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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 

1) Podstawa opracowania: 

 

 Wytyczne projektanta 

 Kopia mapy zasadniczej do celów projektowych 

 Inwentaryzacja geodezyjna istniejącej pochylni 

 Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna 

 PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 

 PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

 PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obciążenia zmienne technologiczne i montażowe. 

 PN-77/B-02011/AZ1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia 

wiatrem. 

 PN -80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia 

śniegiem. 

 PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia styczne projektowanie. 

 PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 

 

2) Opis ogólny: 

Projektuje się stalową konstrukcję stanowiącą podjazd dla niepełnosprawnych dla 

wejścia głównego do Biblioteki Miejskiej w Mszczonowie  

 

3) Konstrukcja stalowa pochylni dla niepełnosprawnych: 

Pochylnia zaprojektowana z kształtowników stalowych gorącowalcowanych. Element 

nośny 

stanowi dwuteownik HEB 140. Stężeniem podestu w płaszczyźnie jezdnej pochylni jest 

profil ceownik 120. Słupy stalowe wykonane z kształtownika HEB 140. Konstrukcja 

stalowa ocynkowana ogniowo.  

Podest stalowy należy wykonać z systemowych krat produkowanych na dany wymiar 

typu  Mostostal wykonanych z płaskownika 40x5 oczka 16 lub 20mm ocynkowanych.  

Poręcz podjazdu dla niepełnosprawnych wykonana z profilu rurowego średnicy 

38,0/3,2mm wykonane ze stali nierdzewnej. Konstrukcja główna podestu 

prefabrykowana i montowana na połączenia śrubowe na budowie, kotwiona do 

!żelbetowych stóp fundamentowych S1 kotwami stalowymi rozprężnymi lub 



chemicznymi do betonu M16 po 4szt. na każda stopę. Kraty podestowe skręcane z 

ceownikiem i profilem głównym HEB 140 po obwodzie łącznikami systemowymi 

producenta krat podestowych. średnio co 30cm.  

Podłużnice pochylni C120 kotwione czołowo do konstrukcji istniejącej pochylni i płyty 

spocznikowej schodów kotwami stalowymi rozprężnymi lub chemicznymi M12. 

Wszelkie uszkodzenia powłoki ocynkowanej należy natychmiast zabezpieczyć 

natryskowo powłoką „cynku w spray” 

 

4) Remont istniejących schodów wejściowych 

Okładziny istniejących schodów wejściowych wykonana z płytek klinkierowych uległa 

uszkodzeniu. Widoczne liczne spękania i odspojenia.  

W celu naprawy należy zdemontować istniejącą barierkę wykonaną z konstrukcji 

stalowej nierdzewnej, skuć istniejącą okładzinę, wyrównać podłoże betonowe wraz z 

jego profilacją. 

Na tak przygotowane podłoże należy ułożyć masę izolacyjną podpłytkową elastyczną, 

dwuskładnikową izolację przeciwwodna na bazie cementu i żywic syntetycznych. 

Zastosowana masa winna uzyskać pozytywne dopuszczenie do zastosowania przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Po pełnym związaniu i odbiorze wykonanej powłoki przez inspektora można przystąpić 

do wykonania okładzin schodów z płyt kamiennych granitowych. Typ kamienia 

zostanie wybrany na etapie realizacji przez zamawiającego. Preferowana kolorystyka 

kamienia wpadająca w odcienie czerwieni ( zbliżone do klinkieru zastosowanego na 

cokołach budynku). 

Stopnice wykonane zostaną z płyty grubości 3cm z wykończeniem przez 

płomieniowanie. 

Podstopnice wykonane z płyt kamiennych granitowych grubości ok 2cm. Wykończenie 

podstopnicy – poler. 

Płyty kamienne układane na zaprawie klejowej do okładzin kamiennych. Nie mniej 

jednak użyta zaprawa winna być kompatybilna z zastosowaną masą izolacyjną 

podpłytkową. 



Policzki schodów należy wyrównać zaprawami renowacyjnymi do betonów a następnie 

na wykonanej warstwie podkładu z zaprawy klejowej do systemów dociepleń ułożony 

zostanie tynk żywiczny granulacji maksymalnej 1,5mm. Kolorystyka zostanie wybrana 

z palety zaproponowanej przez wykonawcę na etapie realizacji. Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość wskazania preferowanej masy w przypadku okazania przez 

wykonawcę materiałów niespełniających oczekiwań efektu wizualnego. 

Po zakończeniu prac należy powtórnie zainstalować barierkę zdemontowaną wcześniej. 

Instalowana barierka winna być przebudowana w miejscu połączenia z barierką 

pochylni.  

 

5) Uwagi końcowe: 

• Dostawca konstrukcji zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji warsztatowej. 

• Dokumentacja warsztatowa podlega weryfikacji projektanta. 

• Wszystkie elementy konstrukcji wykonać zgodnie z dokumentacja warsztatowa po 

uprzednim zweryfikowaniu wymiarów na budowie. 

 

6) Uwaga: 

Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone z przepisami techniczno – 

budowlanymi, obowiązującymi normami budowlanymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej i BHP, pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

  



III PLAN BIOZ 

Obiekt : BUDYNEK BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE ul. 

Szkolna 3, 96-320 Mszczonów – gm. Mszczonów  

Inwestor:  Gmina Mszczonów. 

Adres:  96-320 Mszczonów Pl. Piłsudskiego 1 

Autorzy:  inż. Marek Arwar nr upr. bud St-377/79 

   mgr inż. Robert Kowalik nr upr. bud 81/98/Za 

 

 Zabezpieczenia indywidualne 

1. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest 

obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią 

pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

2. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych 

właściwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na 

której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni 

roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób, albo na której planowany 

zakres robót przekracza 500 osobodni. 

3. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby 

przebywające na terenie budowy. 

4. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

5. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki 

bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków 

ochrony zbiorowej. 

6. Osoba wykonująca roboty na dachu o nachyleniu powyżej 20%, jeżeli nie stosuje się 

rusztowań ochronnych, jest obowiązana stosować środki ochrony indywidualnej lub 

inne urządzenia ochronne. 

 

 Zagospodarowanie terenu budowy 

1. 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, zwanych dalej "mediami", oraz 

odprowadzania lub utylizacji ścieków 

- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego 

- zapewnienia właściwej wentylacji 

- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

2. Teren budowy lub robót - należy oznakować granice terenu za pomocą tablic 

ostrzegawczych. 

3. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych 

wyznacza się miejsca postojowe na terenie budowy. 

4. Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie 

powinny mieć spadków większych niż 10%. 

 



 Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż:  

- dla wózków szynowych - 4% 

- dla wózków bezszynowych - 5% 

- dla taczek -10% 

1. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób 

wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 

składowanych wyrobów i urządzeń.  

2. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. 

3. Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, 

dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 

4. Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych 

linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany 

obiektu budowlanego, jest zabronione. 

 

 Warunki socjalne i higieniczne 

1. Na terenie budowy urządza się wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i 

ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów. 

2. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń 

higieniczno-sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 

3. Palenie tytoniu może odbywać się wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do 

tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni). 

4. Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować.  

5. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. 

6. Teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od 

potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów 

i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych 

właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby 

zagrożonych osób. Sprzęt do gaszenia pożaru, regularnie sprawdza się, konserwuje i 

uzupełnia, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 

7. Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników 

szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, 

promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach 

przekraczających wartości dopuszczalne.  

8. W miejscu wykonywania robót impregnacyjnych jest niedopuszczalne: 

1) używanie otwartego ognia 

2) palenie tytoniu 

3) spożywanie posiłków 

9. Niezwłocznie po zakończeniu robót impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych 

na posiłki osobom wykonującym roboty należy umożliwić umycie się ciepłą wodą i 

korzystanie ze środków higieny osobistej. 

10. Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji należy zaopatrzyć w sprzęt do 

gaszenia pożarów, dostosowany do rodzaju używanego środka impregnacyjnego 

11. Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do 

wysokości nieprzekraczającej 4 m od poziomu podłogi. 

12. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich 

stabilność. 



13. Wymiary pomostów i ramp powinny być dostosowane do wymiarów przeładowywanych 

ładunków i środków transportu. 

14. Stanowiska pracy o niestałym charakterze należy poddawać sprawdzeniu pod względem 

ich stabilności, zamocowań oraz zabezpieczeń przed upadkiem osób i przedmiotów. 

Sprawdzenia należy dokonać po każdej zmianie usytuowania, po każdej przerwie w pracy 

trwającej dłużej niż 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnątrz budynku - po silnym 

wietrze, opadach śniegu lub oblodzeniu.  

 

 Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 

1 Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i 

urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia. 

2 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 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV . 

3 Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy 

zabezpiecza się przed dostępem nieupoważnionych osób. 

 

 Maszyny i inne urządzenia techniczne 

1. 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. 

2. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające 

dozorowi technicznemu, udostępnia organom kontroli dokumentację techniczno-

ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

3. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia 

technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. 

4. Odtłuszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz części maszyn lub innych urządzeń 

technicznych wykonuje się środkami do tego przeznaczonymi. 

5. Haki do przemieszczania ładunków powinny spełniać wymagania określone w 

przepisach dotyczących systemu oceny zgodności i mieć wyraźnie zaznaczoną nośność 

maksymalną. 

6. Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione. 

Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione.  

 

 Rusztowania i ruchome podesty robocze 

1. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z 

dokumentacji producenta albo projektem indywidualnym. 

2. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez 

kierownika budowy lub uprawnioną osobę. 

3. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole 

odbioru technicznego.  

4. Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do 

konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. 



 Roboty na wysokości 

1 Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m 

od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości. 

2 Drabina bez pałąków, której długość przekracza 4 m, przed podniesieniem lub 

zamontowaniem powinna być wyposażona w prowadnicę pionową, umożliwiającą 

założenie urządzenia samohamującego, połączonego z linką bezpieczeństwa szelek 

bezpieczeństwa. 

 

 

  



 

 

 



  



 

 

 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  
 
 
 

z dnia 24.08.2016r 

 
Dot.: Dokumentacji Projektowej dla następującego przedsięwzięcia 
budowlanego: 

 
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY  

DOSTOSOWANIE BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
w MSZCZONOWIE przy ul. SZKOLNEJ 3 

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Działka nr ewid. 294/1 

 
 
 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane z 

późniejszymi zmianami oświadczam niniejszym że sporządzona przeze mnie 
dokumentacja będąca projektem budowlanym o w/w tytule została wykonana 
zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi 
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej, jest kompletna z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć i przekazana zostaje w stanie kompletnym. 
 
Niniejsze oświadczenie stanowi integralna część dokumentacji projektowej. 
 
 
 


