
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

 

INWESTYCJA: 

Budowa placu materiałowego dla konstrukcji stalowych z zabudową 

suwnicy bramowej wraz z rozbiórką zbędnej zabudowy w Zakładzie 

Górniczym „Sobieski” w Jaworznie 

 

ADRES INWESTYCJI:  ul. Sulińskiego 2,  
43-600 Jaworzno  
działka nr 1157/3 
 

INWESTOR: Południowy Koncern Węglowy S.A. 
 Wydział Zaopatrzenia w Jaworznie  
ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno      

 
WYKONAWCA   Projektowanie i Wykonawstwo 
DOKUMENTACJI  „SOFT-PONT” Paweł Dygdoń 

PROJEKTOWEJ:  Ul. Kolista 25 
40-486 Katowice 

 
AUTORZY OPRACOWANIA: 

 

Lp. 
Imię i Nazwisko 
Nr uprawnień 

Funkcja/ 
Zakres prac 

Data Podpis 

1. 
mgr inż. arch. Maciej Krasodomski 

Uprawnienia budowlane 
 nr MPOIA/024/2009 

 
PROJEKTOWAŁ 

CZEŚĆ 
ARCHITEKTONICZNA 

 

05.2014  

2. 
mgr inż. Paweł Dygdoń 

Uprawnienia budowlane 
 nr SLK/3761/POOK/12 

 
PROJEKTOWAŁ 

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 
 

05.2014  

3. 

mgr inż. Ryszard Ciupek 

Uprawnienia budowlane 
 nr 135/93/OP 

PROJEKTOWAŁ 
CZĘŚĆ ELEKTRYCZA 05.2014  

4. mgr inż. Krzysztof Charycki OPRACOWAŁ 05.2014  



 

 
 

 
 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 

2. OPIS TECHNICZNY 

3. CZĘŚC RYSUNKOWA 

 
01 Projekt zagospodarowania terenu   1:500 
02 Zakres robót rozbiórkowych - Rzut   1:100 
03 Zakres robót rozbiórkowych - Elewacje   1:100 
04 Rzut – stan projektowany     1:100 
05 Elewacje – stan projektowany    1:100;1:25 
06 Ławy fundamentowe     1:25 
07 Przekroje       1:100 
08 Zbrojenie ław pod suwnice     1:25 
09  Wiata stalowa      1:10,:1:25,1:50, 1:100 
10 Brama przesuwna       1:25, 1:50 
11 Zadaszenie rozdzielni elektrycznej   1:10; 1:25 
12 Profil kanalizacji deszczowej - schemat   1:100 
E-01 Projekt ośw. terenu- kable elektroenergetyczne 1:500 
E-02 Rzut – stan projektowanych instalacji elektrycznych 1:100 
E-03 Przekrój – stan proj. instalacji elektrycznych  1:100 
E-04 Schemat ideowy istn. rozdzielni 230/400V  - 
E-05 Schemat ideowy proj. rozdzielni 230/400V  - 
E-06 Proj. rozdzielni 230/400V – konstrukcja   - 
E-07 Schemat ideowy instalacji elektrycznych   - 
E-08 Konstrukcja rozdzielni R-I     - 
E-09 Schemat ideowy instalacji elektrycznych   - 
E-10 Schemat ideowy istn. rozdzielni 500V   - 
E-11 Schemat ideowy proj. rozdzielni 500V   - 
E-12 Proj. rozdzielnia 500V – konstrukcja   - 

4. ZAŁĄCZNIKI 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE 

 
 

 

 

 



OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 

156 z 2006 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że  

 
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

 

Inwestycja:  Projekt budowlano-wykonawczy placu materiałowego dla 

konstrukcji stalowych z zabudową suwnicy bramowej wraz 

z rozbiórką zbędnej zabudowy w Zakładzie Górniczym 

„Sobieski“ w Jaworznie 

 
Inwestor:   Południowy Koncern Węglowy S.A. 

Wydział Zaopatrzenia w Jaworznie 
ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno 

 
 

Sporządzony: Maj 2014r.  
 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

 
Projektował  

część konstrukcyjna 

 Projektował  

część elektryczna 

 

mgr inż. Paweł Dygdoń  mgr inż. Ryszard Ciupek  

upr. nr SLK/3761/POOK/12 upr. nr 135/93/OP  

    

…..................................................  …..................................................  

(pieczęć wraz z podpisem)  (pieczęć wraz z podpisem)  

 

Projektował  

część architektoniczna 

mgr inż. arch. Maciej Krasodomski 

upr. nr MPOIA/024/2009 

 

….................................................. 

(pieczęć wraz z podpisem) 



 













Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KRASODOMSKI

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr MPOIA/024/2009,

jest wpisany na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP 

pod numerem: MP-1566.

Członek czynny od: 26-08-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 16-10-2013 r.  Kraków.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:

Wojciech Dobrzański, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MP-1566-F35Y-13C6-36EB-7D45

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.















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS TECHNICZNY 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP ......................................................................................................... 2 

1.1 Przedmiot opracowania ............................................................................... 2 

1.2 Cel opracowania ........................................................................................ 2 

1.3 Zakres opracowania .................................................................................... 2 

1.4 Podstawa opracowania ................................................................................ 2 

1.5 Normy i rozporządzenia .............................................................................. 2 

2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA I WARUNKI POSADOWIENIA SUWNICY 

BRAMOWEJ ........................................................................................................ 3 

3. STAN ISTNIEJĄCY ........................................................................................ 3 

3.1 Lokalizacja ............................................................................................... 3 

3.2 Zagospodarowanie terenu ............................................................................ 3 

4. STAN PROJEKTOWANY ................................................................................ 4 

4.1 Projektowane zagospodarowanie terenu ......................................................... 4 

4.2 Prace przygotowawcze ................................................................................ 4 

4.3 Zakres projektowanych robót ....................................................................... 4 

4.4 Projektowane instalacje elektryczne ............................................................... 5 

4.5 Kolorystyka obiektu. .................................................................................. 6 

4.6 Prace porządkowe ...................................................................................... 6 

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA ........................ 7 

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ............................................... 7 

7. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA ...................................... 7 

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ....... 8 

8.1 Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji. ....................... 8 

8.2 Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: ............................................................................. 8 

8.3 Główne elementy stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia dla ludzi 

występują podczas:.............................................................................................. 8 

8.4 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych. 8 

8.5 Środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót 

budowlanych. ..................................................................................................... 9 

8.6 Postępowanie w razie wypadku przy pracy: ..................................................... 9 

8.7 Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych

 9 

8.8 Dokumentacja budowy .............................................................................. 10 

9. UWAGI KOŃCOWE ..................................................................................... 10 

 
  



 

 

2 

 
 

1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy placu materiałowego 

dla konstrukcji stalowych z zabudową suwnicy bramowej o udźwigu 10t  wraz z rozbiórką zbędnej 

zabudowy. Inwestycja zlokalizowana jest w Jaworznie  przy ul. Sulińskiego 2 na działce nr 1157/3 

obręb Jeleń w Jaworznie.  
 

1.2 Cel opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego suwnicy wraz z 

utwardzeniem terenu pod suwnicą według obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

 

1.3 Zakres opracowania 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 

• Wyburzenie istniejących obiektów wraz z fundamentami zgodnie z rysunkami 

• Budowę fundamentów pod suwnicę bramową 

• Budowę suwnicy bramowej o udźwigu 10t oraz wysokości podnoszenia 4,5m 

• Budowę linii kolei wąskotorowej pod projektowaną suwnicą 

• Wykonanie kanalizacji odwadniającej plac składowy 

• Utwardzenie placu kostką behaton 10cm na podbudowie z kruszywa oraz podsypce piaskowo-

cementowej 

• Ogrodzenie placu wraz z montażem bramy 

• Homogenizacje elewacji oraz zamurowanie otworu wraz z montażem okien i drzwi po 

wyburzeniu części obiektów. 

• Wykonanie daszków stalowych nad projektowanymi i istniejącymi rozdzielniami 

elektrycznymi 

• Budowę wiaty stalowej 

• Wyburzenie i odtworzenie zbiornika na trociny 

 

1.4 Podstawa opracowania 

• Umowa z inwestorem, 

• Wizja lokalna, pomiary inwentaryzacyjne. 

• Mapa zaktualizowana do celów projektowych 1:500 

• Obowiązujące normy i normatywy do projektowania. 

 

1.5 Normy i rozporządzenia 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 

1623, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego. 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. z 2003r. nr 120, poz.1126), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

• Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlanych- montażowych i rozbiórkowych z dnia 28 marca 1972 (Dz.U. Nr 13, poz. 93). 

2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA I WARUNKI POSADOWIENIA SUWNICY 
BRAMOWEJ 

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Na podstawie oceny makroskopowej podłoża gruntowego stwierdzono, że w miejscu 

usytuowania projektowanego obiektu występują proste warunki gruntowe.  

tj. rozumie się, iż podłoże gruntowe w obrębie projektowanego obiektu stanowią utwory jednorodne 

średniozagęszczone wykształcone w postaci piasków drobnych i średnich zalegające w postaci 

nienaruszonej. Warstwę wierzchnią grubości 20cm stanowi grunt niebudowlany.  Nie zaobserwowano 

niekorzystnych zjawisk i procesów geologicznych. 

Wykop fundamentowy wymaga odbioru przez geologa z wpisem do dziennika budowy. W 
przypadku zalegania gruntów słabszych od założonych w projekcie konstrukcji należy zastosować się 
do zaleceń geologa. W przypadku natrafienia podczas prac fundamentowych na wysoki poziom wód 
gruntowych, bądź grunty gliniaste, należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu 
omówienia technologii posadowienia obiektu. 

• głębokość przemarzania hz=1,0m, 

• grunt jednorodny, 

• lustro wód gruntowych poniżej projektowanego posadowienia fundamentów, 

• nie występują niekorzystne warunki geotechniczne. 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

 

3.1 Lokalizacja 

Inwestycja zlokalizowana jest w Jaworznie  przy ul. Sulińskiego 2 na działce nr 1157/3 obręb 

Jeleń w Jaworznie. 

3.2 Zagospodarowanie terenu 

W miejscu projektowanego placu znajduje się budynek przewidziany do rozbiórki. W 

najbliższym obrębie projektowanych obiektów znajdują się budynki należące do PKW S.A. 

Zakład Górniczy Sobieski. 
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4. STAN PROJEKTOWANY 

 

4.1 Projektowane zagospodarowanie terenu 

 W ramach opracowania projektuje się utwardzenie terenu pod suwnicą i w bezpośrednim jej 
otoczeniu. Projektuje się suwnice o udźwigu 10 ton i wysokości podnoszenia 4,5m.  
 Zakres robót budowlanych objętych dokumentacją projektową: 

• wyburzenie istniejących budynków wraz z fundamentami zgodnie z rysunkami 

• powierzchnia utwardzenia terenu – 992,8 m2, 

• pod suwnicą na projektowanym placu projektuje się torowisko dla kolejki wąskotorowej 

• plac odwodniony będzie do istniejącej kanalizacji deszczowej 

• na placu projektuje się torowisko dla projektowanej suwnicy zgodnie z rysunkami i 

wytycznymi producenta suwnic oraz torowisko kolejki wąskotorowej. 

• W budynku A projektuje się wykonanie ściany wraz z fundamentami przy wyburzanym 

budynku oraz homogenizacja elewacji 

• Projektuje się również pozostawienie części wyburzanego budynku B oraz wymurowanie 

ściany osłonowej przy istniejącej ścianie. 

• Wyburzenie i odtworzenie zbiornika na trociny 

• Budowę wiaty na materiały 

• Ogrodzenie terenu oraz montaż bramy 

• Wykonanie instalacji elektrycznej oraz oświetlenia zgodnie z częścią elektryczną 
 

4.2 Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych  należy wykonać następujące prace przygotowawcze: 

• teren prowadzenia prac należy odpowiednio przygotować oraz zapewnić przejezdność dróg 

wewnętrznych dojazdowych, 

• wyznaczyć miejsce na zaplecze socjalne, pomieszczenia pracownicze i kierownika robót, 

przenośne toalety, 

• przygotować miejsce na składowanie materiałów, 

• wykonać tymczasowe ogrodzenie terenu wraz z zabezpieczeniem przed wejściem ludzi na 

teren prowadzonych prac, wraz z zastosowaniem tablic ostrzegawczych (np.: ”Teren budowy, 

Wstęp wzbroniony!”), 

• zabezpieczyć teren wokół obiektu przed spadającymi elementami. 

 

4.3 Zakres projektowanych robót 

 

Przewiduje się wyburzenie części budynków wraz z fundamentami zgodnie z rysunkami.  
W miejscu wyburzanych budynków projektuje się plac materiałowy dla konstrukcji stalowych. Plac 
utwardzony zostanie kostką typu behaton gr 10cm ułożona na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej o gr 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o miąższości 40 cm i parametrach 
E2min=110 MPa, Is=1,0. Kostkę układać w obrzeżach betonowych 30x8cm posadowionych na ławie 
betonowej 15x20cm. 
Na placu projektuje się stalową suwnice bramową o nośności 10ton i wysokości podnoszenia 4,5m, 
rozstaw szyn jezdnych suwnicy wynosi 12m, a długość ław 46,12m. Ławy zbrojone prętami Ø 16 oraz 
Ø 8 wykonane z betonu C30/37 wykonać zgodnie z rysunkami oraz z wytycznymi producenta suwnic. 
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Suwnicę wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Urządzenie suwnicowe musi posiadać wszystkie 
elementy i wyposarzenie niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie UDT.  
W skład urządzenia suwnicowego wchodzą również kozły oporowe na końcach torowisk wykonane 
wg producenta suwnicy. Suwnica sterowana będzie radiowo, bezprzewodowo oraz w razie awarii 
suwnica będzie wyposażona w sterowanie ręczne . 

Plac materiałowy zostanie odwodniony za pomocą wpustów deszczowych z kratką żeliwną 
zgodnie z rysunkiem kanalizacji do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez projektowaną studnię 
S1 Ø1500mm z włazem żeliwnym typu średniego . 
Szyny kolejki wąskotorowej dostosować do istniejących, układane na podkładach na podbudowie z 
kruszywa łamanego o grubości 40cm. W połączeniu do istniejącej kolejki zastosować typowy rozjazd 
regulowany ręcznie. Drogę w miejscu włączenia i dojazdu kolejki do placu materiałowego odtworzyć 
do stanu pierwotnego. Tereny zielone zahumusować i obsiać mieszanką traw. Zbiornik na trociny 
zdemontować i odtworzyć. 
 

4.4 Projektowane instalacje elektryczne 

1 . Podstawa opracowania : 
-  założenia wyjściowe 
- inwentaryzacja  architektoniczno-konstrukcyjna. 
- uzgodnienia międzybranżowe 
- normy techniczne i przepisy związane z danym projektem 
 
2 . Zakres opracowania : 
- projekt techniczny wewnętrznych linii zasilania  
    i podrozdzielni elektrycznych. 
- projekt techniczny instalacji siły. 
- projekt techniczny zasilania suwnicy bramowej. 
- projekt techniczny instalacji elektrycznych w pomieszczeniu nr 1. 
- projekt techniczny oświetlenia terenu 
- instalacja połączeń wyrównawczych. 
 
3 .Stan  istniejący i projektowany . 
 
3.1  Zasilanie n.n. podrozdzielnie elektryczne: 
                 Zasilanie  z zakładowej sieci niskiego napięcia   istniejące  
                 rozdzielnice żeliwne RG- 500V, RG-wlz 230/400V do demontażu.  
                 (rys. E-04, E-10) . 
                 W miejsce zdemontowanych rozdzielnic zamontować  
                 projektowane rozdzielnie RG- 500V, RG-wlz 230/400V zgodnie ze  
                 szczegółami (rys. E-06, E-12). 
                 Projektowane wewnętrzne linie zasilania WLZ do rozdzielni RO i R-I          
                 poprowadzić  przewodami YKY 5 x 10mm2 w RS 28 nt  
                 i odpowiednio  YKY 4 x 35 mm2 w RS-37 nt. do rozdzielni RS  
                 zasilania suwnicy. 
                 Zasilanie wiaty paliwowej wykonać przewodem YKY 5 x 2,5mm2 
                  w DVK50 w ziemi na głębokości 1,7 m pod torem jezdnym  
                 suwnicy jak na rys. E-01 i E-03. 
                 W obrębie pomieszczenia 1 instalacje można układać w korytku  
                 np. X111 lub na drabinkach. 
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3.2.   Instalacje siły zasilania zestawu gniazd (32A 5P 400V + 2x230V-   
                    PCE96062542W) 
                    prowadzić przewodami YKY 5 x 4mm2 w RGCp 25 pt .                      
 
3.3. Instalacje zasilania suwnicy bramowej 
                 wykonać przewodem YKY 4 x 35 mm2 w korytku X111  w obrębie  
                 pomieszczeń ,w RGCp 50 nt.(ściana na zewnątrz budynku) do   
                 rozdzielni RS.  
                 Z rozdzielni RS przewód prowadzić w RGCp 50 nt. oraz w ziemi na  
 głębokości 0,9 m w rurze DVK75  pozostawiając  zapas kabla 2m w    obrębie proj.  łącznika 
zasilania suwnicy zgodnego z DTR .  
                 Przewód zwijany na bębnie suwnicy powinien mieć długość 
                 min.50m (dostarczany  z suwnicą). 
 
3.4. Instalacje elektryczne w pomieszczeniu nr 1. 
Z projektowanej rozdzielnicy R-1  zasilić gniazda  32A 5P 400V 
przewodami YDY 5 x 4mm2 nt , gniazda 230V przewodami  
YDY 3 x 2,5mm2  nt . 
Instalację oświetlenia prowadzić przewodami YDY 3 x 2,5mm2  nt . 
stosując osprzęt szczelny i oprawy ES System 685 300 CO3 236 EVG.   
                                    
3.5. Oświetlenie terenu 
wykonać przewodami YKY 4 x 16mm2 w RGCp 32 nt oraz w ziemi na głębokości 0,9m w rurze 
ochronnej DVK50. 
Współbieżnie do linii zasilania ułożyć uziom wykonany płaskownikiem Fe/Zn 25x4 mm przyłączając 
do niego słupy oświetleniowe oraz tor jezdny suwnicy. 
Oprawy oświetleniowe  ES System 3030 Sl-100/PKP 250 zainstalować na słupach SAL-90K  z 
zainstalowanymi złączami słupowymi TB1. Słupy osadzać na fundamentach B-70. 
Suwnicę bramową wyposażyć w oprawy oświetlenia miejscowego zgodnie z DTR urządzenia 
(dostarczane z suwnicą). 
 
3.6. Instalacja przeciwporażeniowa i połączeń wyrównawczych.    
Do głównej szyny wyrównawczej oraz poszczególnych szyn wyrównawczych należy przyłączyć 
przewodami LYżo 16mm2 
oraz DY 4 mm2 w RVS-15 p.t. wszystkie przewodzące instalacje nieelektryczne (obudowy metalowe 
urządzeń)  dotyczy pomieszczenia 1 i wiaty. 
Dla prawidłowego działania wyłączników różnicowoprądowych, przewody ochronne PE nie mogą 
mieć za wyłącznikiem różnicowoprądowym bezpośredniego lub pośredniego połączenia z 
przewodami neutralnymi „N” gdyż spowoduje to uruchomienie wyłącznika w normalnych warunkach 
pracy. 
 
                  Uwagi ogólne :    
- Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy wykonać wymagane pomiary elektryczne. 
- Roboty należy zlecić uprawnionemu wykonawcy.                                          

4.5 Kolorystyka obiektu. 

Kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.  

 

4.6 Prace porządkowe 

Po zakończeniu prac, należy wykonać następujące prace: 
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• zaplecze socjalne i toalety przenośne, tablice informacyjne należy usunąć, drogi dojazdowe 

należy oczyścić. 

• uporządkować teren po placu budowy.  

• uporządkować i oczyścić teren pod obiektem 

• zdemontować tymczasowe ogrodzenie placu budowy. 

Po zakończeniu wszelkich prac teren należy przekazać Inwestorowi. 

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Nie dotyczy  

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Nie dotyczy 

 
7. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA 

 Roboty budowlane przedmiotowego przedsięwzięcia ze względu na charakter obiektu, rodzaj 

prac i miejsce prowadzenia prac zaliczają się do robót budowlanych, które stwarzają szczególnie 

wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Przy wykonywaniu prac należy kierować się przepisami zawartymi w rozporządzeniach i 

normach wymienionych w punkcie 1.5 niniejszego opracowania. 

Do ważniejszych elementów zapewniających bezpieczeństwo ludzi i mienia należą:  

• Teren objęty pracami budowlanymi na cały czas prowadzenia robót należy ogrodzić i 

odpowiednio oznakować tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi.  

• Od chwili rozpoczęcia prac budowlanych, aż do całkowitego ich zakończenia po terenie 

powadzonych prac nie mogą poruszać się osoby nieupoważnione. Wszystkie przejścia i 

przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót powinny być w sposób odpowiedni 

oznaczone i zabezpieczone.  

• Prowadzenie prac budowlanych przy silnym wietrze jest zabronione.  

W przypadku wystąpienia wiatru o prędkości powyżej 10m/s roboty należy wstrzymać. 

• Należy na bieżąco prowadzić dziennik budowy zapisując  

w szczególności: kolejność i sposób wykonywania robót, protokolarne stwierdzenia czy 

elementy obiektu, na których będą pracować robotnicy lub będą ustawiane rusztowania mają 
dostateczną wytrzymałość, opisać środki zabezpieczające używane przy budowie, opisać 
okoliczności towarzyszące budowie, mające wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi. 

• Roboty budowlane należy przeprowadzić zgodnie z pozwoleniem na budowę udzielonym 

Inwestorowi przez właściwe terenowo władze budowlane. 

• Wszyscy pracownicy powinni zostać zapoznani z planem BIOZ 

i poinstruowani o bezpiecznym sposobie wykonania prac budowlanych. 

• Do wykonywania prac na wysokości można dopuścić jedynie osoby posiadające stosowne 

kwalifikacje, aktualne badania lekarskie i przeszkolenie BHP, 

• Wszyscy robotnicy pracujący w miejscach gdzie występuje zagrożenie upadkiem z wysokości 

powinni być zaopatrzeni w pasy ochronne z linami odpowiednio umocowanymi do trwałych 

elementów konstrukcji. Wszystkie osoby biorące udział w procesie roboczym muszą być 
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zaopatrzone w odpowiednią odzież ochronną – kaski, rękawice, buty, kamizelki ostrzegawcze, 

szelki ochronne przy robotach na wysokości, itp. Narzędzia ręczne powinny być mocno 

osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie 

technicznym. Przecinaki muszą być zabezpieczone gumowymi ochraniaczami. Elektryczne 

narzędzia ręczne muszą być bezpieczne i odpowiednio zerowane, 

• Operator dźwigu dźwiękiem sygnalizuje pracę dźwigu, 

• W czasie robót  należy zachować ostrożność i ściśle przestrzegać przepisów BHP, 

• Po zakończeniu prac teren należy uporządkować, obszar pod obiektem oraz tereny przyległe 

należy oczyści z zanieczyszczeń powstałych przy pracach. 

• Wszystkie prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz 

zasadami wiedzy technicznej, 

• Podczas wykonywania robót należy mieć na uwadze ochronę środowiska  

i zapewnić w Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót jak najmniejszy wpływ inwestycji 

na środowisko, 

• Zachować wszelkie warunki zawarte w uzgodnieniach oraz w decyzji o pozwoleniu na 

budowę, 

• Używać tylko materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie, 

• Roboty należy prowadzi pod bezpośrednim dozorem osoby posiadającej odpowiednie 

kwalifikacje. 

 

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

8.1 Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji. 
Szczegółowy zakres i rodzaj robót przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotowej 

inwestycji przedstawiono w pkt. 1.3 opisu technicznego.  

8.2 Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi: 

• Rejon obiektu, dojścia i dojazdy do obiektu, 

• Nierównomierne ukształtowanie terenu, 

• Rejon pracy maszyn 

8.3 Główne elementy stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia dla ludzi występują 
podczas: 

• Prac na wysokościach, 

• Robót wykończeniowych i porządkowych, 

• Prac z użyciem sprzętu ręcznego, mechanicznego, dźwigów samochodowych itp., 

• Transportu elementów budowlanych i odpadów. 

• Robót rozbiórkowych 

8.4 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych. 

• Teren placu rozbiórki należy wydzielić, ogrodzić i oznakować zgodnie  z polskim prawem, 

Instrukcją Bezpiecznego Wykonywania Robót oraz planem BIOZ, które zostaną przekazane przez 

Wykonawców a akceptowane przez Inwestora. 

• Prace na wysokości muszą być wygrodzone barierami z oznakowaniem „Uwaga prace na 

wysokości”. 
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• Prace z  użyciem dźwigów, żurawi samochodowych oraz sprzętu mechanicznego należy 

poprzedzić wytyczeniem i zabezpieczeniem strefy niebezpiecznej (strefy pracy urządzenia) 

• W przypadku prowadzenia prac w porze nocnej, wszelkie tereny, na których będą prowadzone 

prace należy oświetlić światłem o natężeniu min. 100lux. 

 

8.5 Środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót 
budowlanych. 

Środki i sposoby prowadzenia robót zapewniające bezpieczeństwo ludzi i mienia zostały 

wymienione w punkcie 7 niniejszego opracowania. Ponadto należy przestrzegać następujących zasad: 

• Organizacja i realizacja robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

• Pracownicy przeszkoleni w zakresie bhp, zapoznani z planem BIOZ, posiadający aktualne 

orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy, 

• Przestrzeganie przy realizacji robót przepisów i zasad określonych w niżej wymienionych 

przepisach: 

Rozporządzenie MG z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401) 

• Wyposażenie i stosowanie przez pracowników odzieży, obuwia i sprzętu ochronnego 

dostosowanego do warunków i występujących zagrożeń, 
• Maszyny, urządzenia i sprzęt spełnia wymogi w zakresie ich bezpiecznej  

i higienicznej eksploatacji, wyposażenie w odpowiednie i sprawne urządzenia bezpieczeństwa, a w 

szczególności osłony i zabezpieczenia elementów maszyn stwarzających niebezpieczeństwo, 

• Wykonawca zapewni obsługę urządzeń i maszyn przez osoby  

o udokumentowanych uprawnieniach określonych w przepisach, oraz wymaganych uprawnieniach i 

upoważnieniach wydanych przez KRZG, do obsługi maszyn budowlanych określonych w przepisach. 

• Wszystkie urządzenia, instalacje i maszyny po zakończeniu pracy będą zamykane 

(unieruchamiane) w celu uniemożliwienia ich nieuprawnionego użytku. 

• Składowanie w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem lub zagrażający bezpieczeństwu 

ludzi i mienia, wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia lub spadku wyrobów i urządzeń. 
• Apteczka i instrukcja udzielania pierwszej pomocy będzie znajdować sie   

w pomieszczeniu kierownika budowy. 

8.6 Postępowanie w razie wypadku przy pracy: 
• Zabezpieczenie miejsca wypadku, 

• Ostrzeżenie o wypadku innych osób, 

• Wdrożenie działań pierwszej pomocy, 

• Wezwanie służb ratowniczych, 

• Powiadomienie kierownika budowy, 

8.7 Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych 
Przed  przystąpieniem do realizacji projektu pracownicy zatrudnieni na budowie muszą zostać 

przeszkoleni w zakresie BHP przez osobę do tego uprawnioną.  
Fakt odbycia szkolenia musi zostać odnotowany w odpowiedniej kartotece  

i potwierdzony własnoręcznym podpisem przeszkolonego pracownika. 

Kartoteka powinna być przechowywana w biurze budowy pod nadzorem odpowiedzialnego 

pracownika i być dostępna dla organów kontrolnych. 
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Szkolenie powinno uwzględniać specyfikę i rodzaj pracy jaką wykonuje dany pracownik. 

W szkoleniu należy uwzględnić warunki wykonywania robót wynikające  

z dokumentacji technicznej. 

Wszelkie prace należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem kierownika robót lub 

wyznaczonych majstrów robót lub osoby upoważnione praz nich z odpowiednim wpisem do karty 

szkolenia BHP. 

8.8 Dokumentacja budowy 
Dokumentacja techniczna, zaświadczenia pracownicze, karty szkolenia, dokumenty niezbędne 

do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne 

w procesie realizacji rozbiórki powinny być przechowywane w Biurze Kierownika Robót. 

9. UWAGI KOŃCOWE 

• Wszystkie prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami               

i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

• Zachować wszelkie warunki zawarte w uzgodnieniach oraz w decyzji na budowę. 

• Używać tylko materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

 

 Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi: 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.  

w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1.04.1953r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym 

dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów. 

• Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom I 

część 1, 2, 3, 4. Budownictwo ogólne. Arkady, Warszawa 1989. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej. 

 

 

Projektował (cz. architektoniczna): mgr inż. arch. Maciej Krasodomski 
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ESSystem 3030 SL-100/PKP.250 / Karta danych oprawy

Wylot światła 1: 

300

400

cd/klm 70%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 44  80  98  100  70

3030 
SYSTEM SL 
HSE 250 
IP65/44, kl2, VVG, F, B, CE 
Oprawa przeznaczona do oświetlania terenów kolejowych. Rama z 
ciśnieniowego odlewu aluminium. Korpus z poliestru wzmocnionego 
włóknem szklanym. Odbłyśnik z elektropolerowanej blachy aluminiowej. 
Klosz ze szkła. Montaż na wysięgniku lub maszcie pionowym. 
602x340x195 mm, 11,30 kg

powodu braku właściwości symetrycznych nie można 
przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

plac / Podsumowanie
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8080

80

52.00 m0.00 8.67 26.00 43.33

22.00 m

0.00

3.50

18.00

Wysokość pomieszczenia: 22.000 m, Wysokość montażu: 9.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:372

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 56 27 82 0.481

Podłoga 20 54 29 73 0.538

Sufit 70 7.76 6.12 8.95 0.789

Ściany (4) 50 17 5.49 108 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 1.44 W/m² = 2.57 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 1144.00 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 6 ESSystem 3030 SL-100/PKP.250 (1.000) 17406 25000 275.0

W sumie: 104436 W sumie: 150000 1650.0
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

plac / Oprawy (lista współrzędnych)

ESSystem 3030 SL-100/PKP.250
17406 lm, 275.0 W, 1 x 1 x NAV-E 250 (Czynnik korekcyjny 1.000).

1

2

3

4

5

6

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 8.670 3.500 9.000 0.0 0.0 0.0

2 8.670 18.000 9.000 0.0 0.0 0.0

3 26.000 3.500 9.000 0.0 0.0 0.0

4 26.000 18.000 9.000 0.0 0.0 0.0

5 43.330 3.500 9.000 0.0 0.0 0.0

6 43.330 18.000 9.000 0.0 0.0 0.0
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