
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

część architektura i konstrukcja 
 
1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie inwestora; 
• Obowiązujące normy i przepisy; 
• inwentaryzacja 

 
2.0 ZAKRES  
 Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowę  jednej klatki schodowej oznaczonej w części 
rysunkowej jako K-2.  
 Powierzchnia przebudowywanej klatki schodowej w rzucie kondygnacji:  ok. 14m2 na każdym 
piętrze. 
 
3.0 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO   
 Konstrukcję schodów stanowi cegła dziurawka wsparta na dwóch szynach  kolejowych. Jest to 
rozwiązanie statycznie niewyznaczalne. Stopnie są wykończone stopnicami drewnianymi z wykładziną 
PCV i drewnianą balustradą.  
  

4.0 OCENA STANU TECHNICZNEGO  

 Na podstawie oględzin schodów klatki schodowej K-2 w budynku KRUS , stwierdzono, że 
istniejąca konstrukcja  składa się z płyty biegowej, której konstrukcję stanowi cegła dziurawka ułożona  na 
grubość 12cm oparta na belkach spocznikowych wykonanych z szyny kolejowej o nieokreślonej nośności.  

 Zarówno cegła dziurawka jak i szyny kolejowe nie stanowią materiałów gwarantujących 
zapewnienie nośności konstrukcji schodów K-2. Dalsze użytkowanie klatki K-2 może stanowić zagrożenie 
bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi.  

 

5.0 OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH: 

5.1. Obliczenia statyczne – omówienie wyników. 

 Wykonano kompleksowe obliczenia statyczne elementów konstrukcyjnych, które mają wpływ  na 
prace związane z przebudową schodów. 
 Projektowane zmiany nie wpływają w  na nośność posadowienia 
 Zestawienia obciążeń wykonano w oparciu o normę obciążeń stałych i zmiennych. 
  Statykę po zestawieniu obciążeń opracowano wykorzystując program komputerowy RM-Win. 
Wymiarowanie elementów nośnych zostało wykonane w oparciu o otrzymane wielkości statyczne sił 
wewnętrznych, momentów zginających, sił poprzecznych i podłużnych, oraz obowiązujące normy 
dotyczące projektowania konstrukcji stalowych,  żelbetowych i murowych.    

               W/w  warunki zostały zachowane w zakresie zapewnienia stanów granicznych nośności i 
użytkowania projektowanego obiektu. 

5.2.1.Roboty rozbiórkowe  

Prace będą polegać na: 

− rozebranie wszystkich biegów  klatki schodowej K-2, 

− demontaż  belek schodowych (szyn kolejowych) przy klatce K-2 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszelkie niezbędne zabezpieczenia 
terenu rozbiórki - wygrodzić przed dostępem osób postronnych i oznakować o grożącym 
niebezpieczeństwie. Przed dokonaniem rozbiórki należy się upewnić, że wszystkie sieci i instalację są 
odłączone.  
  Roboty rozbiórkowe należy rozpocząć od ręcznej rozbiórki biegów od dołu do góry, opuszczając 
rozebrane elementy na poziom parteru, które będą na bieżąco składowane w wydzielonym miejscu 
tymczasowego składowania. Należy oddzielić części metalowe od gruzu oraz posegregować pozostałe 
materiały. Gruz ceglany następnie wywieźć na wysypisko śmieci. Transport gruzu prowadzić na bieżąco w 
miarę postępu robót rozbiórkowych. Wywóz samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, 
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.  Resztę materiałów wywieźć zgodnie z 
przeznaczeniem.  
          Kolejność  robót rozbiórkowych:  



-  roboty przygotowawcze, 
-  demontaż drewnianych okładzin schodów i balustrad i wykładzin PCV na biegach 
-  rozebranie ceglanych podstopnic, 
-  rozebranie biegów schodowych 
-  rozebranie spoczników schodowych 
-  wywóz powstałego gruzu porozbiórkowego,  
-  uporządkowanie terenu z gruzu i innych pozostałości po przeprowadzonych pracach, 
 
5.2.2. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek  
 Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami 
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny być 
segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i 
demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robót rozbiórkowych 
wytworzone zostaną następujące rodzaje odpadów:  
17.01.01 – Gruz betonowy;  
17.01.02 – Gruz ceglany;  
17.01.03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;  
17.01.80 – Usunięte tynki;  
17.02.01 – Drewno;  
17.02.02 – Szkło;  
17.02.03 – Tworzywa sztuczne;  
17.03.80 – Odpadowa papa;  
17.04.05 – Żelazo i stal;  
17.06.04 – Materiały izolacyjne (wełna mineralna – płyty);  
17.09.04 – Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej.  

5.3.Roboty budowlane – opis rozwiązań projektowych 

− wykonanie nowej konstrukcji klatki schodowej K-2, 

Konstrukcja klatki żelbetowej została zaprojektowana jako żelbetowa płytowa. 
Płyta biegów o grubości 14cm. Płyta spocznikowa o grubości 18cm 
Zbrojenie ze stali AIIIN B500SP Epstal, beton klasy C20/25 (B25) 
Biegi oparto na płytach spocznikowych, płyty spocznikowe oparto na ścianach nośnych budynku na 
głębokości ~15cm w wykutej bruździe 
Zbrojenie biegów , pręty 10mm w rozstawie co 12cm 
Zbrojenie płyt spocznikowych , pręty 12mm w rozstawie co 12cm 
Schematy statyczne schodów stanowią układy wolnopodparte biegów i płyt spocznikowych. 
Obciążenie użytkowe schodów wynosi 4kN/m2 ze współczynnikiem bezpieczeństwa 1,30  
 
5.4 Ocena stanu technicznego konstrukcji w obrębie której będą wykonywane roboty budowlane związane 
z wykonaniem schodów żelbetowych K2 
 
5.4.1  Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena techniczna części budynku, w którym planuje się 
wykonać roboty budowlane z wykonaniem klatki schodowej K2 
 
 5.4.2. Zakres i cel opracowania 
 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje ocenę stanu technicznego pod kątem wykonania robót 
budowlanych związanych z wykonaniem klatki schodowej K2 
 
5.4.3. Podstawa opracowania. 
 - zlecenie inwestora 
           - dokumentacja fotograficzna 
 
5.4.4. Wykorzystane materiały pomocnicze. 
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Tematem niniejszego opracowania jest  ocena stanu technicznego budynku i jego elementów budynku  
pod  wykonanie prac związanych z wykonaniem klatki schodowej żelbetowej K2 
 
Podstawą oceny jest wizja lokalna budynku istniejącego , oraz dokonanie na miejscu  niezbędnych 
odkrywek . 
podstawa : Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej  i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
 
5.4.4 Wnioski i zalecenia 
 Stan głównych elementów konstrukcji budynku tj. ścian nośnych i stropów w obrębie klatki 
schodowej K2  jest dobry i nadaje się do dalszego zakresu wykonywania robót budowlanych. 
Ściany  nośne  nie wykazują pęknięć ani zarysowań, . nie wykazują uszkodzeń i  widocznego 
zawilgocenia.   
 
Nadproża istniejące i stropy – nie wykazują uszkodzeń .   
Stan techniczny konstrukcji budynku oceniam jako dobry.  
 
Należy prowadzić przeglądy okresowe  budynku z   zgodnie z ustawą  Prawo Budowlane  
W wyniku przeprowadzonych odkrywek i oględzin stwierdzono że budynek nie wykazuje istotnych 
uszkodzeń  
Roboty budowlane musi nadzorować uprawniony kierownik budowy. 
Wykonanie robót budowlanych nie spowoduje zagrożenia ani też obniżenia poziomu bezpieczeństwa 
konstrukcji przedmiotowego budynku  
Na podstawie Rozporządzenia MSWiA z dnia 24.09.98 r stwierdzono pierwszą kategorię geotechniczną   
Stan techniczny budynku ocenia się jako dostatecznie dobry do planowanych robót budowlanych. 
 
6.0 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
Podstawa Prawna: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243z 2010 r., poz. 1623 
ze zmianami), 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 
1380, ze zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze 
zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, 
poz. 719), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 
1137 ze zmianami). 

 
Projektowany zakres przebudowy nie wpływa na warunk i ochrony przeciwpo żarowej w istniej ącym, 
funkcjonuj ącym budynku. 

 
6.1 Funkcja  

Budynek pełni funkcję biurową. Budynek jest podpiwniczony. Posiada jedną kondygnację 
podziemną, trzy kondygnacje nadziemne i poddasze nieużytkowe. Piwnica jest nieużytkowana. 
Zlokalizowana jest tam tylko kotłownia. 



 
6.2 Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji. 

• powierzchnia użytkowa budynku:    ok. 1130 m2, 

• powierzchnia przebudowywanej części budynku: 
 

PARTER: 33,7m2 
I PIĘTRO: 33,7m2 
II PIĘTRO: 33,7m2 

• powierzchnia zabudowy:   ok. 390m2, 

• wysokość budynku:    ok. 16m – średniowysoki  

• ilość kondygnacji: 

 nadziemnych:   3 + poddasze nieużytkowe  

podziemnych:   1 (odrębna strefa pożarowa)  

6.3 Kategoria zagrożenia ludzi 

 Omawiany budynek należy do grupy budynków średniowysokich oraz został zakwalifikowany do 
kategorii zagrożenia ludzi ZL III. W budynku nie występują pomieszczenia przeznaczone do 
jednoczesnego przebywania ponad 50 osób. 

 
6.4 Klasa odporności pożarowej 
Wymagana klasa odporności pożarowej dla budynku niskiego, zaliczonego do kategorii ZL III, to klasa „B”. 
W związku z tym klasa odporności ogniowej podstawowych elementów budynku powinna spełniać co 
najmniej wymagania określone niżej:  

 
główna  

konstrukcja 
nośna 

konstrukcja 
dachu 

strop 
ściana 
zewn. 

ściana 
wewn. 

przekrycie 
dachu 

B R120 R30 REI 60 EI 60  EI 30 EI 30 
 
Projektowany zakres przebudowy nie wpływa na warunki ochrony przeciwpożarowej w istniejącym, 
funkcjonującym budynku. 
  
6.5 Strefa pożarowa 

 Budynek stanowi dwie strefy pożarowe: część nadziemna – zakwalifikowana do ZL III i piwnica na 
kondygnacji podziemnej (poza zakresem opracowania) zakwalifikowana do PM o gęstości obciążenia 
ogniowego poniżej 500 MJ/m2. 

 
6.6 Odległość od obiektów sąsiadujących. 

 Budynek znajduje się w zwartej zabudowie śródmiejskiej - kamienicowej.  

6.7 Ocena zagrożenia wybuchem 
Obiekt nie jest zagrożony wybuchem. 
 

6.8 Ewakuacja 
Z budynku prowadzą bezpośrednio na zewnątrz dwie klatki schodowe. W budynku nie przewiduje 

się przebywania więcej niż 50 osób w jednym pomieszczeniu. 
 W budynku należy oznaczyć drogi ewakuacyjne, hydranty, lokalizację gaśnic zgodnie z polskimi 

normami. 

 Przejście ewakuacyjne nie prowadzi więcej niż przez 3 pomieszczenia, a długość i szerokość 
przejścia nie przekracza odpowiednio 40 m i 0,9m.  

6.9. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: stałych urządzeń gaśniczych, systemy sygnalizacji 
pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej, urządzeń 
oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile to możliwe z podaniem 
informacji o sprawności technicznej. 

 Budynek wyposażony jest w instalację hydrantową DN25. Hydranty zlokalizowane są na każdej 
kondygnacji. Długość węża 25metrów zapewnia dostęp do wszystkich pomieszczeń. 

 Budynek będzie wyposażony w gaśnice przenośne proszkowe dostosowane do gaszenia pożarów 
grup ABC w ilości zgodnej ze wskaźnikiem co najmniej 2 kg środka gaśniczego na każde 100 m2 



powierzchni, z zachowaniem 30 m długości dojścia do sprzętu oraz dostępu do niego o szerokości, co 
najmniej 1 m. Miejsca lokalizacji gaśnic będą oznakowane w budynku znakami zgodnymi z Polską Normą. 

 
6.10  Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
 Do zewnętrznego zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku służyć będzie istniejący 
podziemny hydrant p- poż. DN80, który zabudowany jest w rejonie budynku Reymonta 4 na sieci 
wodociągowej fi150 o wydajności 10l/s/ 

 
6.11 Drogi pożarowe 

 Zgodnie z §12  rozporządzenia [5] do omawianego budynku drogę pożarową stanowi ulica 
Reymonta. 

 
7.0 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 
 Projektowane zmiany nie wpływają na charakterystykę energetyczną lokalu. 
  
8.0 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 Obszar oddziaływania inwestycji nie będzie wychodził poza powierzchnię budynku i nie będzie 
naruszać interesów osób trzecich. 
 
9.0 DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia prowadzą  schody i rampa dla 
osób niepełnosprawnych. Za drzwiami wejściowymi zaprojektowano podnośnik platformowy do wózków 
prowadzący na poziom parteru.  Na parterze zlokalizowana będzie toaleta dla niepełnosprawnych. 
Szerokość przejść i drzwi dostosowana dla wózków. W budynku brak jest windy na pozostałe 
kondygnacje. 
 

10. Odst ępstwa od projektu budowlanego  
 Nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie 
pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne o ile nie dotyczy zmian w parametrach obiektu budowlanego 
określonych w Art. 36a Prawa budowlanego oraz innych parametrów określonych tym przepisem. 
 
11.0 WYMOGI BHP 
 Materiały budowlane muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i znak bezpieczeństwa B. Wszystkie 
urządzenia i aparaty zainstalowane  w obiekcie muszą posiadać  odpowiednie certyfikaty i świadectwa 
dopuszczenia do eksploatacji pod względem BHP, z zachowaniem standardów europejskich. 
 Wszystkie prace należy prowadzić ze ścisłym zachowaniem warunków BHP: Rozporządzeniem 
Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz.  U. nr.43, poz. 401); Rozporządzeniem Min. Bud. I PMP z dnia 28.03.1972 (Dz. U. 
13/72 poz. 93) w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych. 
 Na terenie budowy powinna znajdować się apteczka z wyposażeniem umożliwiającym udzielenie 
pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni być przeszkoleni w 
zakresie BHP. 
 
12.0 UWAGI OGÓLNE 
 Wszelkie rozwiązania techniczne, organizacyjne i inne związane z prawidłową realizacją inwestycji 
i przekazaniem obiektu Inwestorowi,  a nie zawarte w komplecie materiałów zwanych dalej dokumentacją 
projektową winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami, sztuką budowlaną i 
zasadami realizacji obiektu, jego części i wyposażenia. 
 Dokumentacja projektowa winna być czytana łącznie z warunkami kontraktu (umową pomiędzy 
Wykonawca a Inwestorem, projektem bazowym), kosztorysem i innymi dokumentami opisującymi przyszłą 
inwestycję. Roboty nie ujęte w dokumentacji a wynikające z technologii, zastosowania materiałów lub 
montażu urządzeń, winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich 
wyszczególnienia w dokumentacji projektowej nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych 
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za 
sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. 
Ze względu na specyfikę inwestycji (prace w istniejących lokalach) w przypadku stwierdzenia przez 
Wykonawcę istotnych różnic pomiędzy zastanym lokalem a projektem, zobowiązany jest on do 
powiadomienia Biura Projektowego i Inspektora Nadzoru o takim fakcie. W takim przypadku Biuro 
Projektowe zobowiązane jest do dostarczenia wszelkich niezbędnych wyjaśnień w formie rysunków lub/i 
opisów, dla nie wyszczególnionych w dokumentacji prac. Zakres prac zostanie uzgodniony przez Biuro 
Projektowe z Inwestorem i Wykonawcą. 



Wszelkie dodatkowe wyjaśnienia dokumentacyjne związane z realizacją przedsięwzięcia mogą być 
przygotowane przez Biuro Projektów w formie rysunków roboczych i nadzorów w trakcie trwania realizacji 
inwestycji. 
W przypadku zmian, w dokumentacji projektowej, wprowadzanych na życzenie Inwestora, Inspektora 
Nadzoru lub Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inwestorowi projektu 
powykonawczego. 
 
13.0 MATERIAŁY, PRACA I URZ ĄDZENIA 
 Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia stosowane na budowie winny być najwyższej jakości, 
odpowiadać Polskim Normom, odnośnym przepisom ich stosowania i wykorzystania. 
Wykonawca podejmie niezbędne zabezpieczenia i środki ostrożności wynikające z obowiązujących norm i 
przepisów BHP oraz podejmie odpowiedzialność za ewentualne nieszczęśliwe wypadki mogące zaistnieć 
z braku zabezpieczeń lub przestrzegania stosownych przepisów bezpieczeństwa. Wykonawca zapewni 
wykwalifikowanych pracowników do odpowiednich robót i warunki pracy odpowiadające wymogom BHP. 
 Wszelkie urządzenia i prace powodujące zagrożenia w trakcie budowy powinny być czytelnie 
oznakowane. 
Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy wolny od śmieci, odpadów budowlanych i innych 
zanieczyszczeń. 
 Wykonawca dostarczy w dwóch kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie materiałów i 
wyrobów z instrukcjami ich stosowania. Jedna kopia pozostaje jako załącznik dziennika budowy, druga 
pozostanie do dyspozycji Inwestora. Wyroby i materiały (z wyjątkiem materiałów masowych) winny być 
odpowiednio pakowane i posiadać znak wytwórcy. Znak wytwórcy, karty gwarancyjne i inne związane z 
wykonywanymi pracami budowlano- montażowymi stanowić będą załącznik do dokumentacji budowy 
prowadzonej przez Wykonawcę. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną w razie zaniedbania tych wymogów.  
 
14.0  PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY  
 Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt odpowiednie wyposażenie placu 
budowy w narzędzia, maszyny i urządzenia, dostawę energii elektrycznej i wody dla celów budowlanych. 
Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawcę z dysponentami tych mediów. 
 Instalacja wszelkich urządzeń technicznych takich jak dźwigi budowlane, wciągarki i inne nie może 
powodować przeciążeń konstrukcji wznoszonej budowli. 
 Wszelkie zmiany konstrukcji budynku z tym związane muszą być zatwierdzone przez 
uprawnionego konstruktora. 
 Wykonawca zapewni niezbędne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed 
przekazaniem budowy Inwestorowi. 
 
15.0  UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA PLACU BUDOWY 
 Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy wolny od śmieci, odpadów budowlanych i innych 
zanieczyszczeń. Nie dopuszcza się zakopywania śmieci na terenie placu budowy. 
 Przed zakończeniem budowy Wykonawca usunie wszelkie pozostałości i nadmiar ziemi. 
 
16.0  BEZPIECZEŃSTWO NA PLACU BUDOWY 
 Wykonawca podejmie niezbędne zabezpieczenia i środki ostrożności wynikające z 
obowiązujących norm i przepisów BHP oraz podejmie odpowiedzialność za ewentualne nieszczęśliwe 
wypadki mogące zaistnieć z braku zabezpieczeń lub przestrzegania stosownych przepisów 
bezpieczeństwa.  Wszelkie urządzenia i prace powodujące zagrożenia w trakcie budowy powinny 
być czytelnie oznakowane 
 
17.0  OZNACZENIA 
 Plac budowy zostanie czytelnie oznaczony tablicą informacyjną zawierającą: 
nazwę inwestycji ,inwestora, nazwy i adresy biura projektów, wykonawcy oraz inne informacje wymagane 
odpowiednimi przepisami. 
 Obowiązek zawieszenia tablicy informacyjnej leży po stronie wykonawcy. 
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