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I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść 

realizacji poszczególnych obiektów 

Przedmiotem inwestycji jest zabudowa wewnętrznego dziedzińca 
istniejącego budynku biurowego oraz  przebudowa i rozbudowa obiektu 
w poziomie dwu niższych kondygnacji. 
Istniejący budynek powstał w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. 
Założony jest na rzucie w kształcie prostokąta z wewnętrznym dziedzińcem 
zadaszonym przeszklonym świetlikiem.  
Budynek ma trzy kondygnacje nadziemne po 3,20m ( brutto), jest częściowo 
podpiwniczony. Zwieńczony jest płaskim stropodachem. 
Wymiary obiektu w rzucie poziomym - 34,60m x 29,50m. 
Podstawową konstrukcję nośną stanowi szkielet żelbetowy monolityczny 
oparty o siatkę modularną słupów: 5,10m x 5,10m. 
Stropy żelbetowo – ceramiczne prefabrykowane typu Ackermana o grubości 
24cm oraz (fragmenty uzupełniające) DMS – 65 monolityczne. 
Dach - z płyt żelbetowych prefabrykowanych o długości 1,80m opartych na 
ściankach ażurowych z cegły dziurawki. Nad dziedzińcem wewnętrznym 
zamontowany jest świetlik ze szkła zbrojonego, który spoczywa na stalowej 
konstrukcji kratownicowej.  
Schody -żelbetowe monolityczne. 
Budynek jest posadowiony na ławach i ryglach fundamentowych (między 
słupami szkieletu) w poziomie – 5,20m w stosunku do posadzki parteru  
±0,00 = 204,57m n.p.m. 
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Zakres robót przedmiotowego zamierzenia budowlanego  obejmuje: 
– realizację zaprojektowanej zabudowy wewnętrznego dziedzińca 

istniejącego budynku oraz rozbudowę przy północno-wschodniej ścianie 
– przełożenie istniejących sieci kolidujących z projektowaną inwestycją 

zabudowy wewnętrznego dziedzińca i zewnętrznej rozbudowy 
– realizację zaprojektowanej przebudowy istniejącego budynku 
– likwidację placu parkingowego z ażurowych płyt betonowych 

kolidującego z planowaną inwestycją rozbudowy południowo-wschodniej 
części budynku istniejącego 

– przełożenie istniejących sieci kolidujących z projektowaną inwestycją 
rozbudowy 

– zabezpieczenie istniejących sieci na odcinkach zaistniałych kolizji 
z rozbudową oraz nowymi trasami przełożonych sieci 

– realizację zaprojektowanej rozbudowy zewnętrznej 
– modernizację istniejącej elewacji 
– wyprofilowanie zaprojektowanego ukształtowania terenu 
– realizację zaprojektowanej infrastruktury i układu drogowego 
– realizację docelowego zagospodarowania terenu 
 
Przewiduje si ę możliwo ść etapowania realizacji inwestycji 
w wymienionej wy żej kolejno ści z podziałem na: 
1. Zabudowę dziedzińca i rozbudowę przy północno-wschodniej ścianie oraz 

przebudowę fragmentów istniejącego budynku. 
2. Rozbudowę zewnętrzną od południowo-wschodniej strony. 
3. Modernizację elewacji. 
 

 
II. Opis istniej ącego zagospodarowania działki oraz wykaz istniej ących 

obiektów budowlanych 

Wzdłuż północno-zachodniej granicy działka przylega do pasa drogowego 
ulicy Szopena. Od południa sąsiaduje z Trasą Zamkową, od wschodu zaś – 
z terenami zabudowy jednorodzinnej. Po zachodniej stronie znajduje się 
otwarta przestrzeń nie zabudowanych i nie zagospodarowanych działek. 
Aktualny wjazd na działkę znajduje się w północno-zachodnim narożniku 
działki i prowadzi z ulicy Szopena.  
Istniejący budynek biurowy niemal całkowicie wypełnia północno-wschodni 
narożnik działki. Między budynkiem a jego zachodnią granicą znajduje się 
wybrukowany plac mieszczący 30 normatywnych stanowisk postojowych. 
Drugi plac parkingowy na 16 stanowisk zajmuje południowo-wschodni 
narożnik działki. 
• istniej ący budynek biurowy 
4.-kondygnacyjny rozłożysty budynek biurowy założony jest na rzucie 
prostokąta z wewnętrznym dziedzińcem nakrytym przeszklonym świetlikiem. 
Kondygnacje I i II piętra nadwieszone są 170cm poza obrys sutereny 
i parteru. Dwie najniższe kondygnacje południowo-zachodniego narożnika 
wysunięte są poza regularny obrys wyższych kondygnacji budynku. 
Najniżej położona kondygnacja nadziemna jest sutereną, niemal całkowicie 
zagłębioną w gruncie od strony ulicy Szopena oraz całkowicie odsłoniętą od 
strony Trasy Zamkowej. 



 

 3 

W przyziemiu wysuniętej dwukondygnacyjnej bryły, od jej południowo-
wschodniej strony, znajdują się dwa wbudowane garaże oraz wydzielona 
stacja trafo- własność PGE. 
Działka jest gęsto uzbrojona. Znajdują się na niej, tranzytowo biegnące, sieci 
elektroenergetyczne, teletechniczne ciepłownicze, wodociągowe 
i kanalizacyjne oraz przyłącza do budynku. 
• sieci i przył ącza sanitarne 
Na działce nr 1336/3 na której planowana jest rozbudowa i przebudowa 
budynku biurowego RARR S.A. przebiegają sieci:  
– wodociąg Ø160mm i Ø280mm  
– nieczynne wodociągi Ø40mm i Ø100mm,  
– ciepłociągi 2x500mm i 2x150mm,  
– kanalizacja sanitarna Ø200mm i Ø800mm,  
– kanalizacja deszczowa Ø200.  
• sieci i przył ącza elektroenergetyczne i teletechniczne 
Obecnie budynek biurowy RARR S.A. zasilany jest linią kablową nN 
z istniejącej stacji trafo „Miastoprojekt” zlokalizowanej w w/w obiekcie. Ze 
względu na znaczny wzrost mocy przewiduje się wymianę kabla zasilającego 
Przez teren planowanej inwestycji przebiegają linie kablowe SN, które 
kolidują z projektowaną rozbudową budynku biurowego. 
Budynek posiada przyłącze telefoniczne, które pozostanie bez zmian 
• ukształtowanie terenu 
Działka położona jest na terenie o łagodnym około 6% spadku w kierunku 
południowym. 
Różnica poziomu terenu w obrysie działki wynosi 3,6m. 
Plac wejściowy znajduje się na niemal płaskim terenie, w poziomie ulicy 
Szopena.  
Jezdnia Trasy Zamkowej znajduje się 1,60m ponad najniżej położonym 
poziomem działki przedmiotowej inwestycji.  
 

 
III. Elementy zagospodarowania działki mog ące stwarza ć zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 

Wszelkie prace wyburzeniowe, ziemne oraz budowlane prowadzone będą na 
zagospodarowanej, gęsto uzbrojonej i użytkowanej działce położonej 
w centrum miasta, w sąsiedztwie ruchliwych ulic oraz użytkowanych 
obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej. Prace prowadzone będą 
w budynku biurowym, funkcjonującym przez cały czas realizacji inwestycji. 
Będzie to szczególnie uciążliwe przy realizacji zabudowy wewnętrznego 
dziedzińca budynku istniejącego. Utrudnieniem dla wykonawcy będzie też 
bliskie sąsiedztwo uczęszczanej trasy ruchu pieszego i rowerowego.  
Działka posiada bezpośredni wjazd z drogi publicznej (ul. Szopena). Nie ma 
natomiast połączenia z Trasą Zamkową, która biegnie po nasypie, 1,60m 
powyżej poziomu działki inwestycji. 
Aktualnie działka jest nieogrodzona, jednak dla realizacji zadania niezbędne 
jest zabezpieczenie i wygrodzenie terenu budowy (również wewnątrz 
budynku).  
Demontaż części pokrycia, rozbiórka konstrukcji stalowo-szklanego świetlika 
oraz wszelkie roboty rozbiórkowe wymagać będą sprawnego (na bieżąco), 
usuwania znacznej ilości gruzu.  
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Istniejące sieci, na odcinkach kolizji z zaprojektowaną inwestycją, należy 
przełożyć lub zabezpieczyć. 
Przekładki instalacji – zwłaszcza kabli elektroenergetycznych wymagać będą 
szczególnej ostrożności i zabezpieczenia terenu prowadzenia prac. 
Przebudowa wodociągu i ciepłociągu prowadzone muszą być sprawnie, 
w sposób zorganizowany, by nie zakłócać funkcjonowania ruchliwego 
centrum miasta oraz życia mieszkańców obiektów czasowo pozbawionych 
zasilania Termin realizacji robót należy uzgodnić z właścicielem dróg, 
dostawcami mediów, oraz służbami odpowiedzialnymi za porządek 
i bezpieczeństwo.  
Roboty ziemne wykonać należy szybko i sprawnie. Należy je zaplanować na 
okres przewidywanej bezdeszczowej pogody. 
Należy starannie zaplanować i przygotować zagospodarowanie placu 
budowy w tym trudnym terenie, aby składowane materiały i wykorzystywany 
sprzęt budowlany nie stwarzały zagrożeń dla osób zatrudnionych przy 
realizacji obiektu, pracowników funkcjonującego budynku biurowego oraz 
osób przebywających w sąsiedztwie budowy. 
Drogi i ciągi piesze powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. 
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny byś oświetlone i oznakowane. 
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być 
zabezpieczone daszkami ochronnymi. 
Instalacje elektroenergetyczne powinny być wykonane, utrzymywane 
i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia. Roboty związane 
z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 
elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnione osoby. 
Przewody elektryczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
Na terenie placu budowy powinny być urządzone pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne dla pracowników zatrudnionych przy realizacji inwestycji. 
Dla składowania materiałów i wyrobów należy wyznaczyć oznakowane, 
utwardzone i odwodnione place. 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt p.poż. 

 
 
IV. Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących 

podczas realizacji robót budowlanych okre ślające skal ę i rodzaj 
zagro żeń oraz miejsce i czas ich wyst ąpienia. 

1. Roboty prowadzone w pasie drogowym Trasy Zamkowej związane 
z przebudową sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i ciepłowniczej. 

W/w roboty prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie ruchliwych dróg 
publicznych. Zakres i termin robót należy zgłosić i uzgodnić. Teren robót 
należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć. Pracowników wyposażyć 
w odpowiednie ubrania robocze (z elementami odblaskowymi) oraz 
przeszkolić. Prace należy wykonywać pod nadzorem, nie stwarzając sytuacji 
kolizyjnych z ruchem pojazdów na drodze. 

2. Przełożenie i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych. 
Wymaga właściwego rozpoznania położenia sieci w terenie, gdyż 
w przeciwnym wypadku grozi możliwością ich uszkodzeniem z wszelkimi 
tego konsekwencjami. 

3. Roboty ziemne przy wykopach pod fundamenty budynku. 
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Wykopy należy wykonać ręcznie lub mechanicznie o max. nachyleniu skarpy 
1:1. Ziemię z wykopu składować poza klinem odłamu i sprawnie usuwać 
poza teren placu budowy. Wykopy zabezpieczyć przed osuwaniem oraz 
zalewaniem przez wody opadowe i przesączające się wody gruntowe. 
Roboty zlecić przygotowanym i przeszkolonym osobom. 
Teren wykopów wygrodzić i zabezpieczyć barierami ochronnymi. 
W przypadku wykopów mechanicznych wygrodzić strefy niebezpieczne 
związane z pracą sprzętu budowlanego. Po wykonaniu fundamentów wykopy 
niezwłocznie zasypać gruntem rodzimym zagęszczonym.  
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
– upadek pracownika lub osoby postronnej do niezabezpieczonego 

wykopu 
– zasypanie pracownika w niezabezpieczonym wykopie 

wąskoprzestrzennym 
– potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki 
– porażenie przy natrafieniu na nierozpoznany kabel elektroenergetyczny 
– gaz ulatniający się z przypadkowo uszkodzonej sieci  
Wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie istniejących sieci powinno być 
poprzedzone określeniem przez osobę nadzorującą budowę bezpiecznej 
odległości w jakiej mogą być wykonywane.  
Głębokie wykopy powinny być ogrodzone i zaopatrzone w znaki lub światła 
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. 
Prace wykonywane w głębokich wykopach wąskoprzestrzennych powinny 
być prowadzone przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia 
asekuracji. 

4. Rozbiórki elementów istniejącego budynku, zwłaszcza fragmentów 
ustrojów nośnych. 

Wymagają zabezpieczenia istniejącej konstrukcji oraz terenu robót, 
pracowników i osób przebywających w sąsiedztwie prowadzonych prac a 
także użycia sprzętu mechanicznego.  
Przestrzegać należy zaleceń projektu konstrukcyjnego. Gruz należy usuwać 
na bieżąco. Zagrożeniem może być przygniecenie przez gruz lub naruszony 
fragment istniejącej konstrukcji. – pracowników lub osób przebywających 
w rejonie prowadzonych prac. Należy odłączyć przewody instalacji 
wewnętrznych w rejonie wyburzeń. 

5. Roboty budowlano-montażowe przy ścianach, stropach i dachu 
rozbudowy i konstrukcji wewnętrznej zabudowy stwarzają następujące 
zagrożenia. 

– upadek pracownika z wysokości 
– przygniecenie przez niewłaściwie transportowany ładunek 
– potrącenie przez sprzęt mechaniczny 

6. Demontaż konstrukcji i wypełnienia świetlika dachowego związany jest 
z prowadzeniem prac na wysokości. 

Zagrożeniem może być upadek pracownika lub przygniecenie przez element 
konstrukcji bądź potrącenie przez sprzęt mechaniczny.  
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7. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych. 
– upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy 

podestach roboczych, brak sprzętu chroniącego przed upadkiem, 
uderzenie spadającym przedmiotem) 

8. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy. 
Zagrożenia występujące przy wykonaniu robót budowlanych przy użyciu 
maszyn i urządzeń technicznych: 

– pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak 
pełnej osłony napędu) 

– potracenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy 
wykonaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób 
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej) 

– porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów 
zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami 
mechanicznymi). 

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych  

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy przeszkolić 
pracowników zatrudnionych przy pracach budowlanych, jak również 
przestrzec osoby zamieszkałe lub zatrudnione w rejonie prowadzonych prac 
– stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów. 
Szkolenie w dziedzinie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych przeprowadza się jako szkolenia wstępne (instruktaż ogólny 
i stanowiskowy) oraz okresowe ( nie rzadziej niż raz na trzy lata a na 
stanowiskach, gdzie występują zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz 
na rok). 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn powinni 
posiadać odpowiednie kwalifikacje. 
Na placu budowy powinny być aktualne instrukcje BHP dotyczące: 
– wykonywania prac związanych z zagrożeniem wypadkowym 
– obsługi maszyn i urządzeń technicznych  
– postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi 
– udzielania pierwszej pomocy 

VI. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych 
zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania 
robót w strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą 
komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, 
awarii i innych zagro żeń. 

Osoba  kierująca budową powinna zapewnić właściwą organizację 
i zabezpieczenie placu budowy, porządek na placu, drożność dróg 
wyjazdowych (ewakuacyjnych z terenu budowy), łączność. Na terenie 
budowy powinien znajdować się sprawny sprzęt gaśniczy – stosownie do 
prowadzonych robót oraz apteczka z podstawowym wymaganym 
wyposażeniem. 
Kierownik budowy powinien podejmować stosowne środki profilaktyczne 
mające na celu zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób 
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zabezpieczający pracowników przed zagrożeniem wypadkowym oraz 
oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych. 
W razie stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinny być wyposażeni w środki 
ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. 
Na terenie budowy powinny być urządzone pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne dla pracowników. 

 
 
 

         Opracowanie 

                                                       mgr inż. arch. Grażyna Bączkowska 
 
 

 


