

obsługi i korzystania ze sprzętu i urządzeń oraz ze sposobem korzystania ze sprzętu i  

środków ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzić odbycie szkolenia. 

Pracownicy powinni być zaopatrzeni w środki i sprzęt ochrony osobistej (atestowany). 

Należy przeprowadzić imienny przydział prac oraz określić zakres odpowiedzialności 

pracowników. Należy określić zasady i sposób bezpośredniego nadzoru nad pracami 

szczególnie niebezpiecznymi imiennie przez poszczególne osoby. Wymagany instruktaż 

stanowiskowy powinien być przeprowadzony przed przystąpieniem do pracy. 
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Prace wymagające posiadania właściwych uprawnień wydanych przez właściwe 

komisje kwalifikacyjne powinny być wykonywane przez pracowników posiadających 

takie uprawnienia. Pracownicy powinni posiadać aktualne orzeczenia lekarskie o 

dopuszczeniu do określonych prac oraz posiadać kwalifikacje przewidziane dla danego 

stanowiska pracy. 

Należy udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje 

bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

• wykonywania prac związanych z zagrożeniem wypadkami lub zagrożeniami 

zdrowia i życia ludzi 

• obsługi maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych 

• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi 

• udzielania pierwszej pomocy 

Instrukcje te powinny odpowiednio określać czynności do wykonania przed 

rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, 

czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach 

awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Należy określić zasady używania oraz sposobów przechowywania i zabezpieczenia 

materiałów i substancji niebezpiecznych, sprzętu i urządzeń. 

Należy określić zasady postępowania w przypadku konieczności ewakuacji (zapewnić 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające sprawną komunikację i 

ewakuację ze stref szczególnego zagrożenia). 

 

f) 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 komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń 

Prace należy prowadzić zgodnie z ogólnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych, wymaganiami wynikającymi z instrukcji 

montażowych poszczególnych materiałów, wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm, 

Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, 

ogólnymi wytycznymi branżowymi wynikającymi z przepisów branżowych, oraz 

szczególnymi wytycznymi branżowymi (Zakładu Energetycznego, Zakładu Wodociągów 
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i Kanalizacji). 

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzić pod kierunkiem i nadzorem 

kierowników budowy posiadających stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie. 

Teren budowy i teren zagrożeń odpowiednio wydzielić i oznakować stosownie do 

rodzaju zagrożenia.  

Do budowania używać materiałów posiadających atesty i dopuszczenia do stosowania 

w Polsce. 

Zapewnić pracownikom indywidualne pasy narzędziowe dla narzędzi podręcznych. 

W trakcie montażu elementów konstrukcyjnych używać podpór tymczasowych 

zapewniających stateczność konstrukcji do momentu wykonania elementów stężających. 

Wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierający adresy: najbliższego punktu 

lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, najbliższego posterunku policji, najbliższego 

punktu telefonicznego. 

Zabezpieczyć możliwość dojazdu dla samochodów p.poż, pogotowia i ewakuacji z 

placu budowy. 

Instruktaż bhp pracowników – ogólny i stanowiskowy. 

Zastosowanie sprzętu ciężkiego wymaga sprawdzenia nośności nawierzchni istniejącej 

i ewentualnego ich zabezpieczenia. 

Opracować plan ewakuacji na wypadek wystąpienia pożaru, awarii lub innych 

zagrożeń. 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy stosować przepisy zawarte w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych 

(Dz. U. Nr7, poz. 401) oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 

Nr 129, poz. 884, ze zmianą: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz Rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, 

poz. 460, ze zmianą: Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995r.) 

 

Ponadto należy zapewnić: 

• środki ochrony osobistej, 



tel.: (+48) 693 751 504, (+48) 530 133 333                     e-mail: adamwilkos@interia.pl, A_K.biuro@interia.pl 
                                                                     A&K   PRACOWNIA PROJEKTOWA  ADAM WILKOS 
                                                                                             35-030 Rzeszów, ul. Roderyka Alsa 1 

 

Strona 11 z 14 
 

• opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonania robót i zaznajomienie z nią 

pracowników w zakresie wykonywanych robót, 

• sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót, o 

których mowa w art.21a ust.2 Prawa Budowlanego oraz sposób postępowania 

w przypadku wystąpienia tych zagrożeń, 

• zaznajomienie pracowników z miejscem przechowywania apteczki pierwszej 

pomocy i jej zawartością, z miejscem dostępu do telefonów alarmowych, 

• zabezpieczenie doraźnej możliwości poruszania się pojazdami w rejonie placu 

budowy, 

• teren budowy należy ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób 

postronnych. 

 

g) Uwagi końcowe 

Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien sporządzić Plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zwany „planem BiOZ” zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126). 

 

Opracował: 

        mgr inż. Adam Wilkos 

        upr. proj. nr PDK/0231/PWOK/11 

uprawnienia budowlane do 
projektowania 
bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 
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7. Oświadczenie projektantów o kompletności dokumentacji i jej zgodności z 
przepisami 

 
 My, niżej podpisani, oświadczamy, że jesteśmy autorami projektu 
budowlanego pt. "NAPRAWA STROPÓW I BELEK W HALI „ZAKŁADÓW 
METALOWYCH DEZAMET S.A.” W NOWEJ DĘBIE”. 
 

 
 Oświadczamy także, że projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi w 
Polsce przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Konstrukcja 

PROJEKTANT: mgr inż. Adam Wilkos 
upr. proj. nr PDK/0231/PWOK/11 

 

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Arkadiusz Głód 
upr. proj. nr PDK/0163/POOK/08 
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8. Kopie zaświadczeń o przynależności do Izb Branżowych projektantów oraz 
kopie uprawnień projektowych projektantów 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Spis rysunków: 

1) Rzut parteru      Skala 1:100 

2) Rzut I piętra     Skala 1:100 

3) Schemat-Rzut fragmentu stropu  1 i 2 Skala 1:50 

4) Schemat-Przekrój A-A   Skala 1:50 

5) Płyta stropowa 1-zbrojenie dolne  Skala 1:50 

6) Płyta stropowa 1-zbrojenie górne  Skala 1:50 

7) Płyta stropowa 2-zbrojenie dolne  Skala 1:50 

8) Płyta stropowa 2-zbrojenie górne  Skala 1:50 

9) Belka B-1     Skala 1:20 

10) Belka B-2     Skala 1:20 

11) Belka B-3     Skala 1:20 

 


