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DECYZJA NR  389/2022

Na podstawie art.  28,  art.  33 ust.  1,  art.  34 ust.  4 i  art.  36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  -  Prawo
budowlane  (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późniejszymi zmianami)   oraz na podstawie art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  –  Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r.,  
poz. 2000) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę1) z dnia 28 października 2022r.,

zatwierdzam projekt architektoniczno-budowlany 2)  oraz projekt zagospodarowania terenu 
i udzielam pozwolenia na budowę 1 )

dla:

Gamon Trucks Sp. z o.o., ul. Sosnowa nr 5, 44-203 Rybnik
...........................................................................................

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

obejmujące:

przebudowę wiaty przy budynku produkcyjno-biurowym wraz ze zmianą sposobu użytkowania na
część magazynową budynku produkcyjno-biurowego, na terenie działki o numerze ewidencyjnym

87/3, 92/3 i 93/6, obr. K-18, przy ulicy Przemysłowej nr 5 w Konstantynowie Łódzkim,

Piotr Podsadny, upr. bud. nr 27/R-89/ŁOIA/07 w specjalności architektonicznej, LO-0596
Agnieszka Podsadna, upr. bud. nr 13/LOOKK/2014 w specjalności architektonicznej, LO-0992

................................................................................................................................................................................................................................................................................
(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, 

rodzaj(e) obiektu(-tów) albo robót budowlanych, funkcja i rodzaj zabudowy, imię i nazwisko projektanta 
oraz specjalność, zakres i numer jego uprawnień budowlanych oraz informacja o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego)

z zachowaniem następujących warunków:

− roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
− zachować uzgodnienia warunków branżowych, 
− przestrzegać prawa osób trzecich,

wynikających z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane   3)

UZASADNIENIE

P.  Piotr  Podsadny  –  pełnomocnik  inwestora,  wnioskiem  z  dnia  28  października  2022r.  wystąpił
o pozwolenie na przebudowę wiaty przy budynku produkcyjno-biurowym wraz ze zmianą sposobu użytkowania
na część magazynową budynku produkcyjno-biurowego, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 87/3, 92/3 i
93/6, obr. K-18, przy ulicy Przemysłowej nr 5 w Konstantynowie Łódzkim. 

Na podstawie analizy złożonych dokumentów tutejszy organ administracji architektoniczno-budowlanej
stwierdza,  iż  przedłożony do zatwierdzenia  projekt  budowlany posiada wymagane uzgodnienia  i  pozwolenia.
Zawiera  informację  dotyczącą  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  o  której  mowa  w  art.  20  ust.  1,  pkt  1b,
zaświadczenia,  o  którym mowa w art.  12 ust.  7  ustawy Prawo budowlane oraz  inne dokumenty wymagane
przepisami szczególnymi. 

Po  rozpatrzeniu  sprawy  udzielam  pozwolenia  na  budowę  na  podstawie:  wniosku  inwestora,
oświadczenia  o  posiadanym  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane,  dokumentacji
projektowej,  zgodnej  z  ustaleniami  zawartymi  w  Miejscowym  Planie  Zagospodarowania  Przestrzennego  dla
obszaru  miasta  Konstantynowa  Łódzkiego,  zatwierdzonego  Uchwałą  nr  XXXI/282/05  Rady  Miejskiej
w  Konstantynowie  Łódzkim  z  dnia  30  czerwca  2005r.,  ogłoszoną  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa



Łódzkiego  nr  269,  poz.  2651  z  dnia  29  sierpnia  2005r.  oraz  z  ustaleniami  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego miasta Konstantynów Łódzki,  zatwierdzonej  Uchwałą nr XLII/456/09 Rady
Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2009r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego  nr  281,  poz.  2396  z  dnia  21  września  2009r.,  a  także  oświadczeń projektantów o  sporządzeniu
projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Od decyzji  służy  odwołanie  do  Wojewody Łódzkiego  za  pośrednictwem organu,  który  wydał
niniejszą decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a §1 Kpa).

Z  dniem doręczenia  organowi  administracji  publicznej  oświadczenia  o  zrzeczeniu  się  prawa  
do  wniesienia  odwołania  przez  ostatnią  ze  stron  postępowania,  decyzja  staje  się  ostateczna  
i prawomocna (art. 127a § 2 Kpa). 

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna 
z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli  wszystkie  strony zrzekły się prawa do wniesienia  odwołania  
(art. 130 § 4 Kpa).

ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ

 Pobrano opłatę skarbową, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 2142)

 ............................                                                                                                                                          ...........................................................................................................

 (pieczęć okrągła)                                                                                                                                          (pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:
1. Inwestor: Gamon Trucks Sp. z o.o., ul. Sosnowa nr 5, 44-203 Rybnik, reprezentowany przez pełnomocnika: P. Piotr 

Podsadny, ul. 1 Maja nr 62 m. 9, 90-756 Łódź
Do wiadomości:

1. Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2
2. Referat Finansowo-Budżetowy - Podatki, Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, ul. Partyzancka nr 56, 95-200 Pabianice
4. a/a   KW

Pouczenie :  
Informacja  o   niniejszej  decyzji   oraz  o   możliwości  zapoznania  się   z   dokumentacją  sprawy,  w  tym z uzgodnieniem

regionalnego dyrektora ochrony środowiska i opinią inspektora sanitarnego, podlega podaniu  do  publicznej  wiadomości  zgodnie  z  art.  95
ust.   3 ustawy   z   dnia  3   października   2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) 4).

Informacja o niniejszej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy podlega podaniu do
publicznej wiadomości zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 5).
1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego
oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:

1) oświadczenie  kierownika  budowy  (robót)  stwierdzające  sporządzenie  planu  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz
przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 
12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie
obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa
w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;

3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. – Prawo budowlane (zob. art. 41, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane).

2. Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę, można przystąpić po
zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane). Jednakże w przypadkach, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
inwestor jest obowiązany uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego budowę wymagane jest
pozwolenie na budowę,  można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli
organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r.  – Prawo budowlane). Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany uzyskać decyzję  
o  pozwoleniu  na użytkowanie,  jeżeli  na budowę obiektu  budowlanego jest  wymagane pozwolenie  na budowę i  jest  on zaliczony do
kategorii:  V, IX-XVI, XVII (z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji  obsługi  pojazdów, myjni samochodowych i  garaży do pięciu
stanowisk  włącznie),  XVIII  (z  wyjątkiem  obiektów  magazynowych:  budynki  składowe,  chłodnie,  hangary  i  wiaty,  a  także  budynków
kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII 
(z  wyjątkiem placów składowych,  postojowych  i  parkingów),  XXIV  (z  wyjątkiem stawów rybnych),  XXVII  (z  wyjątkiem jazów,  wałów
przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane).

3. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania
pozwolenia na użytkowanie wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.



– Prawo budowlane).
4. Inwestor zamiast  dokonania  zawiadomienia  o  zakończeniu  budowy może wystąpić  z  wnioskiem o wydanie  decyzji  o  pozwoleniu  na

użytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).
5. Przed wydaniem pozwolenia  na użytkowanie obiektu właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę

budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia
obowiązkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane). 

1) Należy wpisać „budowę” lub „rozbiórkę”.
2)  Należy wpisać „budowlany” lub „rozbiórki”.
3) Należy wskazać podstawę prawną nałożenia warunków, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane albo art. 93

ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami).

4)  Dotyczy decyzji wydanych w toku postępowania, w ramach którego przeprowadzono ponowną ocenę oddziaływania na środowisko.
5)  Dotyczy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
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 1. Przedmiot inwestycji i dane inwestora 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej wiaty przy budynku przemysłowo-biurowym na część magazynową
budynku produkcyjnego w oparciu o istniejące zadaszenie wiaty na słupach żelbetowych, na terenie zakładu Gamon
Trucks w Konstantynowie Łódzkim, zlokalizowanego przy ulicy Przemysłowej 5.
Inwestorem i obecnym właścicielem obiektu jest  firma  Gamon Trucks Sp. z o.o., Sosnowa 5, 44-203 Rybnik

 2. Dane na temat działki i  przedmiotu inwestycji

Teren  objęty  inwestycją  zlokalizowany  jest  w  Konstantynowie  Łódzkim  przy  ulicy  Przemysłowej  5,  na  obszarze
przeznaczonym  pod  zabudowę  produkcyjną,  składów  i  magazynów  Uchwałą  nr  XLII/456/09  Rady  Miejskiej  w
Konstantynowie  Łódzkim,  z  dnia  27  sierpnia  2009  r.  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru  miasta  Konstantynów  Łódzki  –  obszar  1P.  Działki  objęte  zakresem
opracowania stanowią nieruchomość inwestora, na którą składają się: obiekt zakładu produkcyjnego z częścią biurową,
wiata, trafostacja SN, urządzenia budowlane i istniejący układ komunikacyjny. Całość zlokalizowana jest na działkach o
numerach 92/3,  93/6 oraz 87/3.  Budynek będący przedmiotem niniejszego opracowania zajmuje wschodnią  część
działek  inwestora.  Jest  to  budynek  jednokondygnacyjny,  wzniesiony w konstrukcji  żelbetowo-stalowej,  obudowany
płytą warstwową, z murowaną, dwukondygnacyjną częścią biurową od frontu. Bezpośrednio od strony południowej, za
bryłą  budynku  produkcyjnego,  zlokalizowana  jest  ,  przybudowana  do  budynku  produkcyjnego,  wiata  wsparta  na
słupach  żelbetowych,  analogicznych  jak  słupy  żelbetowe  w  bryle  głównej  części  produkcyjnej.  Dach  budynku
produkcyjnego  jest  także  dachem przykrywającym  słupy  żelbetowe  i  kratownice  dachowe wiaty,  tj.  stanowiącym
przedłużenie  zadaszenia  głównej  bryły  obiektu.  Całość  części  produkcyjnej  wraz  z  wiatą  została  zaprojektowana
pierwotnie w taki sposób, aby w przyszłości, w miarę wzrostu potrzeb właściciela, w oparciu o już wykonane elementy
konstrukcyjne całości  możliwe było  bezproblemowe wydłużenie  budynku produkcyjnego polegające  na zabudowie
wiaty płytami warstwowymi. 

Inwestor obecnie planuje wdrożenie zamiarów inwestycyjnych przewidzianych wcześniej na etapie wznoszenia obiektu,
tj. przebudowę wiaty polegającą na zabudowanie wiaty płytą warstwową z trzech stron i przekształceniu tej wiaty w
nieogrzewaną część magazynową obiektu, zamkniętą od zewnątrz. W magazynie przewiduje się gromadzenie zapasu
materiału  wykorzystywanego  do  bieżącej  produkcji  zakładu.  Inwestycja  ma  na  celu  zapewnienie  nieprzerwanej
produkcji w dobie coraz częściej zrywających się łańcuchów dostaw materiałów i półproduktów. 

W zachodniej,  północnej  i  południowej części  nieruchomości  inwestora zlokalizowana jest infrastruktura  drogowo-
parkingowa, zapewniająca miejsca postojowe dla pracowników i drogi manewrowe na terenie zakładu.

 3. Przebudowywana wiata na magazyn produkcyjny 

Przebudowywany  obiekt  w  części  produkcyjnej  wzniesiono  w  konstrukcji  żelbetowo-stalowej  (słupy  żelbetowe
prefabrykowane  i  kratownice  stalowe),  na  siatce  6x30m.  Obudowę stanowi  płyta  warstwowa z  rdzeniem z  wełny
mineralnej (ściana od wschodu) lub płyta warstwowa z rdzeniem z PIR (pozostałe: ściany południowa i zachodnia).  
Na południe od części produkcyjnej wzniesiono wiatę na siatce 6x30m, w oparciu o te same założenia konstrukcyjne co
część produkcyjna, z możliwością jej późniejszej obudowy płytami warstwowymi. 

Inwestor w ramach inwestycji planuje dokonać obudowy istniejącej wiaty z trzech stron płytą warstwową. Obudowę
stanowić będzie płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej (ściana od wschodu) lub płyta warstwowa z rdzeniem
z  PIR  (pozostałe:  ściany  południowa  i  zachodnia).   Pod  ścianami  wykonana  będzie  podwalina  prefabrykowana
analogiczna jak w części istniejącej. W linii ściany szczytowej przewiduje się wykonanie dodatkowych słupów stalowych
stanowiących konstrukcję pod płyty warstwowe w module rozpiętościowym 6m wraz z ze stopami fundamentowymi.
Słupy te mocowane będą u góry do, przygotowanych w szczytowej kratownicy na tę ewentualność, gniazd stalowych.

Projekt  zakłada  pozostawienie  istniejącej  ściany  zamykającej  od  południa  część  produkcyjną.  Istniejąca  ściana
południowa będzie stanowić zatem oddzielenie części produkcyjnej (ogrzewanej) od magazynowej (nieogrzewanej). W
związku z powyższym nie planuje się zmian w zapotrzebowaniu budynku na media (ciepło i woda). Dodatkowa moc
elektryczna  na  oświetlenie  wewnętrzne  części  magazynowej  jest  pomijalna  w  całkowitym bilansie  energetycznym
obiektu.  

 4. Zmiany w projekcie zagospodarowania terenu

Projekt nie przewiduje większych zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. Istniejące w północnej, zachodniej i
południowej części działki urządzenia urządzenia budowlane (instalacje po terenie) przeznacza się do pozostawienia
bez  zmian.  Analogicznie  istniejący  układ  komunikacyjny  przewiduje  się  do  adaptacji.  Jedynie  pod  planowaną  do
zabudowy wiatą dokonana zostanie rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki brukowej. W jej miejsce Inwestor wykona
posadzkę przemysłową żelbetową, zbrojoną włóknem rozproszonym wg parametrów technicznych identycznych jak
istniejąca posadzka przemysłowa w części produkcyjnej zakładu. 



 5. Parametry inwestycji

Działka:
Powierzchnia działki: 10016 m2

Pow. zabudowy  istn. (biuro z produkcją + wiata): 3 420, 48m2  + 721,02 m2  = 4 141,5 m2

Pow. zabudowy proj. (biuro z prod. i magazynem): 4 141,5 m2 (bez zmian po przebudowie)
Powierzchnia biologicznie czynna: 1 925,4 m2 (bez zmian po przebudowie)
Powierzchnie utwardzone istniejące: 3949,10 m2 (bez zmian po przebudowie)
Liczba miejsc parkingowych 35 brak zmian – istn. MP na terenie 

inwestora
Budynek i wiata podlegające przebudowie:
Max. szerokość budynku z wiatą: 35,25 m (bez zmian po przebudowie)
Max. długość budynku z wiatą: 131,70m (bez zmian po przebudowie)
Wysokość obiektu do a yki: 11,5 m bez zmian                  
Liczba kondygnacji nadziemnych: 2 bez zmian
Kąt nachylenia połaci dachowej: 2% bez zmian
Powierzchnia użytkowa części nadziemnej: 4 206,78 m2 wzrost o  715 m2 (zabudowa wiaty)

Kubatura zab.  istn. (biuro z produkcją + wiata): 36609 m3  + 8053 m3= 44 662 m3

Kubatura proj. (biuro z prod. i magazynem): 44 662 m3 (bez zmian po przebudowie)

Budynek po przebudowie będzie posiadał takie same parametry gabarytowe jak obiekt przed przebudową: wysokość,
szerokość,  głębokość, liczba kondygnacji  czy łączna kubatura obiektu.  Miejsca parkingowe, przewidziane do obsługi
inwestycji w zakresie infrastruktury komunikacyjnej nie ulegają zmianie, albowiem użytkownik nie planuje zmian w
ilości  zatrudnionych  osób.  MPZP wyznacza  ilość  miejsc  postojowych w funkcji  wielkości  zatrudnienia  w obiektach
produkcyjnych. 

 6. Informacja o ochronie zabytków

Teren inwestycji  ani obiekty istniejące nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie na podstawie
ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego. Na obszarze nieruchomości nie występują obiekty zabytkowe, teren
nie jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej, dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej.

 7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę

Przebudowywany obiekt znajduje się poza obszarem pozostającym pod wpływem eksploatacji górniczej.

 8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i
zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia

Projektowana przebudowa obiektu nie będzie wywierała żadnych dodatkowych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i
zdrowia użytkowników obiektów projektowanych ani ich otoczenia 

 9. Informacje dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej

 Zaopatrzenie w wodę –  z  miejskiej  sieci  wodociągowej,  za  pośrednictwem istniejącego  przyłącza
wodociągowego,  zaopatrującego  zakład,  zgodnie  z  podpisaną  umową  o  dostawę  wody  i  odbiór
ścieków;  Obudowa  wiaty  nie  spowoduje  zmian  w  zakresie  zapotrzebowania  na  wodę  do  celów
użytkowych.

 Odprowadzanie ścieków – istniejącym przyłączem kanalizacji sanitarnej, do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej,  zgodnie  z  podpisaną  umową  o  dostawę  wody  i  odbiór  ścieków;  Obudowa  wiaty  nie
spowoduje zmian w zakresie ilości odprowadzanych ścieków sanitarnych.

 Zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejącego przyłącza energetycznego, zgodnie z podpisaną
umową z dystrybutorem energii.   Zasilanie oświetlenia części  zabudowanej odbywać się będzie z
osobnego pola istniejącej rozdzielnicy w rozdzielni niskiego napięcia. Dodatkowa moc elektryczna na
oświetlenie wewnętrzne części magazynowej jest pomijalna w całkowitym bilansie energetycznym
obiektu.  

 Zaopatrzenie w gaz – z istniejącego przyłącza gazowego.  Obudowa wiaty nie spowoduje zmian w
zakresie zapotrzebowania na gaz – magazyn będzie nieogrzewany

 Ogrzewanie – z lokalnego źródła ciepła (istniejąca kotłownia na gaz). Obudowa wiaty nie spowoduje
zmian w zakresie zapotrzebowania na ciepło – magazyn będzie nieogrzewany



 Wody  opadowe  -  odprowadzenie  do  istniejącej  instalacji  kanalizacji  deszczowej  i  dalej  do  sieci
miejskiej istniejącym przyłączem kanalizacji deszczowej, bez zmian w zakresie ilości odprowadzanych
ścieków (istniejący dach pozostawia się bez zmian). 

 Dostęp  do  drogi  publicznej  odbywa  się  w  sposób  bezpośredni:  istniejącym  zjazdem  z  ulicy  (od
północy obiektu). 

 Miejsce gromadzenia odpadów stałych – bez zmian w tym zakresie.
 Miejsca postojowe dla samochodów osobowych przewiduje się w ramach istniejącego parkingu dla

samochodów osobowych, bez zmian w tym zakresie.

 10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

 10.1. Usytuowanie budynku, naturalne oświetlenie, przesłanianie, nasłonecznienie etc.

Podstawa: par.  13  i  60  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Analiza:  w  przypadku  przebudowywanego  budynku  (wysokość  do  35m)  wysokość  przesłaniania  nie  zmieni  się.
Przebudowa obiektu nie zwiększa jego gabarytów zewnętrznych.
Obszar oddziaływania w całości mieści się na działce inwestora (brak ograniczeń w zabudowie działki sąsiedniej).

 10.2. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych

Podstawa:  par.  18  i  19  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Analiza: miejsca postojowe są zorganizowane w ramach istniejącej infrastruktury parkingowej, będącej w użytkowaniu
wieczystym przez Inwestora.  Obszar oddziaływania mieści się w całości na działce inwestora.

 10.3. Miejsca gromadzenia odpadów stałych 

Podstawa: par. 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Analiza:  Nie planuje się zmian w ilości i lokalizacji miejsca gromadzenia odpadów. W związku z powyższym odległości
od sąsiednich obiektów i działek nie wyznacza się. Obszar oddziaływania mieści się w całości na działce inwestora.

 10.4. Rozsączanie z przydomowej oczyszczalni ścieków i możliwość budowy studni na działkach sąsiednich

Podstawa: par. 31 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Analiza: nie dotyczy,  brak przydomowej oczyszczalni ścieków.

 10.5. Zbiorniki na nieczystości ciekłe

Podstawa: par. 36 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Analiza: nie dotyczy,  brak bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe.

 10.6. Uwarunkowania wynikające ze stosowania wentylacji mechanicznej w budynku 

Podstawa: par.  152  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Analiza: Istniejące  czerpnie  i  wyrzutnie  dachowe  wentylacji  mechanicznej  nie  wpływają  na  możliwość  zabudowy
działek sąsiednich. Brak zmian w układzie czerpni i wyrzutni. Dodatkowa wentylacja magazynu z istniejącej centrali
wentylacyjnej, w ramach jej wysterowania. 

 10.7. Bezpieczeństwo pożarowe

Podstawa: par. 271, 272, 273 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Analiza: Projekt  przewiduje  wzniesienie  nowej  ściany  oddzielenia  pożarowego  od  wschodniej  granicy  działki,
analogicznie jak dla części istniejącej (przedłużenie linii ściany ppoż), nie wpływa zatem na możliwość zabudowy działki



sąsiedniej. Obszar oddziaływania mieści się w całości na działce Inwestora.

 10.8. Wnioski końcowe z analizy obszaru oddziaływania

Obszar oddziaływania mieści się w całości na działce Inwestora.

 11. Informacje w zakresie oddziaływania na środowisko

Projektowana przebudowa wiaty na część magazynową budynku przemysłowego nie zmieni stopnia oddziaływania na
środowisko istniejącej inwestycji. Inwestor posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia na istniejące w zakładzie instalacje.  Przebudowa nie spowoduje przekroczenia progów oddziaływań
zaakceptowanych w tej decyzji. 
Zakres  przekształcenia  pierwotnej  inwestycji,  polegającej  na  budowie  zakładu produkcyjnego wraz  z  instalacjami  i
częścią  biurową  nie  przekroczył  powierzchni  1  ha.  Przebudowa  wiaty  na  część  magazynową  nie  doprowadzi  do
zwiększenia obszaru przekształcenia, zaś w fazie użytkowania inwestycji nie zwiększy poziomu generowanego hałasu,
promieniowania, emisji substancji, ani ilości odprowadzanych ścieków.
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 1. Przedmiot inwestycji i dane inwestora 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej wiaty przy budynku przemysłowo-biurowym na część magazynową
budynku produkcyjnego w oparciu o istniejące zadaszenie wiaty na słupach żelbetowych, na terenie zakładu Gamon
Trucks w Konstantynowie Łódzkim, zlokalizowanego przy ulicy Przemysłowej 5.
Inwestorem i obecnym właścicielem obiektu jest  firma  Gamon Trucks Sp. z o.o., Sosnowa 5, 44-203 Rybnik

 2. Dane na temat działki i  przedmiotu inwestycji

Teren  objęty  inwestycją  zlokalizowany  jest  w  Konstantynowie  Łódzkim  przy  ulicy  Przemysłowej  5,  na  obszarze
przeznaczonym  pod  zabudowę  produkcyjną,  składów  i  magazynów  Uchwałą  nr  XLII/456/09  Rady  Miejskiej  w
Konstantynowie  Łódzkim,  z  dnia  27  sierpnia  2009  r.  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru  miasta  Konstantynów  Łódzki  –  obszar  1P.  Działki  objęte  zakresem
opracowania stanowią nieruchomość inwestora, na którą składają się: obiekt zakładu produkcyjnego z częścią biurową,
wiata, trafostacja SN, urządzenia budowlane i istniejący układ komunikacyjny. Całość zlokalizowana jest na działkach o
numerach 92/3,  93/6 oraz  87/3.  Budynek  będący przedmiotem niniejszego  opracowania  zajmuje wschodnią część
działek  inwestora.  Jest  to budynek  jednokondygnacyjny,  wzniesiony  w konstrukcji  żelbetowo-stalowej,  obudowany
płytą warstwową, z murowaną, dwukondygnacyjną częścią biurową od frontu. Bezpośrednio od strony południowej, za
bryłą  budynku  produkcyjnego,  zlokalizowana  jest  ,  przybudowana  do  budynku  produkcyjnego,  wiata  wsparta  na
słupach  żelbetowych,  analogicznych  jak  słupy  żelbetowe  w  bryle  głównej  części  produkcyjnej.  Dach  budynku
produkcyjnego  jest  także  dachem  przykrywającym  słupy  żelbetowe i  kratownice  dachowe wiaty,  tj.  stanowiącym
przedłużenie  zadaszenia  głównej  bryły  obiektu.  Całość  części  produkcyjnej  wraz  z  wiatą  została  zaprojektowana
pierwotnie w taki sposób, aby w przyszłości, w miarę wzrostu potrzeb właściciela, w oparciu o już wykonane elementy
konstrukcyjne  całości  możliwe było  bezproblemowe wydłużenie  budynku produkcyjnego  polegające  na  zabudowie
wiaty płytami warstwowymi. 

W zakładzie produkcyjnym odbywa się montaż na gotowych podwoziach samochodów ciężarowych,  beczek wraz z
osprzętem  służących do  specjalistycznych  celów  takich  jak  czyszczenie  sieci  kanalizacyjnych,  wybieranie  ścieków  z
szamb szczelnych, czyszczenie torowisk tramwajowych, płyt lotniskowych itp. Samochody te nazywane są potocznie
WUKO. Produkcja gotowych zbiorników i ich montaż na podwoziach wynosi około 240 sztuk rocznie. Proces produkcji
polega na wyginaniu blach stalowych, spawaniu ich w walce, montażu dekli dwustronnych, dospawywaniu różnych
akcesoriów stalowych, takich jak uchwyty i wsporniki dla urządzeń typu pompy, węże etc. W procesie produkcji części
metalowe  są  śrutowane,  a  wykonywane  podzespoły  są  lakierowane  w  specjalnych  komorach.  Na  dostarczony
samochód z gołym podwoziem dospawywana jest specjalna rama, na której montuje się zbiornik z osprzętem.

Inwestor obecnie planuje wdrożenie zamiarów inwestycyjnych przewidzianych wcześniej na etapie wznoszenia obiektu,
tj. przebudowę wiaty polegającą na zabudowanie wiaty płytą warstwową z trzech stron i przekształceniu tej wiaty w
nieogrzewaną część magazynową obiektu, zamkniętą od zewnątrz. W magazynie przewiduje się gromadzenie zapasu
materiału wykorzystywanego do bieżącej produkcji zakładu – głównie elementy metalowe, niepalne. Inwestycja ma na
celu  zapewnienie  nieprzerwanej  produkcji  w dobie coraz częściej  zrywających się  łańcuchów dostaw materiałów i
półproduktów. 

W zachodniej,  północnej  i  południowej  części  nieruchomości  inwestora zlokalizowana jest  infrastruktura drogowo-
parkingowa, zapewniająca miejsca postojowe dla pracowników i drogi manewrowe na terenie zakładu.

 3. Przebudowywana wiata na magazyn produkcyjny

Przebudowywany  obiekt  w  części  produkcyjnej  wzniesiono  w  konstrukcji  żelbetowo-stalowej  (słupy  żelbetowe
prefabrykowane  i  kratownice stalowe),  na  siatce  6x30m.  Obudowę stanowi  płyta  warstwowa z  rdzeniem z  wełny
mineralnej (ściana od wschodu) lub płyta warstwowa z rdzeniem z PIR (pozostałe: ściany południowa i zachodnia).  
Na południe od części produkcyjnej wzniesiono wiatę na siatce 6x30m, w oparciu o te same założenia konstrukcyjne co
część  produkcyjna,  z  możliwością  jej  późniejszej  obudowy  płytami  warstwowymi.  Wiata  stanowi  przedłużenie
konstrukcyjne budynku i jest jego integralną częścią. 

Inwestor w ramach inwestycji planuje dokonać obudowy istniejącej wiaty z trzech stron płytą warstwową. Obudowę
stanowić będzie płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej (ściana od wschodu) lub płyta warstwowa z rdzeniem
z  PIR  (pozostałe:  ściany  południowa  i  zachodnia).   Pod  ścianami  wykonana  będzie  podwalina  prefabrykowana
analogiczna jak w części istniejącej. W linii ściany szczytowej przewiduje się wykonanie dodatkowych słupów stalowych
stanowiących konstrukcję pod płyty warstwowe w module rozpiętościowym 6m wraz z ze stopami fundamentowymi.
Słupy te mocowane będą u góry do, przygotowanych w szczytowej kratownicy na tę ewentualność, gniazd stalowych.

Projekt  zakłada  pozostawienie  istniejącej  ściany  zamykającej  od  południa  część  produkcyjną.  Istniejąca  ściana



południowa będzie stanowić zatem oddzielenie części produkcyjnej (ogrzewanej) od magazynowej (nieogrzewanej). W
związku z powyższym nie planuje się zmian w zapotrzebowaniu budynku na media (ciepło i woda). Dodatkowa moc
elektryczna  na  oświetlenie  wewnętrzne części  magazynowej  jest  pomijalna  w  całkowitym bilansie  energetycznym
obiektu.  
Projekt nie przewiduje większych zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. Istniejące w północnej, zachodniej i
południowej części działki urządzenia urządzenia budowlane (instalacje po terenie) przeznacza się do pozostawienia
bez  zmian.  Analogicznie  istniejący  układ  komunikacyjny  przewiduje  się  do  adaptacji.  Jedynie  pod  planowaną  do
zabudowy wiatą dokonana zostanie rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki brukowej. W jej miejsce Inwestor wykona
posadzkę przemysłową żelbetową, zbrojoną włóknem rozproszonym wg parametrów technicznych identycznych jak
istniejąca posadzka przemysłowa w części produkcyjnej zakładu. 

 4. Parametry inwestycji

Działka:
Powierzchnia działki: 10016 m2

Pow. zabudowy  istn. (biuro z produkcją + wiata): 3 420, 48m2  + 721,02 m2  = 4 141,5 m2

Pow. zabudowy proj. (biuro z prod. i magazynem): 4 141,5 m2 (bez zmian po przebudowie)
Powierzchnia biologicznie czynna: 1 925,4 m2 (bez zmian po przebudowie)
Powierzchnie utwardzone istniejące: 3949,10 m2 (bez zmian po przebudowie)
Liczba miejsc parkingowych 35 brak zmian – istn. MP na terenie 

inwestora
Budynek i wiata podlegające przebudowie:
Max. szerokość budynku z wiatą: 35,25 m (bez zmian po przebudowie)
Max. długość budynku z wiatą: 131,70m (bez zmian po przebudowie)
Wysokość obiektu do a yki: 11,5 m bez zmian                  
Liczba kondygnacji nadziemnych: 2 bez zmian
Kąt nachylenia połaci dachowej: 2% bez zmian
Powierzchnia użytkowa części nadziemnej: 4 206,78 m2 wzrost o  715 m2 (zabudowa wiaty)

Kubatura zab.  istn. (biuro z produkcją + wiata): 36609 m3  + 8053 m3= 44 662 m3

Kubatura proj. (biuro z prod. i magazynem): 44 662 m3 (bez zmian po przebudowie)

Liczba lokali mieszkalnych: 0
Liczba lokali użytkowych: 0

Budynek po przebudowie będzie posiadał takie same parametry gabarytowe jak obiekt przed przebudową: wysokość,
szerokość, głębokość, liczba kondygnacji czy łączna kubatura obiektu.  Miejsca parkingowe, przewidziane do obsługi
inwestycji w zakresie infrastruktury komunikacyjnej nie ulegają zmianie, albowiem użytkownik nie planuje zmian w
ilości  zatrudnionych osób.  MPZP  wyznacza  ilość  miejsc  postojowych w funkcji  wielkości  zatrudnienia  w obiektach
produkcyjnych. 

 5. Zestawienie powierzchni

 5.1. Zestawienie powierzchni - parter

Nr pom.     Nazwa                                                          Powierzchnia           Wykończenie ścian                 Wyk. Podłogi                                
0.01 Magazyn 715 m2 Ściana warstwowa Posadzka przemysłowa

 6. Opis stanu istniejącego przebudowywanej wiaty

 6.1. Fundamenty i słupy istniejące 

Słupy istniejące wiaty zostały posadowione bezpośrednio na żelbetowych stopach fundamentowych. Układ i rozmiary
stóp oraz słupów analogiczne jak w części produkcyjnej (zabudowanej płytą warstwową) obiektu. Projekt przewiduje
wykorzystanie  istniejących  stóp  fundamentowych  i  słupów.  Zgodnie  z  archiwalnym  projektem  budowy  hali  pod
głównymi słupami nośnymi istnieją żelbetowe stopy fundamentowe o wymiarach 360x240x50 cm, oraz 260x180x50
cm posadowione na rzędnej około -1,20 w stosunku do przyjętego w niniejszej dokumentacji  zera budynku. 



 6.2. Główna konstrukcja nośna istniejąca oraz istniejąca konstrukcja dachu

Główna konstrukcja nośna części nadziemnej zaprojektowana i wykonana została jako jednotraktowa. Słupy wykonano
jako żelbetowe prefabrykowane o przekroju 70x40 oraz 70x50 cm. Kratownice dachu wykonano w konstrukcji stalowej
Kratownice o rozpiętości 30 m rozmieszczone są w rozstawie co 6m i stanowią przedłużenie konstrukcji dachu części
produkcyjnej.  Na kratownicach oparto blachy trapezowe dachowe.  Ocieplenie wykonane jest  z  płyt PIR gr.  14 cm,
pokrycie  stanowi  membrana  PVC.  Sztywność  układu  zapewniają  stężenia  połaciowe  stalowe  oraz  –  wg  opisu
technicznego archiwalnej dokumentacji budowlanej – ściany murowane części biurowej. Projekt nie przewiduje zmian
w zakresie pokrycia dachowego, konstrukcji dachu, konstrukcji słupów nośnych.

 7. Opis nowych elementów przebudowywanego obiektu

 7.1. Fundamenty

Zgodnie  z  archiwalnym  projektem  budowy  hali  pod  głównymi  słupami  nośnymi  istnieją  żelbetowe  stopy
fundamentowe o wymiarach 360x240x50 cm, oraz 260x180x50 cm posadowione na rzędnej około -1,20 w stosunku do
przyjętego w niniejszej dokumentacji  zera budynku. W szczycie wiaty planuje się wzniesienie nowej ściany osłonowej z
płyt  warstwowych  na  nowej  podkonstrukcji  stalowej.  W  linii  ściany  szczytowej  przewiduje  się  zatem  wykonanie
dodatkowych słupów stalowych stanowiących konstrukcję pod płyty warstwowe w module rozpiętościowym 6m wraz z
ze stopami fundamentowymi. Słupy te mocowane będą u góry do, przygotowanych w szczytowej kratownicy na tę
ewentualność, gniazd stalowych. Nowo projektowane stopy fundamentowe  pod nowo projektowane słupy środkowe
ściany szczytowej obiektu przewiduje się posadowić na rzędnych podanych w projekcie konstrukcji.  W szczytowym
przęśle,  o  dotychczasowej  rozpiętości  30  m,  planuje  się  wykonanie  czterech  słupów  o  wymiarach  30x20  cm.
Projektowane stopy żelbetowe będą posiadały wymiary podane w projekcie konstrukcyjnym i będą posadowione na
warstwie wyrównawczej z chudego betonu klasy C8/10 gr. min. 10cm. 

Pod projektowanymi ścianami z płyt warstwowych planuje się rozmieścić żelbetowe podwaliny z wewnętrzną izolacją
pionową,  analogiczne  jak  w  części  istniejącej.  Montaż  podwalin  między  słupami  istniejącymi  żelbetowymi  i
projektowanymi stalowymi. 

Powierzchnię  nowych  stóp  i  podwalin   zabezpieczyć  izolacją  powierzchniową 2x  ABIZOL  R+P  lub  masą  asfaltową
powłokową IZOLBET DP nanoszoną na powierzchnię betonową uprzednio zagruntowaną IZOLBETEM A (w kontakcie ze
styropianem i XPS stosować STYRBIT 2000, DYSPERBIT lub ABIZOL ST). Wszystkie produkty stosować zgodnie z kartą
techniczną wyrobu. Zbrojenie stóp i podwalin zgodnie z rysunkami części konstrukcyjnej projektu technicznego. 

 7.2. Ściana oddzielenia pożarowego REI120 z płyty warstwowej

W  części  wschodniej  budynku  wiaty  przewiduje  się  wykonanie  nowej  ściany  oddzielenia  pożarowego  w  klasie
odporności ogniowej nie niższej niż REI120. Ścianę zaprojektowano z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej.
Zastosowane płyty warstwowe muszą być samonośne i nie obciążone, posiadać odporność min EI120 i być mocowane
do  konstrukcji  nośnej  o  odporności  R120  za  pomocą  odpowiednich  łączników. Płyta  warstwowa  będzie  stanowić
zewnętrzne i wewnętrzne wykończenie obiektu. 

 7.3. Ściany zewnętrzne pozostałe

W części zachodniej i południowej budynku wiaty przewiduje się wykonanie nowej ściany zewnętrznej z płyt warstwowych.
Ścianę zaprojektowano z płyt warstwowych z rdzeniem z PIR. Zastosowane płyty warstwowe muszą być NRO i być mocowane
do konstrukcji  nośnej  za pomocą odpowiednich łączników. Płyta warstwowa będzie stanowić zewnętrzne i  wewnętrzne
wykończenie obiektu.

 7.4. Posadzka przemysłowa na gruncie w części produkcyjnej

W  części  produkcyjnej  przewiduje  się  posadzkę  przemysłową pływającą  na  podbudowie.  Płyta  posadzki  gr.20  cm
zbrojona zbrojeniem rozproszonym wg technologii wykonawcy i projektu wykonawczego. Warstwa poślizgowa z folii
polietylenowej na podbudowie wg opracowania wykonawcy.



 8. Zagadnienia San-Epid

 8.1. Oświetlenie pomieszczeń światłem naturalnym

W projektowanej przestrzeni nie występują pomieszczenia stałej pracy dla których wymaga się dostępu do oświetlenia
naturalnego. 

 8.2. Wentylacja pomieszczeń

Magazyn  przewiduje  się  wentylować  mechanicznie  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  –  szczegóły  wg projektu
technicznego części branżowej.

 8.3. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

W  obiekcie  znajdują  się  istniejące  pomieszczenia  higieniczno-sanitarne  odpowiednie  dla  przewidywanej  wielkości
zatrudnienia. 

 9. Informacja o wpływie obiektu na środowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Istniejąca i projektowana infrastruktura techniczna jest wystarczająca z punktu widzenia zapotrzebowania na wodę
oraz ilość odprowadzanych ścieków. Ilości pobieranej wody, odprowadzanych ścieków, zapotrzebowania na energię nie
zmienią się w stosunku do stanu istniejącego. Ścieki wprowadzane do instalacji kanalizacyjnej będą miały charakter
gospodarczo-bytowy. Ścieki deszczowe będą odprowadzane do istniejącej instalacji deszczowej.

Nie przewiduje się emisji dodatkowych zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych ponad emisje
już występujące w zakładzie.

Projektowana inwestycja nie wiąże się z emisją dodatkowego hałasu, wibracji oraz promieniowania, w szczególności
jonizującego,  pola  elektromagnetycznego  i  innych  zakłóceń.  Obiekt  nie  będzie  miał  dodatkowego  negatywnego
wpływu  na  środowisko:  na  istniejący  drzewostan,  powierzchnię  ziemi,  w  tym  glebę,  wody  powierzchniowe  i
podziemne.

 10. Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii i projektowana charakterystyka energetyczna

W związku z faktem, że projektowana przebudowa nie zawiera pomieszczeń ogrzewanych – nie załącza się do projektu
analizy wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

 11. Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej

 11.1. Charakterystyka pożarowa obiektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej wiaty przy budynku przemysłowo-biurowym na część magazynową
budynku produkcyjnego w oparciu o istniejące zadaszenie wiaty na słupach żelbetowych, na terenie zakładu Gamon
Trucks w Konstantynowie Łódzkim, zlokalizowanego przy ulicy Przemysłowej 5. 

W zakładzie produkcyjnym odbywa się montaż na gotowych podwoziach samochodów ciężarowych,  beczek wraz z
osprzętem służących do  specjalistycznych  celów  takich  jak  czyszczenie  sieci  kanalizacyjnych,  wybieranie  ścieków  z
szamb szczelnych, czyszczenie torowisk tramwajowych, płyt lotniskowych itp. Samochody te nazywane są potocznie
WUKO. Produkcja gotowych zbiorników i ich montaż na podwoziach wynosi około 240 sztuk rocznie. Proces produkcji
polega na wyginaniu blach stalowych, spawaniu ich w walce, montażu dekli dwustronnych, dospawywaniu różnych
akcesoriów stalowych, takich jak uchwyty i wsporniki dla urządzeń typu pompy, węże etc. W procesie produkcji części
metalowe  są  śrutowane,  a  wykonywane  podzespoły  są  lakierowane  w  specjalnych  komorach.  Na  dostarczony
samochód z gołym podwoziem dospawywana jest specjalna rama, na której montuje się zbiornik z osprzętem.

Inwestor obecnie planuje wdrożenie zamiarów inwestycyjnych przewidzianych wcześniej na etapie wznoszenia obiektu,
tj. przebudowę wiaty polegającą na zabudowanie wiaty płytą warstwową z trzech stron i przekształceniu tej wiaty w
nieogrzewaną część magazynową obiektu, zamkniętą od zewnątrz. W magazynie przewiduje się gromadzenie zapasu
materiału wykorzystywanego do bieżącej produkcji zakładu – głównie elementy metalowe, niepalne. Inwestycja ma na
celu  zapewnienie nieprzerwanej  produkcji  w dobie coraz częściej  zrywających się łańcuchów dostaw materiałów i
półproduktów. 



 11.2. Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji

Przebudowywany obiekt to budynek jednokondygnacyjny PM z częścią socjalno-biurową ZLIII; niepodpiwniczony.
Powierzchnie wewnętrzne budynku produkcyjnego wynoszą:

• hala produkcyjna z wiatą – 3.671,89m2;
• część socjalno-biurowa – 617,37m 2

• część techniczna – 70,43m 2

Po przebudowie powierzchnia hali produkcyjnej wzrośnie o powierzchnię wiaty, tj. 715 m2.

Hala:
• Wysokość do spodu konstrukcji 8,35m
• Wysokość w kalenicy 11,33m
• Wysokość a yki 11,50m

 11.3. Odległość od obiektów sąsiadujących

Działka sąsiednia od strony wschodniej pozostaje niezabudowana. Odległość ściany zewnętrznej wznoszonego budynku
od granicy sąsiedniej niezabudowanej działki budowlanej powinna wynosić co najmniej połowę odległości określonej w
§ 271 ust. 1–7, przyjmując, że na działce niezabudowanej będzie usytuowany budynek o przeznaczeniu określonym w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przy czym dla budynków PM należy przyjmować, że będzie on
miał gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej Q większą od 1000 MJ/m2, lecz nie większą niż 4000 MJ/m2. W
związku z §272, ust. 1 rozporządzenia i odległością projektowanego budynku od wschodniej granicy działki, wynoszącą
4,0m – w osi „F”  zaprojektowano ścianę oddzielenia pożarowego REI120, a wszystkie otwory w niej umieszczone
muszą posiadać odporność EI60. 

Od  strony  zachodniej,  na  sąsiedniej  działce,  zlokalizowany  jest  budynek  produkcyjny,  w  odległości  28m  od
przebudowywanego obiektu.

 11.4. Parametry pożarowe występujących substancji palnych

W budynku, w części poddanej przebudowie, znajdował będzie się magazyn półproduktów i materiałów używanych w
bieżącej  produkcji.  Nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu przepisów
przeciwpożarowych. Nie przewiduje się zmian w części istniejącej budynku – tj. na dotychczasowej hali produkcyjnej. 

 11.5. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

Projekt  nie przewiduje zmian w dotychczasowym podziale na strefy pożarowe – dwukondygnacyjną strefę ZLIII oraz
strefę produkcyjną PM o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2. Z części PM wydzielono dodatkowo jako
osobną  strefę  pożarową  magazyn  lakierów,  a  także  wydzielono  jako  pomieszczenia  zamknięte  trafostację  SN,
pomieszczenie rozdzielni NN oraz kotłowni gazowej. 

Dla stref pożarowych zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi - ZL nie oblicza się gęstości obciążenia ogniowego.

 11.6. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana ilość osób mogących przebywać w obiekcie 

Istniejący obiekt w części frontowej, biurowej zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Z racji swojej funkcji i
rozmiarów  nie  przewiduje  się  przebywania  w  nim  równocześnie  więcej  niż  50  osób  nie  będących  jego  stałymi
użytkownikami. Część produkcyjna obiektu została wydzielona jako osobna strefa, kwalifikowana jako PM o gęstości
obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2.  Z części PM wydzielono dodatkowo jako osobną strefę pożarową magazyn
lakierów, a także wydzielono jako pomieszczenia zamknięte trafostację SN, pomieszczenie rozdzielni NN oraz kotłowni
gazowej. 

 11.7. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

W budynku nie przewiduje się pomieszczeń zagrożonych wybuchem. W istniejącej części znajdują się lokalne strefy
zagrożenia  wybuchem  związane  z  istniejącymi  komorami  lakierniczymi  i  istniejącym  magazynem  lakierów  i  farb.
Zgodnie z pierwotną dokumentacją budowlaną obiektu wentylacja magazynu farb i lakierów stanowi niezależny układ
wentylacyjny wywiewnej sterowany eksplozymetrem z czujnikami kalibrowanymi na progi wybuchowości substancji
składowanych, z centralką detekcyjno – sterowniczą zlokalizowaną poza pomieszczeniem magazynu. Układ detekcyjno
– sterowniczy uniemożliwia ręczne wyłączenie wentylacji w przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji.
Niniejszy projekt nie przewiduje zmian w strefach zagrożenia wybuchem ani nie wprowadza dodatkowych zagrożeń w
tym zakresie. 



 11.8. Podział obiektu na strefy pożarowe

Projektowany obiekt w części frontowej zakwalifikowano do kategorii  zagrożenia ludzi ZL III.  Z racji swojej funkcji i
rozmiarów  nie  przewiduje  się  przebywania  w  nim  równocześnie  więcej  niż  50  osób  nie  będących  jego  stałymi
użytkownikami. Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla budynku ZL III o dwóch kondygnacjach wynosi 8 000 m2.
Łączna powierzchnia nadziemnej strefy pożarowej ZLIII po przebudowie nie zmieni się. 

Część produkcyjna obejmuje strefę pożarową PM o gęstości obciążenia ogniowego Q<500 MJ/m2 – zgodnie z danymi
pozyskanymi  od  inwestora  i  z  dokumentacji  archiwalnej  obiektu.  W  niskim,  jednokondygnacyjnym  budynku
zakwalifikowanym do kategorii PM przy założonym obciążeniu ogniowym Q≤500MJ/m2 dopuszczalna powierzchnia
strefy  pożarowej  nie  przekracza  20.000m2,  również  po  powiększeniu  tej  strefy  o  715  m2 po  projektowanej
przebudowie.

W części istniejącej wydzielono następujące pomieszczenia:
• istniejąca kotłownia – pomieszczenie wydzielone REI60;
• istniejąca rozdzielnia NN – pomieszczenie wydzielone REI60;
• istniejący magazyn lakierów i farb – pomieszczenie wydzielone REI120 z drzwiami EI60.

 11.9. Klasa odporności pożarowej obiektu, klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez 
elementy budowlane

Wymaganą klasą odporności pożarowej dla obiektu niskiego ZLIII  o dwóch kondygnacjach nadziemnych gdy poziom
stropu nad pierwszą kondygnacją nadziemną jest na wysokości nie większej niż 9 m nad poziomem terenu, jest klasa
„D”. Część produkcyjna budynku realizowana została (i będzie przy przebudowie) w klasie „E” odporności pożarowej. 

Elementy budynku posiadać będą klasę odporności ogniowej jak w poniższej tabeli.

Klasa 
odporności 
pożarowej 

budynku

Klasa odporności ogniowej elementów budynku4)

główna 
konstrukcja

nośna

konstrukcja
dachu strop1) ściana

zewnętrzna, 1),2)
ściana

wewnętrzna1)
przekrycie

dachu3)

1 2 3 4 5 6 7

„E” - - - - - -

„D” R 30 (-) REI 30
EI30

(o↔i)
(-) (-)

Oznaczenia w tabeli: 

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, 
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 
(o↔i) – oddziaływanie ognia od wewnątrz i od zewnątrz.
(-) - nie stawia się wymagań. 

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań 
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych 
(z zastrzeżeniem § 218 rozporządzenia [3]), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także 
budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 

4) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

Zgodnie z § 216, ust.1 rozporządzenia, dla poszczególnych elementów części budynku przewidzianej do przebudowy w
klasie E: konstrukcji dachu, stropu, ścian zewnętrznych, ścian wewnętrznych, przekrycia dachu nie stawia się wymagań
w  zakresie  odporności  ogniowej.  Wymaga  się  natomiast,  aby  wymienione  elementy  były  niepalne  lub
nierozprzestrzeniające  ognia.  Ponieważ  powierzchnia  przekrycia  dachu  przekracza  1.000m2,  to  jest  ona



nierozprzestrzeniająca ognia i oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej RE15. 

Odległość  ściany  zewnętrznej  wznoszonego  budynku  od  granicy  sąsiedniej  niezabudowanej  działki  budowlanej
powinna wynosić co najmniej połowę odległości określonej w § 271 ust. 1–7, przyjmując, że na działce niezabudowanej
będzie usytuowany budynek o przeznaczeniu określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
przy czym dla budynków PM należy przyjmować, że będzie on miał gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej Q
większą od 1000 MJ/m2, lecz nie większą niż 4000 MJ/m2. W związku z  §272,  ust. 1 rozporządzenia i  odległością
projektowanego  budynku  od  wschodniej  granicy  działki,  wynoszącą  4,0m  –  w  osi  „F”  zaprojektowano  ścianę
oddzielenia pożarowego REI120, a wszystkie otwory w niej umieszczone muszą posiadać odporność EI60. 

 11.10.Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne oraz przeszkodowe

Warunki  ewakuacji  z  hali  produkcyjnej:  dla  jednokondygnacyjnej  hali  zakwalifikowanej  do  strefy  PM  o  gęstości
obciążenia ogniowego wynoszącej Qd ≤ 500 MJ/m 2 podstawowe wymagania są następujące:

•  zgodnie  z  §237  dopuszczalna  długość  przejścia  ewakuacyjnego  nie  przekracza  100,0  m.  Długość  ta  ulega
powiększeniu o 25% (pomieszczenie o wysokości powyżej 5,0m), co daje 125,0 m.

• ze strefy produkcyjnej o gęstości obciążenia ogniowego Qd≤500 MJ/m2 i powierzchni ponad 1000m2 zapewniono
dwa wyjścia ewakuacyjne.

Warunki ewakuacji z części socjalno-biurowej zakwalifikowanej do kategorii ZLIII - wymagania są następujące:

• zgodnie z §237 dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego nie powinna przekraczać 40,0 m.

• zgodnie z §256 dopuszczalna długość drogi ewakuacyjnej nie powinna przekraczać 30,0m, w tym nie więcej niż 20,0
m na poziomej drodze ewakuacyjnej – w istniejącym obiekcie warunek został spełniony.

W budynku należy wykonać oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne). Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co
najmniej  1  godziny  od  zaniku  oświetlenia  podstawowego.  Oświetlenie  ewakuacyjne  należy  stosować  na  drogach
ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym.

 11.11.Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej,
dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, 
dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

W  hali  zakwalifikowanej  do  kategorii  PM  przy  gęstości  obciążenia  ogniowego  Q≤500MJ/m2,  w  której  nie  ma
pomieszczeń o powierzchni przekraczającej 100m2 i gęstości obciążenia ogniowego Q>1000MJ/m2 nie ma konieczności
zastosowania  hydrantów wewnętrznych 52.  Jednak z  uwagi  na wprowadzenie do wnętrza  hali  produkcyjnej  ruchu
samochodów ciężarowych – w istniejącym obiekcie zaprojektowano 6 hydrantów wewnętrznych 52. Projektowana
obudowa wiaty z przeznaczeniem na część magazynową o Q<500 MJ/m2 nie zmienia powyższych wymogów. 

Istniejące hydranty wewnętrzne powinny spełniać następujące wymagania:
• W nieogrzewanych budynkach, w których jest konieczne stosowanie instalacji wodociągowej, dopuszcza się

instalację suchą pod warunkiem zastosowania rozwiązań umożliwiających jej nawadnianie w sposób ręczny i
automatyczny.

• Instalacja zasilana z sieci wodociągowej przeciwpożarowej, powinna mieć co najmniej podwójne zasilanie, w
przypadku gdy na sieci obwodowej znajduje się więcej niż pięć hydrantów wewnętrznych.

• Podczas poboru normatywnej ilości wody ciśnienie na zaworze hydrantowym, położonym najniekorzystniej ze
względu na wysokość i opory hydrauliczne, nie może być mniejsze niż 0,2 MPa.

• Minimalne średnice przewodów (DN), w milimetrach, na których instaluje się hydranty wewnętrzne wynoszą:
dla hydrantów 25 - DN 25; dla hydrantów 52 - DN 50

• Minimalna wydajność hydrantów wewnętrznych przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody wynosi: dla hydrantów 25 – 1,0dm3/s; dla hydrantów 52 - 2,5dm3/s

• Nominalny zasięg poziomy dla hydrantów wewnętrznego 25 wynosi: 30 m z zastosowaniem jednego odcinka
węża o długości 20 m.

• Nominalny zasięg poziomy dla hydrantów wewnętrznego 52 wynosi: 30 m z zastosowaniem jednego odcinka
węża o długości 20 m;  50 m z zastosowaniem dwóch odcinków węża o długości 20 m.

• Dopuszcza się wyposażenie hydrantu 52 w dodatkowy wąż w strefach pożarowych PM w celu zabezpieczenia
miejsc, w których odległość do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego przekracza 30m.

• Hydranty  wewnętrzne  umieszcza  się  w  miejscach  łatwo  dostępnych  (możliwie  przy  drogach  komunikacji



ogólnej), a w szczególności w pomieszczeniach magazynowych przy wyjściach na zewnątrz lub przy wyjściach
ewakuacyjnych.

• Hydranty wewnętrzne powinny być tak rozmieszczone,  aby w ich zasięgu znajdowało się każde miejsce w
budynku lub jego części.

• Zawory powinny być umieszczone na wysokości (1,35 +/- 0,05) m od poziomu podłogi.
• Maksymalne  ciśnienie  robocze  w  instalacji  wodociągowej  przeciwpożarowej  nie  powinno  przekraczać  1,2

MPa.
• Przewody  zasilające  instalacji  wodociągowej  przeciwpożarowej  powinny  być  prowadzone  jako  przewody

obwodowe w budynkach jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej przekraczającej 3000 m2.
• Przewody instalacji, z której pobiera się wodę do gaszenia pożaru, wykonane z materiałów palnych, powinny

być obudowane ze wszystkich stron osłonami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60.

W budynku nie przewiduje się instalacji oddymiającej,  SSP, DSO ani instalacji tryskaczowej. Dźwigi dla potrzeb ekip
ratowniczych nie będą instalowane. 

Przeciwpożarowy  wyłącznik  prądu,  odcinający  dopływ  prądu  do  wszystkich  obwodów,  z  wyjątkiem  obwodów
zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach
pożarowych o kubaturze przekraczającej  1000 m3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w
pobliżu  głównego  wejścia  do  obiektu  lub  złącza  i  odpowiednio  oznakowany.  Odcięcie  dopływu  prądu
przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej,
w  tym  zespołu  prądotwórczego,  z  wyjątkiem  źródła  zasilającego  oświetlenie  awaryjne,  jeżeli  występuje  ono  w
budynku.  Przewody  i  kable  wraz  z  zamocowaniami  stosowane  w  systemach  zasilania  i  sterowania  urządzeniami
służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru
przez wymagany czas działania urządzenia przeciwpożarowego.

 11.12.Podręczny sprzęt gaśniczy

Obiekt  powinien  być  wyposażony  w  gaśnice  przenośne  spełniające  wymagania  Polskich  Norm  będących
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic, lub w gaśnice przewoźne. Jedna jednostka masy środka
gaśniczego 2kg (lub 3dm3 ) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m 2 powierzchni strefy pożarowej.
Gaśnice powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:

• przy wejściach do budynku,
• na korytarzach,
• przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz;
• w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki).
• w obiektach wielokondygnacyjnych – w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to

istniejące warunki.
Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki: odległość z każdego miejsca w obiekcie, w
którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m; do gaśnic powinien być
zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

 11.13.Dojazdy pożarowe

Dojazd pożarowy do budynku nie jest wymagany. 

 11.14.Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zgodnie z rozporządzeniem zapewnienie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru wymagają budynki
użyteczności publicznej oraz produkcyjne i magazynowe o kubaturze bru o przekraczającej 2.500 m3 lub o powierzchni
przekraczającej 500 m2 .
Dla istniejącego budynku o powierzchni strefy pożarowej od 3.000m  2 do 4.000m2 i gęstości obciążenia ogniowego Q d
≤ 500MJ/m 2 ilość wody do celów przeciwpożarowych służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru powinna wynosić 20
dm3/s.  Po przebudowie wiaty na część magazynową wymagana ilość wody do celów zewnętrznego gaszenia nie
zmieni się i wynosi w dalszym ciągu 20 dm3/s. 

Hydranty  zewnętrzne  przeciwpożarowe  rozmieszcza  się  wzdłuż  dróg  i  ulic  oraz  przy  ich  skrzyżowaniach,  przy
zachowaniu odległości:
• między hydrantami - do 150 m;
• od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
• od ściany budynku - co najmniej 5 m.
Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na
zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), powinna wynosić co
najmniej: dla hydrantu nadziemnego DN 80 – 10 dm3/s;



Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe powinny być co najmniej  raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji
przez właściciela sieci  wodociągowej przeciwpożarowej.  Projektowany budynek produkcyjny znajduje się w zasięgu
dwóch istniejących hydrantów zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej. Z uwagi na usytuowanie na terenie inwestycji
wolnostojącej kontenerowej stacji transformatorowej, stanowiącej odrębną strefę pożarową, będącą poza zasięgiem
wspomnianych hydrantów - na terenie inwestycji znajduje się dodatkowy 1 hydrant zewnętrzny HP80.

 12. Uwagi końcowe

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji obiektu winien zapoznać się z całością dokumentacji projektowej, w
szczególności  z  częścią  instalacyjną  i  konstrukcyjną  projektu.  Zakres  robót  budowlanych  poszczególnych  ekip
wykonawczych  powinien  uwzględniać  także  uwarunkowania  wynikające  ze  specyfiki  i  zakresu  robót  budowlanych
przewidzianych do wykonania w dalszych etapach budowy, w tym także przez inne ekipy. W szczególności dotyczy to
późniejszych  prac  instalacyjnych,  dla  których  należy  przygotować  wszelkie  niezbędne  otworowanie,  przepusty,
prowadzenie  instalacji  w warstwach  podposadzkowych  etc.  tak,  by uniknąć  niepotrzebnego  rozkuwania  posadzek,
ścian i stropów. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z opisem technicznym, schematami, detalami oraz z
rysunkami branżowymi i konstrukcyjnymi. Wszelkie wymiary i rzędne należy sprawdzić i potwierdzić na budowie przed
przystąpieniem  do  prac  budowlanych,  zamówieniem  i  produkcją  elementów  do  wbudowania.  Ewentualne  kolizje,
wątpliwości, rozbieżności w dokumentacji i uwagi należy zgłaszać do wyjaśnienia projektantowi przed przystąpieniem
do wykonania robót. Dotyczy to w szczególności zaobserwowanych odstępstw w naturze od danych i założeń zawartych
w projekcie.

Niniejszy projekt jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Opracowanie sporządzono celem
wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.
Dokumentacja przed skierowaniem do realizacji musi być uszczegółowiona  o rysunki wykonawcze, zestawcze i – w
zależności od dalszych potrzeb - warsztatowe. 

Przy wbudowywaniu elementów i  urządzeń należy przestrzegać instrukcji  producenta materiału/urządzenia a także
odpowiednich  norm  i  przepisów  techniczno-budowlanych.  Roboty  budowlane  prowadzić  pod  nadzorem  osoby
posiadającej stosowne uprawnienia i kwalifikacje. Przy prowadzeniu robót budowlanych przestrzegać Rozporządzenia
Ministra  Infrastruktury  z  dnia 12  kwietnia  2002 r.  w sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami.
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Oświadczenie projektanta projektu budowlanego

Zgodnie z artykułem 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oświadczam, że projekt

budowlany:

Projekt    przebudowy  wiaty  przy  budynku   produkcyjno-biurowym  na  część  magazynową  budynku  

przemysłowego  Konstantynów Łódzki, ul. Przemysłowa 5,   z. nr 100801_1.00118.87/3; 100801_1.00118.92/3;  

100801_1.00118.93/6

sporządzony w dniu: _     26 października  2022 r.                                                                                   ______

Inwestor: Gamon Trucks Sp. z o.o., Sosnowa 5, 44-203 Rybnik                                                    

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Pieczęć i podpis
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100801_1.00118.93/6
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Inwestor:    Gamon Trucks Sp. z o.o., Sosnowa 5, 44-203 Rybnik                                                      

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

______________________________________
Pieczęć i podpis





Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Piotr Błażej Podsadny

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 27/R-89/ŁOIA/07,
jest wpisany na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: LO-0596.

Członek czynny od: 30-10-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 16-02-2022 r.  Łódź.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

LO-0596-87C5-9CC8-3AE5-DF9E

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 13/LOOKK/2014,
jest wpisana na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: LO-0992.

Członek czynny od: 03-10-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 24-02-2022 r.  Łódź.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

LO-0992-6293-E253-9FD3-5148

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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1. Przedmiot ekspertyzy technicznej 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejącej wiaty przy budynku przemysłowo-biurowym na część 
magazynową budynku produkcyjnego w oparciu o istniejące zadaszenie wiaty na słupach żelbetowych, na terenie 
zakładu Gamon Trucks w Konstantynowie Łódzkim, zlokalizowanego przy ulicy Przemysłowej 5 na działkach nr 
ewid.: 87/3; 92/3; 93/6; obręb K-18. 

2. Dane Zleceniodawcy 
Firma GAMON TRUCKS  Sp. z o.o. , ul. Sosnowa 5, 44-203 Rybnik 

3. Podstawa opracowania 
 Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 
 Zalecenia i  wytyczne Inwestora, 
 Polskie Normy, wytyczne, rozporządzenia i przepisy prawa budowlanego, 
 Opinia geologiczna opracowana przez mgr. Grzegorza Zalewskiego (upr. geol. nr VII-1454), 
 Projekt architektoniczno-budowlany  przebudowy wiaty hali przy budynku produkcyjno-biurowym na część 

magazynową budynku produkcyjnego opracowany przez AP2 Architekci, al 1-go Maja 62 lok.9, 
 Projekt wykonawczy fundamentów oraz konstrukcji żelbetowej hali opracowany w lipcu 2017r. przez 

Pracownię Projektowania konstrukcji – SG Projekt zlokalizowanej w 95-100 Zgierz, ul. Powstańców Śląskich 
2 m.33. 

 Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej hali opracowany w lipcu 2017r. przez Pracownię Projektowania 
konstrukcji – SG Projekt zlokalizowanej w 95-100 Zgierz, ul. Powstańców Śląskich 2 m.33 

 Wizja lokalna, 
 Dokumentacja fotograficzna. 

4. Cel ekspertyzy 
Celem ekspertyzy jest ocena możliwości zabudowy wiaty w osiach 18-22/A-D, będącej przedłużeniem hali 
produkcyjnej, płytą warstwową z trzech stron, mocowaną do istniejących słupów żelbetowych w osiach 18-22/A 
oraz 18-22/D  oraz możliwość wykonania ściany szczytowej wiaty w osiach 22/A-D również z płyt warstwowych na 
nowoprojektowanych słupach stalowych mocowanych do konstrukcji dachu wiaty i opartych na nowo 
projektowanych stopach fund. Wiata po przekształceniu ma pełnić funkcję nieogrzewanej część magazynowej 
obiektu, zamkniętej od zewnątrz. W magazynie przewiduje się gromadzenie zapasu materiału wykorzystywanego 
do bieżącej produkcji zakładu – głównie elementy metalowe, niepalne 

5. Opis stanu istniejącego 
 Ogólna charakterystyka obiektu 

Projektowany obiekt to wielkokubaturowa hala produkcyjna z częścią biurowo-socjalną od frontu. Bezpośrednio od 
strony południowej, za bryłą budynku produkcyjnego, zlokalizowana jest , przybudowana do budynku 
produkcyjnego, wiata wsparta na słupach żelbetowych, analogicznych jak słupy żelbetowe w bryle głównej części 
produkcyjnej. Dach budynku produkcyjnego jest także dachem przykrywającym słupy żelbetowe i kratownice 
dachowe wiaty, tj. stanowiącym przedłużenie zadaszenia głównej bryły obiektu. Całość części produkcyjnej wraz z 
wiatą została zaprojektowana pierwotnie w taki sposób, aby w przyszłości, w miarę wzrostu potrzeb właściciela, w 
oparciu o już wykonane elementy konstrukcyjne całości możliwe było bezproblemowe wydłużenie budynku 
produkcyjnego polegające na zabudowie wiaty płytami warstwowymi.  
Obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, parterowym, niepodpiwniczonym. Wysokość hali w najwyższym 
punkcie konstrukcji wynosi 11,17m. Dach hali zaprojektowano jako dwuspadowy o spadku połaci 2%. Hala posiada 
wymiary w skrajnych osiach konstrukcyjnych 96,35m x 30,50m, natomiast wiata 24,00m x 30,50m. 
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Główną konstrukcję hali i wiaty tworzą ramy jednonawowe o rozpiętości w osiach 30,00m oraz rozstawie co 6,0m. 
Ramę tworzą żelbetowe słupy prefabrykowane utwierdzone w stopach fundamentowych oraz stalowy kratowy 
dźwigar dachowy oparty przegubowo na głowicach słupów. Na dźwigarach przewidziano płatwie zimnogięte typu Z 
oraz układ stężeń połaciowych poprzecznych oraz podłużnych jak również tężników pionowych między 
kratownicami. Ściany szczytowe hali zaprojektowano z stalowych słupków z rury kwadratowej. Obudowę ścian hali 
zrealizowano z płyt warstwowych w układzie poziomym oraz w dolnej części ścian przewidziano podwaliny pref. 
żelb. trójwarstwowe.  Dla zapewnienia wewnątrz hali transportu przewidziano suwnicę natorową poruszającą się 
po stalowych belkach podsuwnicowych zamocowanych na wspornikach żelb. słupów głównych hali. W osiach  
1-2/A’-D znajduje się dwukondygnacyjna część socjalno-biurowa w konstrukcji tradycyjnej z prefabrykowanymi 
stropami z płyt kanałowych. Natomiast w osiach 14-17/A’-A znajduje się parterowa kotłownia również wykonana w 
technologii tradycyjnej.  

 Badania geotechniczne 
W wyniku przeprowadzonych prac badawczych stwierdzono (Opinia Geotechniczna opracowana przez 

mgr. Grzegorza Zalewskiego (upr. geol. nr VII-1454)): 
Podłoże gruntowe terenu badań do głębokości 4,0m p.p.t charakteryzują złożone warunki gruntowo-

wodne ze względu na płytko zalegający poziom wód gruntowych. Wszystkie nawiercone grunty należą do dwóch 
serii litologicznych i charakteryzują się korzystnymi parametrami geotechnicznymi. W czasie prac terenowych 
zaobserwowano podmokłość terenu w wielu miejscach. 

Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych: 
I seria – osady fluwioglacjalne 
W serii osadów piaszczystych znajdują się grunty niespoiste mineralne rodzime. Litologicznie są to piaski drobne i 
piaski średnie. Seria osadów wodnolodowcowych należy do gruntów przepuszczalnych. 
IA – do zaliczono piaski drobne, są to grunty nawodnione, średnio zagęszczone, o charakterystycznej wartości 
stopnia zagęszczenia ID = 0,5, 
IB – do warstwy zaliczono piaski średnie, są to grunty wilgotne oraz nawodnione, średnio zagęszczone, o 
charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,5. 
II seria – gliny zwałowe 
Na zespół glin zwałowych składają się grunty mineralne rodzime spoiste. W obrębie zbadanego terenu seria ta 
zawiera gliny piaszczyste. Grunty należące do tej serii są mało wilgotne, w stanie twardoplastycznym. 
II – do warstwy zaliczono gliny piaszczyste mało wilgotne w stanie plastycznym, 
o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 0,20. 
 

 Fundamenty hali 
 
Zgodnie z archiwalnym  projektem wykonawczym pod słupami żelbetowymi i stalowymi ściany szczytowej 
sąsiadującej z wiatą wykonano stopy fundamentowe monolityczne z betonu C25/30 W8 oraz stali B500SP.  Poziom 
posadowienia wykonano na rzędnej -1,20m poniżej poziomu zera posadzki hali dla której przyjęto rzędną 
bezwzględną 172,10m n.p.m. Słupy istniejące wiaty zostały posadowione bezpośrednio na żelbetowych stopach 
fundamentowych. Układ i rozmiary stóp analogiczne jak w części produkcyjnej (zabudowanej płytą warstwową) 
obiektu. Wg  archiwalnej dokumentacji budowy hali pod głównymi słupami nośnymi wykonano żelbetowe stopy 
fundamentowe o wymiarach 360x240x50cm (osie A i D/3-17 oraz A i D/19-21), oraz 360x240x50cm (osie A i D/18 
oraz A i D/22). W ścianie szczytowej sąsiadującej z wiatą pod słupy stalowe wykonano stopy żelbetowe o 
wymiarach 150x150x50cm (osie 18/B-E). 
  

 Podwaliny 
 
Pod obudowę hali z płyt warstwowych wykonano podwaliny prefabrykowane trójwarstwowe grubości 30cm (część 
konstrukcyjna 14cm - C30/37 W8, warstwa ocieplenia PIR 8cm, warstwa elewacyjna- C30/37 W8). Ściany zbrojone 
stalą B500SP, otulenie zbrojenia wynosi 30mm dla warstwy licowej od strony  zewnętrznej oraz 30mm dla warstwy 
konstrukcyjnej od strony zewnętrznej (od wnętrza hali). Podwaliny połączono ze słupami głównymi i pośrednimi za 
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pomocą systemowych rozwiązań kotwiących (szyny montażowe, śruby młotkowe, kątowniki) zgodnie z rysunkami 
warsztatowymi i montażowymi. Natomiast połączenie ze stopami fund. zrealizowano za pomocą prętów 
zbrojeniowych. Pręty zbrojeniowe #25 zamocowane w części konstrukcyjnej podwalin oraz rurach Robusta 
zatopionych w stopach i wypełnionych zaprawą montażową lub mieszanką betonową. 
 

 Słupy żelbetowe 
Słupy istniejące wiaty wykonano analogicznie jak części produkcyjnej hali zabudowanej płytą warstwową.  Słupy 
żelbetowe wykonano jako prefabrykowane, z betonu C30/37 i stali B500SP. Otulenie zbrojenia (wymiar do lica 
zbrojenia rozdzielczego) przyjęto 25mm. Zgodnie z dokumentacją archiwalną wykonano słupy o wymiarach 
przekroju 70x40cm (osie A i D/3-17 oraz A i D/19-21) oraz słupy  o wymiarach przekroju 70x50cm  (osie A i D/18 
oraz A i D/22). Słupy o takich samych przekrojach zostały zazbrojone w identyczny sposób niezależnie od ich 
lokalizacji. Mocowanie słupów do stóp fundamentowych zrealizowane zostało za pomocą stalowych wytyków o 
średnicy prętów 28mm (stal B500SP) osadzonych w robustach zatopionych w słupach. Całość została zainiektowana 
po zamontowaniu zaprawą montażową wysokiej wytrzymałości.  

 Słupy ścian szczytowych 
Na styku budynku produkcyjnego z wiatą (osie A-D/18) wykonano ścianę z płyt warstwowych mocowanych do 
słupów stalowych. Słupy mocowanych górą do górnego pasa kratownicy dachowej, a dołem przegubowo oparte na 
żelbetowych stopach fund. Słupy stalowe wykonane o przekroju poprzecznych prostokątnym 20x30cm ze stali 
S235. 

 Konstrukcja dachu 
Główną konstrukcja nośna części nadziemnej wiaty wykonano jako jednotraktową, a główne elementy dachu 
wykonano w konstrukcji stalowej jako dźwigary kratowe o rozpiętości 30,0m rozmieszczone  rozstawie co 6,0m i 
stanowią przedłużenie konstrukcji dachu części produkcyjnej. Na kratownicach zamontowano zimnogięte płatwie 
typu Z, na których oparto blachę trapezową.  Kratownice dachowe zostały stężone układem stężeń połaciowych 
podłużnych i poprzecznych oraz stężeniami pionowymi dachowymi. Całość konstrukcji dachu wiaty i hali 
produkcyjnej tworzy wspólny układ konstrukcyjny. Dźwigary oraz pokrycie nad wiatą oraz częścią hali zostało 
wykonane obecnie w ten sam sposób tworząc jedną całość funkcjonalną. 

 Obudowa hali 
W części wschodniej budynku ( oś D )  wykonano obudowę hali produkcyjnej z płyt warstwowych w 
układzie poziomym grubości 160mm z wypełnieniem wełną mineralną w klasie p.poż. REI120. W osi 18 i 
A halę produkcyjną obudowano płytą warstwową również w układzie poziomym grubości 100mm z 
rdzeniem z PIR w klasie NRO. Płyty mocowano do słupów żelbetowych oraz stalowych systemowymi 
łącznikami. Rozpiętość płyt między podporami ~6,0m.  

 Przyjęte obciążenia na konstrukcję wg dokumentacji arch. 
 
Na konstrukcję hali oddziaływają (obciążenia charakterystyczne): 
- ciężar własny konstrukcji, 
- obciążenie poszyciem dachu: 

a) membrana PCV 1,2mm    0,030 kN/m2 
b) płyta PIR 14cm     0,075kN/m2 
c) paroizolacja PE 0,2mm    0,005kN/m2 
d) blacha dachowa RBT-35/0,75;   0,070kN/m2 

       Σ =  0,180kN/m2 
- obciążenie technologiczne dachu hali 
a) wartość podstawowa 0,150 kN/m2 
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- obciążenie śniegiem (II strefa) 0,9 kN/m2 x 0,8 = 0,720kN/m2 
- obciążenie wiatrem (I strefa) 

a) wartość bazowa ciśnienia prędkości qb.0=0,30kN/m2 

6. Opis stanu projektowanego przebudowy 
Inwestor w ramach inwestycji planuje dokonać obudowy istniejącej wiaty z trzech stron płytą warstwową tj. w 
osiach A/18-22, D/18-22 oraz 22/A-D.  Obudowę stanowić będzie płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej 
(ściana w osi D/18-22) lub płyta warstwowa z rdzeniem z PIR na pozostałych ścianach.  Pod ścianami wykonana 
będzie podwalina prefabrykowana analogiczna jak w części istniejącej. W linii projektowanej ściany szczytowej 
przewiduje się wykonanie dodatkowych słupów stalowych stanowiących konstrukcję pod płyty warstwowe w 
rozstawie 6m wraz ze stopami fundamentowymi analogicznie jak istn. ściany szczytowa w osi 18/A-D. Słupy te 
mocowane będą u góry do przygotowanych w szczytowej kratownicy na tę ewentualność gniazd stalowych. 
 

 Fundamenty 
 
Istniejące stopy pod słupami żelbetowymi ram głównych (osie A,D/19-22) zostaną wykorzystane pod przeniesienie 
dodatkowych obciążeń od obudowy ścian płytami oraz od zwiększonych obciążeń od wiatru. Stopy te zostały na 
takie obciążenia przewidziane w pierwotnych założeniach projektu. W projektowanej ścianie szczytowej należy 
wykonać nowe stopu fund. pod słupy stalowe analogicznie jak stopy w osi 18/A-D.  
 

 Słupy 
 
Istniejące żelbetowe słupy ram głównych w osiach A,D/19-22 zostaną obudowane płytami warstwowymi i zostaną 
wykorzystane pod przeniesienie dodatkowych obciążeń na fundamenty od wiatru. Słupy te zostały na takie 
obciążenia przewidziane w pierwotnych założeniach projektu. Natomiast w projektowanej ścianie szczytowej 
przewiduje się wykonanie stalowych słupów w rozstawie co 6,0m mocowane do istniejących gniazd osadzonych w 
skrajnej kratownicy. Słupy stalowe przewiduje się wykonać z rury prostokątnej 20x30cm, analogicznie do tych w 
istniejącej ścianie szczytowej w osi 18/A-D. 
 

 Obudowa ścian 
 
W osi D/18-22 wiaty przewiduje się wykonanie zabudowy ściany oddzielenia pożarowego w klasie odporności 
ogniowej nie niższej niż REI120. Ścianę zaprojektowano z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 
16cm. Natomiast w osi A/18-22 oraz 22/A-D przewiduje się wykonać ścianę zewnętrzną z płyt warstwowych z rdzeniem 
z PIR gr. 10cm. Płyty należy mocować do żelbetowych oraz stalowych słupów za pomocą systemowych łączników. 
 

 Podwaliny 
 
Pod projektowanymi ścianami z płyt warstwowych planuje się rozmieścić żelbetowe podwaliny z wewnętrzną 
izolacją pionową, analogiczne jak w części istniejącej. Projektuje się podwaliny gr. 30cm ( 14cm część konstrukcyjna, 
10cm izolacja termiczna oraz 8cm część fasadowa). Montaż podwalin między słupami istniejącymi żelbetowymi i 
projektowanymi stalowymi.  

7.  Wnioski 
Po przeprowadzonej analizie materiałów archiwalnych, wizji lokalnej oraz ocenie stanu technicznego istniejącej 
wiaty oraz hali produkcyjnej można stanowczo stwierdzić, że nie ma przeciwwskazań do zabudowy ścian istniejącej 
wiaty w osiach A-D/18-22. Istniejąca konstrukcja wiaty jest powtórzoną konstrukcją z części hali produkcyjnej. 
Przekroje wszystkich elementów, zastosowane zbrojenie w słupach żelbetowych oraz wymiary fundamentów są 
identyczne jak w części hali produkcyjnej. Zatem można stwierdzić, że na etapie projektu pierwotnego było 
przewidziane, że wiata może zostać zabudowana w przyszłości i taki fakt został w pierwotnym projekcie 
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uwzględniony. Również ogólny stan budynku nie wykazuje żadnych uszkodzeń, nadmiernych ugięć, przemieszczeń 
czy rys, co by mogło świadczyć o jego złym użytkowaniu czy niespełnieniu stanów granicznych użytkowania i 
nośności.   Wpływ zabudowy wiaty ścianami na istniejącą część produkcyjną hali będzie pomijalnie mały. 
 

8. Zalecenia 
 Przed przystąpieniem do prac budowlanych związanych z zabudową wiaty należy opracować projekt techniczny 

oraz szczegółowe projekty wykonawcze i produkcyjne lub warsztatowe.  
 Wszelkie zmiany pojawiające się w trakcie prac budowlanych należy uzgodnić z projektantem 
 Prace budowlane prowadzić pod nadzorem uprawnionej osoby.  
 
 

 
 
 

Opracował: 
mgr inż. Arkadiusz Kodłubaj 

upr. budowlane  LOD/1772/POOK/11 
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Zgodnie z artykułem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oświadczam, że projekt 
budowlany pod nazwą: 
Przebudowa wiaty przy budynku produkcyjno-biurowym na część magazynową budynku 
produkcyjnego_________________________________________________________________________ 
zlokalizowany w Konstantynowie Łódzkim, na ulicy Przemysłowej 5, na działce nr nr 
100801_1.00118.87/3; 100801_1.00118.92/3;________________________________________________                                                                
_____________________________________________________________________________________ 
sporządzony w dniu:     październiku  2022 r.                                                                                                               
_____________________________________________________________________________________ 
dla Inwestora: Firma Gamon Trucks Sp. z o.o., ul. Sosnowa 5, 44-203 Rybnik                                                                                                                                             
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

 

 

______________________________________ 
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 10 

 



 11 



 12  



Przebudowa wiaty przy budynku 
produkcyjno-biurowym na część 
magazynową budynku produkcyjnego 

Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

Kategoria obiektu budowlanego: XVIII

ADRES INWESTYCJI: Konstantynów Łódzki, ul. Przemysłowa 5,                                             
dz. nr 100801_1.00118.87/3; 100801_1.00118.92/3;                 
100801_1.00118.93/6                                                                   

INWESTOR: Gamon Trucks Sp. z o.o., Sosnowa 5, 44-203 Rybnik                            

JEDN. PROJEKTOWA:                                                                                                          
al. 1-go Maja 62 lok. 9
90-756 Łódź

Tel. 505 516 980

ARCHITEKTURA – PROJEKTANT: mgr inż. arch. Piotr Podsadny, upr. nr  27/R-89/ŁOIA/07                  

ARCHITEKTURA – SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Agnieszka Podsadna, upr.nr 13/LOOKK/2014              

DATA I MIEJSCE OPR.: Łódź, październik 2022                                                                 



Zawartość opracowania

1. Zakres robót dla całego przedsięwzięcia budowlanego
3

2. Wykaz istniejących obiektów
3

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi
3

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych
3

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych
4

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń.
5



1. Zakres robót dla całego przedsięwzięcia budowlanego

Zakres robót dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej wiaty przy budynku przemysłowo-
biurowym na część magazynową budynku biurowego, obejmuje: 

 Prace przygotowawcze, w tym m.in.: tyczenie, wyniesienie punktów charakterystycznych,
 Roboty ziemne związane z posadowieniem słupów ściany szczytowej
 Roboty zbrojarskie i betoniarskie związane z wykonaniem fundamentów
 Roboty montażowe polegające na montażu płyt warstwowych zewnętrznej obudowy obiektu
 Roboty ślusarskie związane z wykonaniem stanu surowego zamkniętego
 Roboty betoniarskie związane z wykonaniem posadzki przemysłowej
 Roboty instalacyjne wewnętrzne w zakresie instalacji elektrycznych i wentylacyjnych
 Roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne
 Roboty odtworzeniowe związane z przywróceniem do stanu pierwotnego terenów które tego wymagają
 Prace związane z likwidacją placu budowy

2. Wykaz istniejących obiektów

Na  działce  przeznaczonej  pod  przedmiotową  inwestycję  istnieje  budynek  produkcyjno-biurowy  wraz  z
infrastrukturą towarzyszącą. 

Działka  posiada obecnie komplet przyłączeń do infrastruktury technicznej.

3. Elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą stwarzać  zagrożenie  bezpieczeństwa i

zdrowia ludzi

Na działce brak obecnie zabudowań i elementów mogących stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i
życia ludzi. 

Na działce w czasie budowy zlokalizowane będą:

 plac  magazynowania  stali  zbrojeniowej  przygotowanej  do  zamontowania  na  stanowisku
zbrojarskim na placu budowy, 

 plac magazynowy do składowania  drobnowymiarowych elementów ściennych,  materiałów
izolacyjnych itp.

 wjazd dla samochodów ciężarowych zawierać się będzie w istniejącym wjeździe na działkę.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Podczas realizacji robót budowlanych możliwe jest m.in. wystąpienie następujących zagrożeń:

 upadek do wykopu, zasypanie w wykopie, praca w wykopie otwartym 
 upadek z wysokości 
 uderzenie spadającym przedmiotem 
 wypadki związane z obsługą sprzętu mechanicznego i elektrycznego
 wypadki przy zagęszczaniu poszczególnych warstw zasypki
 wypadki  podczas  prac  związanych  z  załadunkiem  i  rozładunkiem  oraz  składowaniem  materiałów

budowlanych i sprzętu na budowie
 potrącenie łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób

postronnych
 porażenie prądem elektrycznym 
 wypadki podczas prac przy wykopach związane z  wykonywaniem instalacji zewnętrznych



 wypadki  przy  robotach  ziemnych  w  bliskości  istniejącego  oraz  projektowanego  uzbrojenia
technicznego

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie

niebezpiecznych

Szkolenia  w  dziedzinie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  dla  pracowników  zatrudnionych  na  stanowiskach
robotniczych, przeprowadza się jako:

 szkolenie wstępne,
 szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne
ogólne  („instruktaż  ogólny”)  przechodzą  wszyscy  nowo  zatrudniani  pracownicy  przed  dopuszczeniem  do
wykonywania pracy.  Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym
zakładzie  pracy  oraz  zasadami  udzielania  pierwszej  pomocy.  Szkolenie  wstępne  na  stanowisku  pracy
(„Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami  występującymi  na określonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego,
szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony
przez  pracownika  na  piśmie  oraz  odnotowany  w  aktach  osobowych  pracownika.  Szkolenia  wstępne
podstawowe  w  zakresie  bhp,  powinny  być  przeprowadzone  w  okresie  nie  dłuższym  niż  6  –  miesięcy  od
rozpoczęcia  pracy  na  określonym  stanowisku  pracy.  Szkolenia  okresowe  w  zakresie  bhp  dla  pracowników
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej
niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia
oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów
żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o
mocy do 1 KW.

Na  placu  budowy  powinny  być  udostępnione  pracownikom  do  stałego  korzystania,  aktualne  instrukcje
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

  wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
 udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego  wykonywania  danej  pracy,  czynności  do  wykonywania  po  jej  zakończeniu  oraz  zasady
postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić  pracownika do pracy, do której wykonywania  nie posiada wymaganych kwalifikacji  lub
potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Instruktaż  pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie  niebezpiecznych  powinien  obejmować
m.in.:

 szkolenie pracowników w zakresie bhp,
 zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia



 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 
celu osoby

 zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego

6. Środki techniczne i organizacyjne,  zapobiegające  niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania

robót  budowlanych  w  strefach  szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie,  w  tym

zapewniające  bezpieczną  i  sprawną  komunikację,  umożliwiającą  szybką  ewakuację  na  wypadek

pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie  terenu  budowy  wykonuje  się  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych,  co  najmniej  w
zakresie:

 ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
 wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
 odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,
 urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
 zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
 zapewnienia właściwej wentylacji,
 zapewnienia łączności telefonicznej,
 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Teren  budowy lub  robót powinien  być  ogrodzony  i  skutecznie  zabezpieczony  przed osobami  postronnymi.
Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być
wykonane  oddzielne  bramy  dla  ruchu  pieszego  oraz  pojazdów  mechanicznych  i  maszyn  budowlanych.
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20
m.

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca
postojowe  na  terenie  budowy.  Szerokość  dróg  komunikacyjnych  na  placu  budowy lub  robót  powinna  być
dostosowana  do  używanych  środków  transportowych.  Drogi  i  ciągi  piesze  na  placu  budowy  powinny  być
utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych
przedmiotów.  Drogi  komunikacyjne dla wózków i  taczek oraz pochylnie,  po  których dokonuje się  ręcznego
przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny
być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia o pochyleniu większym niż
15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o
szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą.

Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości
1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający
pracowników przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona
balustradami  i  oznakowana  w  sposób  uniemożliwiający  dostęp  osobom  postronnym.  Strefa  ta  nie  może
wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m.



Przejścia,  przejazdy  i  stanowiska  pracy  w  strefie  niebezpiecznej  powinny  być  zabezpieczone  daszkami
ochronnymi.  Daszki  ochronne powinny znajdować się na wysokości  nie mniejszej  niż 2,4 m nad terenem w
najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno
być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań
lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione.

Instalacje  rozdziału  energii  elektrycznej  na  terenie  budowy powinny  być  zaprojektowane  i  wykonane oraz
utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz
chroniły  pracowników  przed  porażeniem  prądem  elektrycznym.  Roboty  związane  z  podłączeniem,
sprawdzaniem,  konserwacją  i naprawą instalacji  i  urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie
przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń
budowlanych bezpośrednio  pod napowietrznymi  liniami  elektroenergetycznymi  lub  w odległości  liczonej  w
poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,
 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV,
 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV,
 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV,
 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV.

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do
w/w  napowietrznych  lub  kablowych linii  elektroenergetycznych,  powinny  być  wyposażone  w sygnalizatory
napięcia.

Rozdzielnice  budowlane  prądu  elektrycznego  znajdujące  się  na  terenie  budowy należy  zabezpieczyć  przed
dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m
od odbiorników energii. Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone
przed uszkodzeniami  mechanicznymi,  a  ich  połączenia  z  urządzeniami  mechanicznymi  wykonane  w sposób
zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń,
co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

 przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych,
 przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,
 przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

W  przypadkach  zastosowania  urządzeń  ochronnych  różnicowoprądowych  w  w/w  instalacjach,  należy
sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji
urządzeń.

Na terenie  budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i  odwodnione miejsca  do składania
materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób
wykluczający  możliwość  wywrócenia,  zsunięcia,  rozsunięcia  się  lub  spadnięcia  składowanych  wyrobów  i
urządzeń.  Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości  nie większej  niż 2,0 m, a stosy
materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw.

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:



 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,
 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne
przy użyciu drabiny lub schodów. Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia
pożarów, który powinien  być regularnie sprawdzany, konserwowany i  uzupełniany, zgodnie z wymaganiami
producentów i przepisów przeciwpożarowych.

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.
Należy  oznakować  miejsce  gdzie  znajdują  się  podręczny  sprzęt  gaśniczy  oraz  środki  pierwszej  pomocy
medycznej. W widocznym miejscu należy umieścić tablicę z informacją o telefonach alarmowych, telefonie do
inwestora itd.

W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza,  wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa
pracy.  Wentylacja  powinna  działać  sprawnie  i  zapewniać  dopływ  świeżego  powietrza.  Nie  może  ona
powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy.

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń
podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

 elektroenergetyczne,
 gazowe,
 telekomunikacyjne,
 ciepłownicze,
 wodociągowe i kanalizacyjne,

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one
wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

W czasie  wykonywania  wykopów  w  miejscach  dostępnych  dla  osób  niezatrudnionych  przy  tych  robotach,
należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0
m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być
wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli
pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska.

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być zgodne z zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie.

Jeżeli  wykop osiągnie głębokość większą  niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do
wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m.



Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m.

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

 w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli
obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

 w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu
gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu.

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości
powyżej  1,0  m  wymaga  tymczasowego  zabezpieczenia  osób  klatkami  osłonowymi  lub  obudową
prefabrykowaną.

Roboty budowlano – montażowe

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi
lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości.

Balustradami powinny być zabezpieczone:

 krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi,
 pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe)

Otwory  w  stropach  na  których  prowadzone  są  prace  lub  do  których  możliwy  jest  dostęp  ludzi,  należy
zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą.

Przemieszczanie  w  poziomie  stanowisko  pracy  powinno  mieć  zapewnione  mocowanie  końcówki  linki
bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej  lub prowadnicy poziomej,  zamocowanej  na wysokości  około
1,50 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia.

Wytrzymałość  i  sposób  zamocowania  prowadnicy,  powinny uwzględniać  obciążenie  dynamiczne  spadającej
osoby.

W  przypadku  gdy  zachodzi  konieczność  przemieszczenia  stanowiska  pracy  w  pionie,  linka  bezpieczeństwa
szelek  bezpieczeństwa  powinna  być  zamocowana  do  prowadnicy  pionowej  za  pomocą  urządzenia
samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,50 m.

Amortyzatory  spadania  nie  są  wymagane,  jeżeli  linki  asekuracyjne  są  mocowane  do  linek  urządzeń
samohamujących,  ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie  spadania, zwłaszcza  aparatów
bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych.

Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny
być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej
niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu.

Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia
ludzkiego.



Dotyczy  to  prac  wykonywanych  na  wysokości  powyżej  2,0  m  w  przypadkach,  w  których  wymagane  jest
zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

Roboty wykończeniowe

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub
projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów
roboczych powinien posiadać wymagane  uprawnienia.  Osoby  dokonujące montażu i  demontażu rusztowań
obowiązane są  do stosowania  urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.  Przed montażem i
demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty
robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do
dziennika budowy lub w protokóle odbioru technicznego. W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne
jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m. Rusztowania z elementów metalowych powinny być
uziemione i posiadać instalację piorunochronną. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach
oraz  w  miejscach  przejazdów  i  przejść  dla  pieszych,  powinny  posiadać  daszki  ochronne  i  osłonę  z  siatek
ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad.

Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu „Warszawa” (roboty
tynkarskie,  montażowe,  instalacyjne)  oraz  drabin  rozstawnych  (roboty  malarskie).  Montaż  rusztowań,  ich
eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. Montaż i demontaż tego typu
rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego
konstrukcji,  montażu  i  demontażu.  Rusztowania  tego  typu  powinny  być  wykorzystywane  zgodnie  z
przeznaczeniem.

Dopuszcza  się  wykonywanie  robót  malarskich  przy  użyciu  drabin  rozstawnych  tylko  do  wysokości
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się
oraz zapewnić ich stabilność.

W pomieszczeniach,  w  których będą  prowadzone  roboty  malarskie  roztworami  wodnymi,  należy  wyłączyć
instalację  elektryczną  i  stosować  zasilanie,  które  nie  będzie  mogło  spowodować  zagrożenia  prądem
elektrycznym.

Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

Maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne  oraz  narzędzia  zmechanizowane  powinny  być  montowane,
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach
dotyczących systemu oceny zgodności.

Maszyny i  inne urządzenia techniczne,  podlegające  dozorowi technicznemu,  mogą być używane na terenie
budowy  tylko  wówczas,  jeżeli  wystawiono  dokumenty  uprawniające  do  ich  eksploatacji.  Wykonawca,
użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić
organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

Operatorzy  lub  maszyniści  żurawi,  maszyn  budowlanych,  kierowcy  wózków  i  innych  maszyn  o  napędzie
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny
być:

 zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,
 osłonięte w okresie zimowym.

Bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowiskach  pracy  sprawują  odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.



Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia
lub zdrowia pracowników. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników
osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu
usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni  na budowie, powinni  być wyposażeni  w środki ochrony indywidualnej  oraz odzież i
obuwie  robocze,  zgodnie  z  tabelą  norm przydziału  środków  ochrony  indywidualnej  oraz  odzieży  i  obuwia
roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki  ochrony  indywidualnej  w  zakresie  ochrony  zdrowia  i  bezpieczeństwa  użytkowników  tych  środków
powinny  zapewniać  wystarczającą  ochronę  przed  występującymi  zagrożeniami  (np.  upadek  z  wysokości,
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownictwo nad robotami mogą sprawować tylko osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Pracownicy  zatrudnieni  przy  wykonywaniu  prac  montażowych  powinni  mieć  ważne  badania  lekarskie,  być
przeszkoleni z zakresie BHP na poszczególnych stanowiskach pracy oraz posiadać odpowiednie uprawnienia do
wykonywanej  pracy.  Wszelkie  materiały  zastosowane  do  budowy  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  i
dopuszczenia do stosowania.

Zgodnie z art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” (wraz z późniejszymi zmianami) kierownik
budowy zobowiązany jest przed rozpoczęciem budowy sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”,
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych
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