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OPIS TECHNICZNY 

DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. Podstawa opracowania 

-   zlecenie Inwestora, 

-   mapa zasadnicza w skali 1:500, 

-   wizja lokalna w terenie, 

           -   pomiary inwentaryzacyjne budynku, 

-   obowiązujące normy i przepisy budowlane. 

 

2. Inwestor:   Gmina Miejska Turek 

62-700 Turek, ul. Kaliska 59. 

                    

3. Lokalizacja:  62-700 Turek, ul. Kaliska 26, dz. nr 267. 

 

4. Przedmiot inwestycji:    

 

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, 

zlokalizowanego w Turku przy ul. Kaliskiej 26.  

 

5. Istniejący stan zagospodarowania działki 

 

Działka nr 267 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z częścią usługową oraz 

budynkami gospodarczymi. Będący przedmiotem opracowania budynek zlokalizowany jest w 

południowo-wschodniej części działki. Zabudowa w formie litery L z dziedzińcem i bramą wjazdową od 

strony ul. Mickiewicza. Przedmiotowy budynek składa się z dwóch części: części głównej 

zlokalizowanej od strony ul. Kaliskiej i części mieszkalnej zlokalizowanej od strony ul. Mickiewicza. 

Wejście główne do budynku znajduje się od strony południowej. Od strony ulic, wzdłuż ścian budynku 

zlokalizowany jest chodnik publiczny, wykonany z kostki betonowej. Od strony dziedzińca teren działki 

nieutwardzony,  zagospodarowany jest zielenią niską. 

Woda z połaci dachowej odprowadzana jest na teren działki. Teren uzbrojony jest w sieć elektryczną i 

wodno-kanalizacyjną. 

 

6. Projektowane zagospodarowanie działki 

 

Projekt nie przewiduje zmian w istniejącym sposobie zagospodarowania działki. 

 

7. Działka nr 267 znajduje się w strefie konserwatorskiej układu urbanistycznego, zarejestrowanego 

pod nr 383/125 z dnia 10.05.1985 r. (zgodnie z art. 39 ust. 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane, w związku z art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.,). Wymagane jest 

uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 

8. Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego (§8 ust. 2 pkt. 6 – rozporządzenie z dnia 25 

kwietnia 2012r. - Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Na podstawie z art. 34 ust. 6 pkt 1 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.). 

 

9. Inwestycja będzie realizowana poza terenem objętym formą ochrony przyrody o których mowa w 

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. 

zm.). Planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ustawy z 
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dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 

199, poz. 1229, z późn. zm.). 

 

10. Działka nr 267 nie jest położona w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią w rozumieniu 

art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2012r. poz. 145 z późn. zm.). 

 

11. Oddziaływanie obiektu zamyka się w granicach działek nr 267, 266, 268 i 380 (zgodnie z art. 22 

ust. 2 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z 

późn. zm.). 

 
12. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 

kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych, projektowany obiekt zalicza się do I kategorii Geotechnicznej. 

 

13. Prace przy remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową będą 

realizowane pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie przygotowanie zawodowe, 

zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę oraz z obowiązującymi 

przepisami, normami i sztuką budowlaną. 

 

 
 

 
 
 

 
Projektant branży architektonicznej i konstrukcyjnej               ..................................................................  

                                                                                                      dr inż. arch. Roman Pilch 
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OPIS TECHNICZNY 

ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY 
 

KARTA INFORMACYJNA 

 

1.   Obiekt:  Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową. 

 

2.   Lokalizacja:  62-700 Turek, ul. Kaliska 26, dz. nr 267. 

 

3.   Inwestor:  Gmina Miejska Turek 

62-700 Turek, ul. Kaliska 59 

 

4.   Autor projektu:  dr inż. arch. Roman Pilch 

                                           
I. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

- Zlecenie Inwestora 

- Umowa nr 41 / GZNZ / 2019 zawarta z Gminą Miejską Turek, reprezentowaną przez 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z dnia 17.12.2019 r., 

- Uzgodnienia uszczegóławiające zakres opracowania  

- Wizje lokalne na obiekcie 

- Pomiary inwentaryzacyjne 

- Obowiązujące normy i przepisy budowlane 

 
II. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opracowania jest remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową. 

Zakres remontu obejmuje: 

- Wymianę stropu nad I piętrem wschodniego skrzydła budynku (od strony ulicy Mickiewicza), 

- Wymiana nadproży będących w złym stanie technicznym, zlokalizowanych w skrzydle 

wschodnim budynku (od strony ul. Mickiewicza). 

 

III. OGÓLNY OPIS OBIEKTU 

 

Będący przedmiotem opracowania budynek mieszalny wielorodzinny z częścią usługową jest 

obiektem w zwartej zabudowie śródmiejskiej tzw. „pierzejowej”. Przedmiotowy budynek składa się z 

dwóch części: części głównej zlokalizowanej od strony ul. Kaliskiej i części mieszkalnej zlokalizowanej 

o strony ul. Mickiewicza. Poszczególne części budynku zostały wybudowane na przełomie różnych lat. 

Zabudowa w formie litery L z dziedzińcem i bramą wjazdową od strony ul. Mickiewicza. 

Budynek jest wpisany do rejestru zabytków pod nr 1117 z dnia 18.05.1970 r. Zlokalizowany jest w 

strefie konserwatorskiej układu urbanistycznego, zarejestrowanego pod nr 383/125  

z dnia 10.05.1985 r. 
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Przedmiotowy budynek mieszkalny to obiekt trzykondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, 

częściowo podpiwniczony. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, kryty dachem w 

konstrukcji drewnianej. Dach dwuspadowy pokryty papą termozgrzewalną. 

Na parterze zlokalizowane są pomieszczenia mieszkalne i jeden lokal usługowy (sklep spożywczy), na 

piętrze znajdują się pomieszczenia mieszkalne. Zarówno budynek główny jak i część mieszkalna 

posiadają odrębne wejścia wraz z klatkami schodowymi od strony ulic Kaliskiej i Mickiewicza. Z obu 

klatek schodowych prowadzą drzwi wyjściowe na dziedziniec. 

Stolarka w większości lokali wymieniona na nową z pcw w kolorze białym. Okna powierzchni 

wspólnych tj. na klatce schodowej są stare, drewniane. Drzwi zewnętrzne w budynku stare, 

drewniane. Parapety zewnętrzne z blachy stalowej malowane farbą olejną. Ściany budynku nie są 

ocieplone, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. 

 

Konstrukcja budynku 

 

a) Strop – nad piwnicą strop żelbetowy na belkach stalowych, nad parterem strop Kleina, 

nas piętrem strop drewniany, 

b) Ściany piwnic – cegła ceramiczna pełna, 

c) Ściany wyższych kondygnacji – cegła ceramiczna pełna, 

d) Dach – więźba drewniana. 

 

IV. OCENA STANU TECHNICZNEGO STROPU NAD I-szym PIĘTREM W SKRZYDLE 

WSCHODNIM BUDYNKU 

1. Konstrukcja stropu 

Będący przedmiotem niniejszego opracowania strop nad I piętrem skrzydła wschodniego budynku 

wykonany jest w konstrukcji drewnianej. Grubość stropu wynosi ok. 25 cm, powierzchnia stropu ok. 

130 m
2
. 

Przekrój przez warstwy istniejącego stropu: 

- posadzka z desek, 

- belki drewniane o wymiarach 20 x 20 cm / ruszt drewniany, 

- polepa: glina z luźną sieczką słomianą, 

- ślepy pułap, 

- tynk wapienny na matach z trzciny. 

 

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono:  

- niewłaściwy sortyment drewna belek drewnianych, 

- postępującą degradację biologiczną belek drewnianych, 

- znaczne przekroczenie dopuszczalnych ugięć poszczególnych elementów (belki drewniane). 

 

W większości elementów stropu stwierdzono nadmierne ugięcia oraz porażenie pleśnią i wilgocią, 

wynikające z nieszczelności istniejącego pokrycia dachowego. W wyniku oględzin oraz 
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przeprowadzonych odkrywek  zaobserwowano postępującą korozję biologiczną belek drewnianych 

stropu na poddaszu. Zauważono przegnicia i ubytki włókien sprężystych zniszczonych przez owady 

belek stropu. Niektóre belki stropowe pokryte są widocznymi sznurami grzybni. Na powierzchni 

widoczne są otwory wylotowe lub ślady mączki drzewnej. Na poddaszu wyczuwalny jest unoszący się 

zapach stęchlizny.  Podczas badania przy uderzaniu młotkiem w drewniane elementy słychać głuchy 

dźwięk, co jest efektem zagrzybienia. Ponadto zaobserwowano na belkach drewnianych liczne 

zawilgocenia oraz wykwity pleśni, które również w znacznym stopniu osłabiły konstrukcję.   

Stan techniczny konstrukcji stropu zły, nadający się do wymiany. Stwierdzono, że strop drewniany 

zlokalizowany nad piętrem we wschodnim skrzydle budynku (od strony ul. Mickiewicza) jest w bardzo 

złym stanie technicznym, grożącym katastrofą budowlaną. Dla dalszego funkcjonowania budynku 

konieczna jest wymiana całego stropu. 

 

 

Fot. nr 1. Strop nad I piętrem skrzydła wschodniego budynku 
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Fot. nr 2.  Połączenie krokwi i belek stropowych 
 
 

 
 

Fot. nr 3.  Oparcie belek stropowych na murze 
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Fot. nr 4.  Korozja biologiczna belek stropowych. 

 
2. Nadproża 

We wschodnim skrzydle budynku nad otworami okiennymi zlokalizowane są nadproża okienne z 

widocznymi spękaniami, będącymi efektem nieszczelności pokrycia dachowego. Planuje się 

wzmocnienie istniejących nadproży. Lokalizacja nadproży objętych planowanym wzmocnieniem, 

zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. 

 
Fot. nr 5. Spękania nadproży nad otworami okiennymi. Gzyms na elewacji wschodniej. 
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Fot. nr 6. Spękania nadproży nad otworami okiennymi (skrzydło wschodnie od strony podwórza). 

 

3. Gzymsy 

Istniejące gzymsy w stanie dostatecznym, jednakże po demontażu murłaty będą podlegały 

odbudowie. 

 
Fot. nr  7. Gzyms na elewacji wschodniej (skrzydło wschodnie budynku). 
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Fot. nr 8. Gzyms na elewacji wschodniej (skrzydło wschodnie budynku). 
 
 

V. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

 

1. Remont stropu nad I piętrem  

 
Konstrukcja stropu wykazuje konieczność przeprowadzenia remontu. Projektuje się rozbiórkę całego 

istniejącego stropu nad I piętrem i budowę nowego stropu drewnianego, polegającego na wymianie 

zużytych belek stropowych wraz z murłatami stanowiącymi podparcie dla belek stropowych. 

 

Nad I piętrem projektuje się nowy strop drewniany: 

- posadzka z desek gr. 32 mm, 

- belki drewniane 20 x 20 cm / wełna mineralna gr. 20 cm, 

- folia PE, 

- deskowanie ażurowe, 

- płyty gipsowo-kartonowe 2 x 1,25 cm, 

- tynk gipsowy. 

 

Sufit w pomieszczeniach na I piętrze planuje się malować farbą emulsyjną w kolorze białym. 

 

Elementy więźby dachowej planuje się wymieniać wg odrębnego opracowania „Remont budynku”, 

zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na prowadzenie robót budowlanych nr 3/2019/A (nr pisma 

Ko.WN.5142.1359.1.2018), wydanym przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

dnia 10.01.2019 r. oraz uzyskanym pozwoleniem na budowę: Decyzja nr 426/19 (nr pisma 

AB.6740.296.2019), wydanym przez Starostę Tureckiego dnia 19.06.2019 r. 

 

 Wszystkie belki drewniane stropu wraz z murłatą planuje się odtworzyć co do kształtu, formy i 

przekroju zgodnie ze stanem pierwotnym, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. 

Podlegające wymianie belki drewniane i murłaty należy wymienić na długości mierzonej od jednego 

do drugiego punktu podparcia, stosując połączenia na śruby.  
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Wszystkie elementy podlegające wymianie, mają odtworzyć historyczne połączenia ciesielskie.  

 

Wszystkie szczegóły dodatkowych rozwiązań, wynikających na etapie prac budowlanych, 

wymagają dodatkowych uzgodnień z organem ochrony zabytków. 

 

Drewno powinno mieć wilgotność zgodnie z normowymi wymogami na tego typu elementów stropów 

drewnianych i być odpowiednio zaimpregnowane. Projektowane elementy drewniane należy 

zaimpregnować przeciwogniowo oraz preparatami owado- oraz grzybobójczymi. Wszystkie nowe 

elementy drewniane powinny być zaimpregnowane ciśnieniowo.  

Elementy podlegające wymianie planuje się z drewna sosnowego lub świerkowego, klasy C24.  

 

Przed przystąpieniem do prac powodujących spadanie gruzu i ewentualnie innych elementów należy 

wykonać zabezpieczenie nad wejściami do budynku, ustawić rusztowania i odpowiednio zabezpieczyć 

teren. Za szkody powstałe w wyniku remontu odpowiada wykonawca. 

Powyższe prace należy wykonać z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami 

w tym względzie i Polskimi Normami, instrukcjami producentów, przy zachowaniu przepisów BHP i z 

zastosowaniem wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie. 

 

2. Nadproża. 

 

Projektuje się wykonanie wzmocnień nadproży otworów okiennych, zgodnie z rysunkiem 

konstrukcyjnym: 

- przed przystąpieniem do prac - belkę stropową nad ścianą na odcinku planowanego otworu 

należy podstemplować. Rozstemplować po upływie min. 7 dni od zakończenia prac 

związanych z wykonaniem nadproża, 

- nad projektowanym otworem wyciąć po jednej stronie ściany poziomą bruzdę wysokości 5 cm 

wyższą niż zakładana belka i głębokości równej szerokości belki +tynk. Wykonać „poduszkę” 

z betonu C16/20 i osadzić dwuteownik na warstwie świeżej zaprawy. Przestrzeń pomiędzy 

górnymi półkami belek a murem zaklinować i wypełnić zaprawą cementową. 

- wywiercić otwory w ścianie, w osiach otworów belek stalowych służące do przepuszczenia 

prętów gwintowanych, 

- od drugiej strony wykuć część ściany dla osadzenia drugiej belki. Założyć śruby do 

późniejszego skręcenia belek, 

- wyciąć otwór o projektowanej rozpiętości przy pomocy tarcz diamentowych lub korundowych. 

Ze względu na znaczny wiek budynku nie należy stosować sprzętu udarowego ani też 

wykonywać otworów ręcznie przy pomocy młotów. 

Po wypełnieniu zaprawą przestrzeni pomiędzy belkami dokręcić śruby, a następnie 

wyszpałdować, owinąć siatką Rabitza i otynkować 

- po wykonaniu wzmocnienia nadproży należy uzupełnić ubytki w wyprawie elewacyjnej oraz 

ściany wewnątrz wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym i nanieść powłokę malarską 

 

3. Gzymsy. 

 

W wyniku projektowanej wymiany istniejącej murłaty przewiduje się przebudowę ściany zewnętrznej 

wraz odbudową gzymsu, zlokalizowanego na wschodniej elewacji budynku, zgodnie z rysunkiem 

konstrukcyjnym. Projektuje się przebudowę ściany zewnętrznej na wysokości 3 cegieł, ułożonych na 

płask. 
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W wyniku remontu planuje się odtworzenie istniejącego stanu obecnego gzymsu. Nowy gzyms 

projektuje się z cegły ceramicznej pełnej klasy 150 na zaprawie cementowo-wapiennej, zbrojonej w 

ostatniej warstwie. Wysięg poszczególnych warstw wynosi ¼ cegły dla cegieł ułożonych na płask. 

Gzyms wykończyć tynkiem wapiennym - Baumit Kalkin RK 39, jak ściany poniżej gzymsu (wg 

uzyskanego pozwolenia na remont budynku). 

Po wykonaniu tynków gzyms należy pomalować w kolorze zgodnym z kolorystką ścian poniżej. 

Kolorystykę elewacji wykonano w oparciu o paletę barw keim historish.  

 

Kolor tynku, zgodnie z kolorystyką: 

 

- ELEWACJE – keim edition historish nr 50020 lub inna równoważna 

 

VI. UWAGI OGÓLNE 

 

Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano            

- montażowych i sztuką budowlaną z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Materiały budowlane powinny posiadać wymagane atesty i odpowiadać obowiązującym normom i 

przepisom. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

Przed zamówieniem i montażem materiałów wymiary należy sprawdzić na budowie; większe 

rozbieżności skonsultować z projektantem. 

 

Wszystkie przytoczone w projekcie nazwy własne produktów i producentów zostały wskazane 

w celu właściwego opisania sposobu wykonania robót budowlanych. Projektant dopuszcza 

możliwość zastosowania innych materiałów o równoważnych parametrach technicznych lub o 

standardzie wyższym. 

 
 
 
Projektant branży architektonicznej i konstrukcyjnej              ..................................................................  

                                                                                                    dr inż. arch. Roman Pilch
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 

 BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
Nazwa obiektu budowlanego:  
 

REMONT  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 
Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ 

 
Lokalizacja:  
 

62-700 TUREK, UL. KALISKA 26, DZIAŁKA NR 267 
 
 
Inwestor: 

GMINA MIEJSKA TUREK 
62-700 TUREK, UL. KALISKA 59 

 
 

Projektant: 
 

DR INŻ. ARCH. ROMAN PILCH 
PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH 
SIĄSZYCE 67, 62-570 RYCHWAŁ 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

DO INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 

1)  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową. 

 

Kolejność realizacji rozbudowy obiektu 

- prace rozbiórkowe 

- roboty budowalne 

- roboty wykończeniowe 

 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

Działka nr 267 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z częścią usługową oraz 

budynkami gospodarczymi. 

 

3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Obecne zagospodarowanie działki nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas 

realizacji projektu. 

 

4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych 

Prace remontowe będą prowadzone z rusztowań na terenie otwartym. W związku z powyższym teren w 

strefie robót należy oznakować w sposób zapobiegających wejście osób postronnych. Należy stosować 

tablice, a wygrodzenie taśmą ochronną ma zapobiec wejściu osób postronnych. Nad wejściami do 

budynku należy na czas robót zrobić daszki ochronne. 

 

Także w szczególności trzeba zwrócić uwagę na zagrożenia: 

- wykonywanie prac na wysokości, 

- występujące podczas montażu i demontażu rusztowań (osoby wykonujące montaż i demontaż 

rusztowań powinny posiadać wymagane uprawnienia), 

- podczas przemieszczania materiałów na wysokościach, 

- podczas obsługi mechanicznych urządzeń, 

- wynikające z ruchu pojazdów po ulicy.  

 

Wszelkie sprawy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. Z dnia 19 marca 2003 

roku Nr 47 poz. 401). 

 

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót należy zapoznać zatrudnionych pracowników z ogólnymi 

zasadami BHP przy robotach budowlanych z uwzględnieniem zasad zabezpieczenia obszaru pracy, 

gromadzenia i używania niezbędnych narzędzi, zapoznaniem z zakresem prowadzonych robót. 

6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
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Należy zapewnić dostęp do telefonu w celu powiadomienia służb ratowniczych. 

Podczas budowy nie będą prowadzone prace szczególnie niebezpieczne. Nie wymaga się organizowania 

specjalistycznych środków technicznych i organizacyjnych w zakresie zapobiegania 

niebezpieczeństwom. 

Niezbędne jest jednak: 

- ustawienie rusztowań, uziemienie, odbiór i użytkowanie ich powinny być zgodny z obowiązującymi 

przepisami i instrukcją producenta, 

- zamontowanie na rusztowaniach osłon z siatek, 

- zabezpieczenie rejonu prowadzenia robót w sposób uniemożliwiający upadek przedmiotów będących 

elementem prac budowlanych, 

- stosowania niezbędnych środków ochrony indywidualnej, 

- bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy przez kierownika budowy i mistrza 

budowlanego, 

- porządek na stanowiskach pracy, 

- w miarę możliwości uniemożliwienie wchodzenia na rusztowania osobom postronnym (także gdy na 

budowie nie ma pracowników). 

 

Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane i wpis do 

Polskiej Izby Inżynierów, a przed przystąpieniem do robót budowlanych należy ogrodzić teren 

działki, umieścić tablicę informacyjną budowy w widocznym miejscu na placu budowy oraz 

sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 

 
 
 
 
 

Projektant branży architektonicznej i konstrukcyjnej                    ..................................................................  
                                                                                                                        dr inż. arch. Roman Pilch 
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Turek, dn. 30.12.2019 r. 
 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  

 

 

 

 

OŚWIADCZAM, 

 

 

że projekt budowlany „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową”, 

zlokalizowanego w miejscowości Turek przy ul. Kaliska 26, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 

267, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektant branży architektonicznej i konstrukcyjnej                           ……………………………………………… 
                                                                          dr inż. arch. Roman Pilch 
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