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oświadczam , Że niĺiejszy projękt budowlany ľobót polegających na remoncie co_

kďu ściany budyrrku Laboľatoryjno - Biuľowego na działce o nr ew. 635t6,pďożonej w

17-230 Białowieżą ul. Stoczek t,zostałspotządzony zgodnie zobovvląaljącymi przepisa_

mi oraz zasadami wiedzy technicarej.
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INFoRMAGJA DoTYczĄcA BEzPlEczEŃsTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania: Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu cokołu

ściany budynku laboratoryjno - biurowego

Adres budowy: 17-230 Białowieża, ul. Stoczek 1, nr geod. dz. 635/6

lnwestor: lnstytut Blologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,

17-230 Białowieża, ul. Stoczek 1
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l. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejności re-

alizacji poszczególnych obiektów.

a) roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu cokołu ściany budynku

laboratoryjno - biurowego,

ll. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Projektowana działka jest zabudowana przed m iotowym budyn kiem laboratoryj no

- biurowym, budynkiem mieszkalnym i budynkiem magazynowym.

lll. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwo-

rzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na projektowanym terenie nie występują obiekty mogące stworzyó zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

!V. Wskazania dotyczące przewidzianych zagrożeń występujących pod-

czas realizacji robót budowlanych, określające skaIę i rodzaje zagro-

Żeŕl oraz czas ich występowania.

Przewidziane roboty nie stanowiązagroŻenia dla bezpieczeństwa ludzi realizują_

cych zadanie inwestycyjne.

Pracownicy powinni mieć stosowane uprawnienia do wykonywania prac oraz po_

siadaó sprawne narzędzia pracy i sprzęt ochronny. Używane pojazdy i maszyny

powinny mieć aktualne przeglądy i powinny byó sprawne technicznie.

obszar budowy powinien być zabezpieczony ogrodzeniem i odpowiednio ozna-

kowany.

Kierownik robót winien przeszkolić pracowników w zakresie wykonywania robit

zgodnie z przepisami BHP.

W oparciu o powyŹszą informację kierownik robót nie musi sporządzaćlub za-

pewnĺać sporządzenia przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia uwzględniającego specyfikę obĺektu budowlanego iwarunki prowadzenia

robót budowlanych, gdyż nie zaistniały przesłanki ustawowe zawarte w art.21a

ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane

Uwagi końcowe:
a) obiekty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i wa_

runkami pozwolenia na budowę, przepisami iobowĺązującymi normami oraz

przepisami bezpleczeństwa i higieny pracy. Prace ziemne wykonać wyłącznie

po zlokalizowaniu w ich obszarze urządzeń podziemnych.

b) Przy wykonywaniu robÓt budowlanych należy stosować wyroby budowlane o

właściwościach uŹytkowych u m oŻl iwiających p rawidłowo za p rojektowa nym i
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Wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych okre-

ślonych w prawie budowlanym - dopuszczone do obrotu w budownictwie.

c) Sporządzić protokóły badań i sprawdzeń.

d) Teren budowy doprowadzić do należytego stanu i porządku.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przy-

stąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

Brak robót szczególnie niebezpĺecznych.

W związku z powyŻszym kierownik budovuy przed przystąpieniem do prac bu_

dowlanych powĺnien przeszkolió pracowników w zakresie projektowanych obiek_

tów przy realĺzacji robót budowlanych zgodnie ze standardowym szkoleniem

BHP.

Vl Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w

strefach szczególnego zagrożenia zdrowla lub w ich sąsiedztwie, W tym

za pewn iających bezpieczną i sprawną kom u n i kację, umożl iwiającą szyb-
ką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagroŻeń.

Brak stref szczególnego zagroŻenia wynikających zwykonywania robót bu_

dowlanych.

Przy pracach przestrzegai przepisów BHP.

W związku zpovĺyŻszym przed rozpoczęciem robót, kierownik robót nie musi

sporządzai lub zapewniać sporządzenia planuu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

uwzględniającego uwagi i warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie z przepi-

sami BHP przy wykonyrľaniu robót budowlano - montażowych jak też z innymi prze-

pisami i normami obowiązującymi przy wykonywaniu powyższych robót.

Sporządził:
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PROJEKT BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

do projektu robót budowlanych polegających na remoncie cokołu ściany budynku laborato-
ľyjno _ biurowego

I. Podstawa opľacowania
l. Kopia mapy zasadniczej w skali i : 500.
2.'Wizja lokalna w teľenie oraz pomiary
3. Normatywy i katalogi techniczne.
4. Ustawa z dnia7 lípca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z2Ol8r. zpóżn. Zm. poz. t2O2)

II. Cel i zakľes opľacorvania.
Dokumentacja niniejsza obejmuj e rozwiązania techniczne związane z robotami budowlanymi
polegającymi na wykonaniu remontu cokołu ściany na odcinku 2I,6mb od strony zachodniej
budynku laboratoryjno - biurowego na dzíałce o numerze ewidencyjnym 63516 przy ul. Sto-
czek 1 w Białowieży.
W ramach niniejszego projektu w związkuz odspajaniem się od istniejącej ściany warstwy
wykładziny zplytek z piaskowcawrazz warstwą cegieł i ocieplenia styropianowego, które to
spowodowane jest poprzez wysadzanie w okľesie zimowym studzienek zeluetowyóh na trwa_
le związanych z okładzinami.

III. Stan istniejący.
Sciany piwniczne obłożone są styropianem gľ. l Ocm, cegłą ceram iczną pełną l}cm oraz płyt-
kami z piaskowca ok. 3-4cm, na gőrze zwienczone są cegłą klinkierową na iztorc 1wysoĹosci
l2cm). Projektowany remont ściany ma na celu odtworzęnie stanu istniejącego spľzed po-
wstania awarii.

IV. Projektowane elemenĘ
1. Konstrukcja poszczególnych elementów ścĺany.
Na odcĺnku 21,6mb pľojektuje się wymĺanę elementów cokołu ściany, które będą polega-
Ę na:
_ rozbióľce istniejących cegieł klinkierowych'
- rozbiórce istniejących płytek z piaskowc a wÍaz z rozbiőrką odspojonych cegieł i warstwy
styropianu,
_ odkopaniu istniejących studzienek,
_ rozkuciu spękanych studzienek na 40cm od góry i dolewce betonowej z zachowaniem istnie-
jącego zbrojenia i zabetonowanie od nowa betonem Cl6l2O,
- obcięciu istniejących studzienek na 5cm od ściany wykończon ej (z płytkami z piaskowca i
wykonaniu dylatacji ze styropianu EPS 70,
- wykonaniu nowych tynków cementowych na studzienkach ,
- ułożeniu nowych warstw styropianu EPS 70 l0cm, wymuľowaniu ścianki dociskowej gr.
72cm z cegíeł ceramicznych pełnych na zaprawíe cementowo - wapiennej,
- ułożeniu nowych płytek z piaskowca gr.2-4cm w koloľystyce i wzorze áobranej jak istnie-
jące,
- ułożeniu cegieł klinkierowych na zaprawie cementowo _ wapiennej i pokrycie obróbką bla-
charską w połączeniu wraz z parapetami okiennym i zb|achy powlekanéj w kolorze brąz Qak
istniejące),



-8-
- przełoŻeniu istniejącej opaski zpłytek betonowych 50x50x7cm,
_ zasypaniu gruntem zzagęszczeniem przy studzienkach,
_ dowiezienie ziemi, wyrównanie terenu i zasianie trawy'
2. Wykonanie i odbĺór robót
Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem naleŻy wykonaó zgodnie z właściwymi noľ_
mami przedmiotowymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. odbiór
robót nastąpi w oparciu o przedłoŻone atesty na wbudowane materiały lub tez świadectwa
dopuszczenia stosowania ich w budownictwie, protokoły badań stopnia zagęszczenia dla
materiałów zasypowych, podbudó w or az pozo stałe badania i sprawdzenia przewid ziane w
specyfi kacj ach tęchnic zny ch.
odbiór jakościowo _ ilościowy wykonanych ľobót nastąpi na podstawie obowiązujących norm
pľzedmiotolvych. odstępstwa od niniejszych uregulowań prawno _ technicznych przyjętych
w opracowanym projekcie mogą zostać dokonane tylko i wyłącznie za pisemnymzezvłole-
niem Inwestora.
7. Oznakowanie teľenu ľobót.
Teren robót budowlanych dla wykonania przedmiotowych robót jest zloka|izowany w gľanĹ
cach działki numer 63516. Roboty budowlane naleŻy oznakowaó zgodnie z obowiązującymi
uregulowaniami prawnymi. Kierownik ľobót jest odpowiedzialny w trakcie wykonywania
robőt za zapewnieniebezpieczeństwa na odcinku, na któľym wykonywane są roboty oraz
opracowanie zabezpieczęnie tęľenu na którym prowadzone są roboty. Wykonawca robót po-
nosi pełną odpowiedzialnośó prawno _ ťlnansową w stosunku do osób trzecich, za wynikłe
szkody związane z prow adzeniem ľobót.

Sporządził:

ĺĺ,gr inż. Andrzej P
..lpĺ:jwĺiií,,|'iia otidowlano do p
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Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-DS8-14B-HX4 *

Pan Andrzej Patejuk o numerze ewidencyjnym PDL/BO /OL57/07

adres zamieszkania ul. Torowa 33, t7-2o0 Hajnówka

jest członkiem Podlaskiej okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018_09-01 do 2019_08_31.

Zaświadczenie zostało Wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-14 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa.
t

(Zgodnie aľt. s ust 2 Ustawy z dnia 18 wľześnia 2001 r. o podpisie elektľonicŻnym (Dz. U. 200x Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektŕonicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronlcznym weýikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatU są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisaml własnoręcznymi')

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej lzby lnżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się Ż biurem właściwej okręgowej lzby lnźynierów
Budownictwa.

.._'_.' jí.'--
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BiaĘstok, dnia22 czerwca2007 r.

POIIB.KK. 7 1 3 | -? t 32/003 I O'7

DFCYZJA
Na podstawie aĺL 24 ust. l pkt 2 ustawy z drua 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz' U. z 2001 r' Nr 5, poz. 42, z pożĺtlejszymi zmjalami), aÍt. 12

ust.3,art. 13ust. 1pktti2,art. 14ust. 1pkĺ2ustawyzdĺia7lipca|994r.-Prawobudowlane(teksĺ
jednolity: Dz.|J.z2006 r. Nr 15ó,poz. 1l18,zpóźniejszymizmiaĺami'1oraz $ l1ust. l pkt l rozporządzerua
Ministĺa Transportu i Budownicwa z dĺía 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie @z. U. Nr 83, poz. 578), Komisja KwaliÍikacyjna Podlaskiej olcręgowej lzby Iĺtynlerów
Budownictwa stwierdza' że

Pan ANDRZEJ PATEJUK
magisteľ iľĘnier

o kierunku: budownĺctwo
uľodzony đnia 4listopada 1973 r. w Hajnówce

otľzymuje

UPRAWNIENIA BTID OWLANE
numeľ ewidencyj ny PDL/OO07lPwoKl 07

do projektowanĺa i kĺeľowania ľobotami budowlanymĺ bez ograniczeŕl
w specj alności konstrukcyj no_budowlanej

UZASADNIENIE
W związku z uwzględnieniem w całości Ądanla strony, na podstawie art. l07 $ 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. _ Kodeks postępowania arĺminisü'acýnego (tekst jednoliý: Dz. U' z 2000 r. nĺ 98, poz. 1077,
zpóź'ĺlejsrymi z'nianami), odstępuje się od u"asadnienia decyzji. Szczegcńowy zal,res nađanych uprawnień
budowlanych olcreślono na odwrocie decpji.

POUCZENIE
Qd nini6j32ej decyzji sfuży odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Łby Inżynierów
Budownictwa w Warszawie, za pośređnictwem Konisji Kwalifikacýnej Podlaskiej olaęgowej Izby InĄmierów
Budownicťwa, w termi-nie 14 dni o"d daty jej doręczenia.

l. Pľzewodniczący Komisj i Kwalifikacý nej POIIB
mgr inż. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewođniczącego Komisji Kwalifikacýnej POIIB
mgt nż. Jakub Grzegorczyk

3. Selaetarz Komisji Kwalifikacýnej PoIIB
mgr inż. Bogdan Banski

4. Członęk Komisji Kwalifikaclnej POIIB
mgr iĺż. Aĺna Andruszkiewicz

5. Członek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inż. Wiktor ostasiewicz

6. Członęk Komisji Krvaliťlkacyjnej POIIB
mgr inż. Danuta Piszczatowska

7. Członek Komisji Kwaliťlkacyjnej PoIIB
mgĺ iĺŻ. Miĺosław Jerzy Szumski



Szczegółowy zakres uprawnień budowlanych
do pľojektowania bez ograniczeŕl

w specj alności konstrukcyjno- budowlanej

I. Zgodruezart.72 ust. I pkt 7 oraz2oraz art. 13 ust.3i 4ww. ustawy zdnia? lipca1994r.-
Prawo budowlane, w wyŻej w;rmienionej specjalności, niniejsze uprawnienia upoważniają do:
projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wyrwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wýwarzania tych elementów,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrąmrania obiektów budowlanych
bez ograníczeń.

II. Zgodĺlez$17 ust. 1pkt 1i2oraz $ i5ww. rozporządzenlaMinistraTransportuiBudownictwa
zdĺlla 28 lovieĺria 2006 r. w sprawie semođzielnych funkcji tecbnicznyóh w budownictwie,
w wyŻej wymienionej specjalnoścí, ninigjs2e uprawnienia budowlane upow''''ĺają do:
projektowania i kierowanin 16fo61ami !ud6\ł/lanymí zułiLzanymi z obiektem budowlanym
w zakresie:

' sporządzania projekľu architektoniczro-budowlanego w ođniesierriu do konstrukcji obiektu,
' kierowania robotami budowlanlm.i w odniesieniu do konstrukcj i oraz architektury obiektu;
spoĺządzania projektu zagospođaľoy7enią działki lub terenu, v/ zakresie specjalności
konstrukcý no-budowlanej.

rrlg.r tnz. Andrzei p
ĺ.'pĺalvnienia budowiano dó oll ĺlQrowania rQbotanli llllboz ogľaľliĺ;zeń w skonstrukcyjno-. 
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2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanęgo
3. Rada Pođlaskiej okręgowej lzby Inżynierów Bu<lowniotwa
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