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1. P R O J E K T   Z A G O S P O D A R O W A N I A   T E R E N U 

 

 
 

                                  1. Ortofotomapa – lokalizacja budynku, skrzyżowanie ul. Chrobrego z ul. Kochanowskiego  

 
Projekt obejmuje remont dachu, balkonów i istniejącego ganku wejściowego do budynku. Nie 
wprowadza się zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu wymagających wydania decyzji o 
warunkach zabudowy.  
 
Zgodnie z Art. 34 ust. 3a Ustawy Prawo Budowlane nie jest wymagane wykonanie Projektu 
Zagospodarowania Terenu w ramach zakresu niniejszego opracowania.  
 
 
2. P R O J.   A R C H I T E K T O N I C Z N O - B U  D O W L A N Y 

 

2.1 
Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego 
charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość, 
długość, szerokość i liczbę kondygnacji; 

 
Projekt został opracowany na podstawie wytycznych Inwestora w zakresie obecnej i przyszłej funkcji, 

przeznaczenia obiektu. W wyniku analiz przeprowadzonych w ramach prac przedprojektowych 

opracowano wspólnie z Inwestorem rozwiązanie zachowujące obecną funkcję i przeznaczenie obiektu, 

a zapewniające uzyskanie niezbędnych parametrów jakościowych i technicznych. 

Całość zadania ma powstrzymać postępującą degradację obiektu oraz przywrócić mu właściwy dla 

zabytku charakter. 

Jednocześnie podstawowym  aspektem uwzględnionym w dokumentacji jest kwestia zachowania zasad 

związanych z ochroną zabytków i obowiązującą praktyką konserwatorską związaną z postępowaniem 

przy remontach obiektów zabytkowych i przy pracach związanych z elewacyjnymi elementami wystroju 

w obiektach zabytkowych. 
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Lokalizacja:  

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: GŁUBCZYCE 

OBRĘB: GŁUBCZYCE 

48 - 100 GŁUBCZYCE 

UL. CHROBREGO 1 

DZ. NR 286/117 

KATEGORIA OBIEKTU: XIII POZOSTAŁE BUDYNKI MIESZKALNE 

Inwestor:  

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 

UL. CHROBREGO 1 

48 - 100 GŁUBCZYCE 

 

Podstawa do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane przez Inwestora:  

Dz. nr 286/117 – własność,  

 

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU [W ZAKR ESIE PROJEKTOWANYM]: 

Zgodnie z art. 20 ust. 1c oraz art. 34 ust. 3 pkt 5  Prawa Budowlanego okre śla si ę obszar 

oddziaływania obiektu i terenu poddanego przebudowi e wył ącznie do terenu działki, na której  

został zlokalizowany. Projektowany remont nie zmien iają żadnych parametrów obiektu i nie 

powoduj ą zmiany jego oddziaływania na tereny i obiekty s ąsiednie.  

Obszar oddziaływania obiektu ustalono na podstawie Ustawy Prawo Budowlane [Dz.U. Poz. 1549 

z 2015 r.], Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U. Poz. 199 z 2015 r.] 

oraz Ustawy o drogach publicznych [Ustawa z dnia 21  marca 1985 r. z póz. zm.] oraz 

powi ązanymi z nimi szczegółowymi przepisami wykonawczymi . 

 

Parametry techniczne obiektu:  

KATEGORIA OBIEKTU: XIII POZOSTAŁE BUDYNKI MIESZKALNE; k = 4,0; w = 1,50 

Długość : 24,95 mb 

Szerokość: 12,55 m. 

Wysokość do okapu dachu: 7,15 m. 

Wysokość do kalenicy dachu: 11,15 m. 

Wysokość do okapu wieży: 10,30m. 

Wysokość kalenica wieży: 16,00 m. 

 

Obiekt jest obiektem mieszkalnym niskim w kategorii zagrożenia ludzi ZLIV i zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej [Dz. U. z 2003 r., nr 121, poz. 1136,1137 z póź. 

zm.] na podstawie §4 ust. 1 nie wymaga uzgodnienia z Rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych.  
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Podstawa opracowania:  

1. Umowa na wykonanie prac projektowych 

2. Wizja lokalna terenu inwestycji.  

3. Inwentaryzacja pomiarowa i fotograficzna dachu, więźby, balkonów, ganku. 

4. Analiza porównawcza i źródłowa elementów analogicznych 

5. Uzgodniona koncepcja rozwiązań z Inwestorem 

6. Obowiązujące Normy 

7. Obowiązujące przepisy prawa budowlanego i warunków technicznych dla budynków.  

 

2.2 

W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych – zestawienie powierzchni 
użytkowych obliczanych według Polskiej Normy, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 9, z uwzględnieniem 
następujących zasad: 
a) przez lokal mieszkalny należy rozumieć wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku 
pomieszczenie lub zespół pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z 
pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych, 
b) powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy 
zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – w 
50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie; 

 
Nie dotyczy - zakres remontowy ograniczony do elementów zewnętrznych obiektu. 
 

2.3 Formę architektoniczną i funkcję obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i 
otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy; 

 
Forma i funkcja:  

Projekt został opracowany pod kątem formy i funkcji ściśle według wytycznych Inwestora w oparciu 

obowiązujące przepisy. W projekcie nie przewidziano zmian w sposobie użytkowania obiektu, przejmuje 

on w całości zadania spełniane dotychczas – wymiana poszycia dachowego, konserwacja ozdobnych 

elementów ciesielskich, remont płyt balkonowych, remont ganku mają na celu podniesienie walorów 

technicznych i estetycznych obiektu. 

W zakresie dostosowania do krajobrazu nastąpią pozytywne zmiany w charakterze odbioru – obiekt w 

sposób właściwy wpisuje się w otoczenie i stanowi z nim spójną całość. Inwestycja znajduje się pod 

ochroną na podstawie zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu oraz na podstawie 

indywidualnego wpisu do Gminnej Ewidencji Zabytków. 

 

Projekt został przeanalizowany pod kątem takiego doboru wykończenia elementó8., aby w jak 

największym stopniu wpływał na poprawę odbioru elewacji budynku w kontekście jego zabytkowego, 

detalu architektonicznego.  

Szczegółowe omówienie analizy i przyjętych rozwiązań w dalszej części opisu. 

 

Spełnienie wymagań art 5 ust.1:  

1a) nie dotyczy zakresu opracowania – prace remontowe w swoim zakresie obejmują elementy 

konstrukcyjne, ograniczając się jedynie do ich odtworzenia lub konserwacji  

1b) Budynek jest obiektem mieszkalnym niskim kategorii zagrożenia ludzi ZLIV w klasie odporności 

pożarowej „D”. Projektowane działania nie zmieniają warunków ochrony przeciwpożarowej. 
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1c) remont obiektu został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi normami, spełniono wymagania 

dotyczące bezpieczeństwa użytkowania obiektu w oparciu o Dział VII  Rozporządzenia, 

1d) warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska zostały w projekcie spełnione zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w oparciu o Dział VIII Rozporządzenia, Materiały i wyroby zastosowane w 

projekcie nie stanowią zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników i sąsiadów. W związku z 

wprowadzoną zmianą obiekt nie będzie emitował gazów toksycznych, szkodliwych pyłów, 

niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia, wody lub gleby; w projekcie przewidziano 

zastosowanie takich materiałów oraz technologii, które zapewniają nie przekroczenie dopuszczalnych 

stężeń i natężeń, czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiały, stałe 

wyposażenie oraz powstających w trakcie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem,  

1e) nie występują czynniki zewnętrzne powodujące konieczność zastosowania zabezpieczeń przed 

drganiami i hałasem, jak również sposób eksploatacji obiektu nie rodzi takiej potrzeby, 

1f) nie dotyczy zakresu opracowania  

2a) nie dotyczy zakresu opracowania  

2b) projekt zakłada remont układu odprowadzającego wody opadowe z dachów do istniejącej kanalizacji 

deszczowej wg obecnie istniejących podłączeń.  

3) projektowane elementy obiektu nie wymagają specjalistycznych zabiegów dla utrzymania właściwego 

stanu technicznego obiektu, należy wykonywać okresowe przeglądy i dokonywać bieżących napraw – 

zgodnie z wymogami jakie ciążą na użytkowniku/administratorze obiektu budowlanego  

4) nie dotyczy zakresu opracowania – obiekt nie jest obiektem ogólnie dostępnym, zakres opracowania 

nie zmienia jego funkcji 

5) nie dotyczy zakresu opracowania – obiekt nie jest miejscem pracy oraz nie jest przeznaczony na 

pobyt stały lub czasowy ludzi w ramach świadczenia pracy,  

6) nie dotyczy zakresu opracowania, 

7) Cała inwestycja znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską w oparciu: 

a] zapis ochrony strefy konserwatorskiej "B" w ramach Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu 

b] wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków pod nr 112 

i jako taka podlega zgd. z Art. 39 ust 3 Prawa Budowlanego obowiązkowi uzyskania opinii na 

prowadzenie robót budowlanych wydanej przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w 

Opolu.    

8) usytuowanie obiektu na działce zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

budowlanymi z poszanowaniem interesów osób trzecich – opracowanie nie wprowadza żadnych zmian 

w lokalizacji obiektów – zadanie remontowe 

9) zakres projektowany nie ogranicza dostępu do drogi publicznej oraz nie narusza interesów osób 

trzecich, 

10) zakres projektu obejmuje prace budowlane remontowe, konserwatorskie  przy wykonywaniu, których 

należy zastosować ogólne zasady BHP, nie wymaga sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia pracy na budowie,  
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ANALIZA I OPIS TECHNICZNY WYKONANIA ZADANIA 

I. BRANŻA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA  

1. Zakres opracowania: 

1.1. Remont więźby i poszycia dachowego wraz z osprzętem dachowym. 

1.2. Remont balkonów. 

1.3. Remont ganku wejściowego. 

 

2. Cel opracowania – pozyskanie dokumentacji umożliwiającej otrzymanie pozytywnej opinii na 

prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie objętym ochroną konserwatorską, skuteczne zgłoszenie 

robót budowlanych oraz ich wykonanie wg dokumentacji. 

 

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OBIEKTU: 

Przedmiotem oceny są spadziste połacie dachu - część płaska dachu została wyremontowana w latach 

wcześniejszych. Obiekt na planie prostokąta z trzema ryzalitami w elewacjach południowej, zachodniej i 

północnej. Dodatkowo narożnik południowo - zachodni został zaakcentowany dominantą w formie wieży 

o rzucie prostokąta obróconej w stosunku do bryły głównej o 45 st.  

Obiekt przekryty dachem wielospadowym o głównym nachyleniu połaci 100% - wyróżniamy trzy główne 

połacie przełamane dachami prostopadłymi, dwuspadowymi w obrębie szczytowo rozwiązanych 

ryzalitów. Elewacja wschodnia częściowo posiada połacie spadziste, a częściowo w części centralnej 

jest rozwiązana w formie dachu attykowego z niewysokim murem ogniowym. 

 

   
fot. 1 Widok od strony północno - zachodniej 
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fot. 2 Widok od strony południowo - zachodniej 

 

 

 

fot. 3 Widok od strony południowo - wschodniej 
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Dachy pokryte płytkami azbestowymi w układzie francuskim, imitacja pokrycia łupkowego - całość w 

stanie bardzo złym. 

Ma dachu wieży zachowało się częściowo pokrycie z łupka naturalnego, w znacznym stopniu 

zdegradowanego - ubytki uzupełniane blachą, czerwonym gontem bitumicznym, a częściowo 

pozostawiono bez uzupełnień. 

 

    
fot. 4 Dach wież[tył], widok z dachu płaskiego                                 fot. 5 Dach wież[tył], detal ułożenia łupku 

 

Obiekt w obrębie dachów posiada bogate zdobienia z zakresu ciesielki artystycznej [partie podbicia, 

końcówki krokwi, jętki szczytowe z wieszakami, końcówki płatwi z mieczami], zachowane w bardzo 

dużej mierze w oryginalnej formie. Występujące ubytki są proste do odtworzenia ze względu na 

powtarzalność elementów, pozwalającą korzystać z gotowych wzorników. 

Elementy zachowane wymagają gruntownej konserwacji i rekonstrukcji części połączeń ciesielskich. 

Całość powinna zostać oczyszczona, odkażona, naprawiona i zabezpieczona właściwymi wyprawami 

malarskimi do drewna - szczegółowe dyspozycje postępowania w dalszej części opisu. 

Dachy nie posiadają obecnie osprzętu: płotków przeciwśniegowych, instalacji odgromowej itp. 

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej w stanie katastrofalnym - do całkowitej wymiany. 

Odwodnienie podłączone częściowo do kanalizacji bez zastosowania czyszczaków podpionowych.   
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fot. 6 Dach wież[tył], zniszczenia w partii okapu, na przypustnicach, rynny leżące 

 

Konstrukcja dachu jest wykonana jako układ słupowo krokwiowy, dwupoziomowy z półkleszczami. 

Całość wykończona pełnym deskowaniem. Na więźbie widoczne liczne, rozległe ślady po zalaniach - 

głównie od płaskiej części dachu. Cały strych wymaga uporządkowania, usunięcia składowanych rzeczy, 

stwarzających zagrożenie pożarowe.  

Projekt zakłada w ramach rozbiórek usunięcie skorodowanej części deskowania, wymianę 

skorodowanych elementów konstrukcyjnych na nowe, identyczne.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na części więźby obecnie niedostępne, zabudowane - końcówki 

krokwi przy namurnicy oraz więźbę wieży. Ewentualną wymianę dokonywać jedynie odcinkowo w 

partiach zniszczonych, stosując tradycyjne połączenia ciesielskie. 

Całość należy oczyścić szczotkami, a następnie wykonać malowanie zabezpieczające metodą natrysku 

ciągłego min. 2~3 krotnego. 

Szczegółowy tok postępowania opisano w dalszej części dokumentacji.  

 

Uwaga:  analiza stanu zachowania więźby została przeprowadzona w zakresie dostępnym bez rozbiórek 

elementów zabudowanych. W trakcie prac niezbędne jest bieżący nadzór i prowadzenie indywidualnej 

oceny stanu technicznego odsłanianych elementów. Wszystkie części więźby zakwalifikowane jako 

skorodowane podlegają wymianie.  
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fot. 7 Widok więźby, dolna kondygnacja - widoczne liczne zalania  

Kolejnym elementem objętym opracowaniem są dwa balkony zlokalizowane na elewacjach południowej i 

zachodniej.  

W ich zakresie trzeba wykonać działania dwukierunkowe: 

- przeprowadzić kompleksowy remont żelbetowych płyt balkonowych konstruowanych na stalowych 

belkach wspornikowych wraz z ich izolacją i wykończeniem 

- wykonać remont i odtworzenie całego artystycznego wystroju ciesielskiego balkonów 

 

Płyty balkonowe wymagają przeprowadzenia prac związanych z zabezpieczeniem stali nośnej, 

rekonstrukcją skorodowanych elementów betonowych, wykonaniem pełnej izolacji poziomej płyt oraz 

wykonaniem od podstaw nowych warstw wykończeniowych: tynku od dołu i płytkowania od góry. Całość 

wyposażyć w komplet obróbek blacharskich i na balkonie zachodnim odtworzyć czołowe wykończenie z 

kształtek ceramicznych. 

W zakresie elementów drewnianych przy balkonach mamy styczność z dwoma różnymi zakresami: 

- balkon południowy posiada praktycznie całkowicie zachowany wystrój ciesielski, który wymaga 

gruntownej konserwacji i naprawy kilku połączeń ciesielskich, będzie on również stanowił wzorzec dla 

odtworzenia wystroju balkony zachodniego 

- balkon zachodni został pozbawiony praktycznie całkowicie swojego oryginalnego wystroju, zachował 

się jedynie szczytowy wieszak z iglicą, pozostałe elementy zniszczono - widoczne są tylko puste 

gniazda łączeń ciesielskich w krokwiach szczytu - projektuje się całkowite odtworzenie brakujących 

elementów wraz z rzeźbieniami. 

Wykończenie będzie identyczne jak dla drewnianych elementów okapu dachu.  
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fot. 8 Balkon południowy - stan zachowania kompletny 

 

 
fot. 9 Balkon południowy - widok spodu płyty balkonowej, widoczna stal konstrukcyjna 
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fot. 10, 11 Balkon południowy zachowanie ciesielki 

 

 

fot. 12 Balkon zachodni - zupełny brak wystroju ciesielskiego 
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fot. 13 Balkon zachodni - zachowanie płyty balkonowej 

 

 

 
fot. 14 Balkon zachodni - zachowany wieszak szczytowy z iglicą, widoczne gniazda po elementach usuniętych 
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Ostatnim elementem zewnętrzny przewidzianym do remontu jest ganek wejściowy do budynku, którego 

stan zasadniczo wymusza całkowite odtworzenia z nowych materiałów. Ganek składa się z czterech 

schodów i podestu, zadaszonych prostym dwuspadowym [kopertowym] daszkiem na słupach opartych 

na podeście. Detal wykończenia jest analogiczny jak w elementach związanych z dachem. 

Cały ganek wraz ze schodami należy rozebrać, przy elementach drewnianych z dużą starannością - 

założeniem jest odzyskanie jak największej części elementów oryginalnych, które zostaną poddane 

konserwacji i powrócą na swoje miejsce. Pozostałe zniszczone części zostaną odtworzone. 

Płyta schodowa i podestowa nie nadaje się do pozostawienia, projekt zakłada ich wykonanie od 

podstaw wg rysunków szczegółowych.   

 

    
fot. 15, 16 Ganek widoki ogólne 
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2. Stan techniczny zachowania i jego wpływ na obiek t 

 

Ad 1.1. Więźba dachowa, poszycie dachu oraz osprzęt dachowy. 

a) więźba 

Zachowana zasadniczo w swojej oryginalnej postaci, stan jak na ten wiek można określić jako 

zadowalający. Nie stwierdzono występowania zagrzybienia oraz żerowania szkodników drewna. Liczne 

przelania z nieszczelnego dachu zostały w większości zlikwidowane w wyniku wykonania nowego 

pokrycia dachu płaskiego. Najgorszy stan występuje w zakresie wieży, gdzie zakłada się ok 80% 

konieczność wymiany konstrukcji.  

W dachu głównym zalania nie spowodowały większych szkód mających wpływ na nośność elementów 

konstrukcyjnych. Zniszczeniu prawdopodobnie uległo od góry deskowanie w miejscach przecieków - 

zakłada się jego wymianę.  

Układ geometryczny więźby nie uległ deformacji, nie występują uszkodzenia połączeń ciesielskich w 

węzłach.  

Pomimo złego estetycznie wyglądu wynikającego z zalań więźba kwalifikuje się do zachowania po 

wykonaniu prac naprawczo - zabezpieczających. 

 

b) poszycie dachowe 

- dach płaski: nowe pokrycie papą termozgrzewalną, szczelne; obróbki blacharskie przyścienne i 

przykominowe wykonane z blachy ocynkowanej w sposób poprawny, zapewniający szczelność; obróbka 

okapowa skorodowana, pozostawiona starą [projekt zakłada jej wymianę] 

- połacie główne: pokrycie fatalnej jakości, płyty wiórowo - azbestowe z licznymi ubytkami, 

poprzerastane biologicznie, niestarannie wykonane docięcia, bardzo niska jakość zarówno materiału jak 

i wykonania; obróbki koszowe, okapowe, rynny i rury spustowe w złym stanie technicznym - całość 

przewidziana do całkowitej wymiany 

- wieża: pokrycie częściowo oryginalne, całość w stanie awarii budowlanej, liczne ubytki, bardzo źle 

wykonane odwodnienie i obróbki blacharskie - zdecydowanie najgorzej zachowana część dachu     

 

c) osprz ęt dachowy 

Praktycznie nie występuje - brak płotków przeciwśniegowych, instalacji odgromowej. Projekt zakłada 

wykonanie elementów od podstaw. 

 

Ad 1.2. Balkony 

a) balkon południowy:  płyta balkonowa wykazuje nieszczelność, odsłonięte stalowe wsporniki płyty, 

zachowały się w całości elementy wystroju ciesielskiego wymagające konserwacji - całość prac 

remontowych bazować będzie na oryginalnej substancji, którą prace doprowadzą do właściwego stanu 

technicznego i wizualnego. Stan całości można określić jako średni, pozwalający na przeprowadzenie 

prac remontowych bez konieczności większych ingerencji, wymiany elementów. 
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b) balkon zachodni:  płyta balkonowa wykazuje duże nieszczelność i ubytki betonu, odsłonięte stalowe 

wsporniki płyty oraz częściowo widoczne zbrojenie płyty, nie zachowały się elementy wystroju 

ciesielskiego - zostaną odtworzone na podstawie wystroju balkonu południowego. Stan techniczny 

można określić jako zły - wymaga wykonania prac z zakresu konserwacji i odtworzenia konstrukcji 

żelbetowej oraz wykonanie kompletu prac ciesielskich z rzeźbieniem detalu. 

 

Ad 1.3. Ganek wejściowy 

Stan techniczny ganku nie pozwala na przeprowadzenie remontu istniejących elementów - płyta i ściana 

podestowa są mocno spękane, a blokowe stopnie betonowe posiadają wiele ubytków i spękań.  

Konstrukcja zadaszenia w części jest możliwa do odzyskania i konserwacji, natomiast większa część 

wymaga odtworzenia. Całe poszycie z desek i wierzchnie nadaje się wyłącznie do usunięcia, w ich 

miejsce należy wykonać elementy nowe. 

Stan techniczny zły - do opracowania od podstaw.   

 

Problemy opisane powyżej wynikają w głównej mierze z braku dbałości o obiekt przez kilkadziesiąt lat. 

Prowadzono jedynie doraźne punktowe naprawy przy zastosowaniu materiałów niskiej jakości. Brak było 

całościowego podejścia do występujących problemów wynikających z wyeksploatowania materiałów.   

 

W obecnym stanie dachu jego wpływ na obiekt należy określić jako zdecydowanie negatywny, zarówno 

z sferze stylu, pozbawionego zabytkowego charakteru odpowiadającego zasadom obowiązującym w 

konserwacji zabytków jak również w sferze technicznej funkcji jaką mają spełniać. 

Skutkuje to postępowaniem zawilgocenia obiektu oraz trudnymi do oszacowania i opanowania stratami 

ekonomicznymi Wspólnoty związanymi z wynikającymi z tego remontami, również wnętrza. 

Pozostawienie obiektu w obecnym stanie może skutkować dalszymi niekontrolowanymi uszkodzeniami 

substancji. 
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3. Wytyczne post ępowania  

Ad 1.1. Remont więźby i poszycia dachowego wraz z osprzętem dachowym 

Projekt zakłada: 

- rozebranie istniejącego poszycia mieszanego z eternitu, blachy i gontu bitumicznego - 

zutylizować 

- rozebranie wszystkich obróbek, rynien, rur spustowych z blachy ocynkowej nienadającej się do 

ponownego użycia 

- rozebranie części deskowania skorodowanego – zwłaszcza w partii okapu 

- rozebranie skorodowanych elementów konstrukcji dachu - wymiany odcinkowe 

- wymiana skorodowanych przypustnic i końcówek krokwi przy namurnicy i w kalenicy – 

poprzedzić każdorazowo oceną stanu technicznego – obecnie elementy zabudowane 

- ocenić i ewentualnie wymienić wszystkie skorodowane odcinki namurnicy  

- całość więźby poddać konserwacji Fobosem M-4 poprzez trzykrotny oprysk każdego elementu 

- montaż kompletnych obróbek, rynien i rur spustowych z blachy tytancynkowej gr. 0,70 mm, 

zamontować nowe osadniki deszczowe proste, żeliwne 

-  zamontować do wysokości 3,00 m n.p.t. rury proste, żeliwne z kielichem,  

- wykonać uzupełnienie deskowania  

- zamontować na całych połaciach membranę dachową Koramic Plus  

- wykonanie nowego poszycia dachowego z płytki wiórowo - cementowej typu Struktonit 

imitującej łupek naturalny - kolor grafitowy, montaż w układzie niemieckim z kompletem 

dodatków wynikających z systemu technologicznego producenta 

- w trakcie prac pokrywczych zamontować całe wynikające z projektu wyposażenia dachu: płotki 

przeciwśniegowe, okno dachowe, instalację odgromową 

- ocenić stan techniczny ciesielki na moment rozpoczęcia prac – wykonać dokumentację 

fotograficzną 

- wykonać odkrywki sondażowe na elementach[pokrytych farbami olejnymi] w celu ustalenia 

obecności pierwotnego wymalowania,  

- oczyścić powierzchnię drewna z powłok olejnych do surowego drewna - mechanicznie, nie 

używać opalarek, 

- usunąć ewentualne kitowania, flekowania itp., które nie nadają się do pozostawienia,  

- wykonać naprawy stolarskie, uzupełnić ubytki: kitem o podwyższonej odporności na zmienne 

warunki atmosferyczne na bazie żywicy epoksydowej np.: gotowym kitem Balsite (W+K) – 

szczególną uwagę zwrócić na uzupełnienie i naprawę węzłów połączeniowych oraz na dolne 

elementy krokwi, końcówki[możliwa konieczność wymiany całych elementów] 

- wykonać prewencyjną impregnację biobójczą ekologicznym środkiem ochronnym nie 

zmieniającym wyglądu drewna i bezpiecznym dla ludzi (np.: Imprex Aquadur, Per – Xil 10 itp.) 

- wymalowanie końcowe, dwukrotne w kolorze Teak HK Lasur firmy Remmers 

- wstępnie założono wymalowanie w kolorze Teak, jednakże bardzo ważne jest potwierdzenie 

tego wyboru podczas oczyszczania elementów przy konserwacji. Po odsłonięciu pierwotnego 

wymalowania należy dokonać ewentualnej korekty koloru docelowego, dostosowując go do 

oryginału 
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Ad 1.2. Remont balkonów 

 

a) płyty balkonowe 

Przygotowanie podło ża. 

Uszkodzony beton należy skuć, a znajdującą się na wierzchu stal zbrojeniową w sposób mechaniczny 

oczyścić i odrdzewić np. za pomocą wiertarki zakończonej szczotką drucianą lub wykonać piaskowanie 

do stopnia SA 2,5. Przygotowaną w ten sposób powierzchnię, należy oczyścić z powłok 

antyadhezyjnych jak: brud, kurz, tłuste zabrudzenia, bitumy oraz musi nastąpić usunięcie ewentualnego 

skażenia mikrobiologicznego. 

 

Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia. 

Przygotowany do zastosowania preparat BOLIX AKO należy nanieść na odsłonięte oczyszczone 

zbrojenie za pomocą pędzla w celu zapewnienia długotrwałej ochrony przeciwkorozyjnej. 

 

Nałożenie warstwy sczepnej. 

Po wyschnięciu warstwy BOLIX AKO należy, na elementy przewidziane do uzupełnienia zabudowania, 

nanieść warstwę sczepną przy użyciu preparatu BOLIX SCS. Zastosowanie preparatu zapewnia 

optymalne związanie ze starym podłożem betonowym, kolejnej warstwy tj. cementowej zaprawy 

naprawczej BOLIX WB. 

 

Nałożenie zaprawy naprawczej. 

Przed wyschnięciem nałożonej warstwy sczepnej należy przystąpić do wypełniania ubytków w betonie, 

stosując cementową zaprawę naprawczą BOLIX WB tzw. metodą „mokre na mokre”. 

 

Wyrównanie powierzchni 

Wyrównanie powierzchni następuje poprzez zastosowanie szpachli naprawczej BOLIX SPN. Szpachla 

nakładana jest jako cienka warstwa na całe powierzchnie lub ich fragmenty, po wcześniejszym 

uzupełnieniu ubytków zaprawą naprawczą BOLIX WB. 

 

Płytki ceramiczne 

Na naprawionej płycie wykona ć gruntowanie powierzchni preparatem głęboko penetrującym BOLIX 

N, następnie wykonać poziomą izolację przeciwwilgociową z folii BOLIX HYDRO. Po odeschnięciu 

można przystąpić do ułożenia płytek ceramicznych na elastycznym kleju BOLIX E, spoinowanie płytek 

ceramicznych wykonać preparatem BOLIX BOLINA AquaStop. 

 

b) elementy ciesielki ozdobnej 

- elementy istniejące poddać konserwacji analogicznej jak opisano przy elementach dachowych - 

dotyczy balkonu południowego 

- elementy odtworzeniowe wykonać identycznie jak istniejące - dotyczy balkonu zachodniego, 

wymalowania analogicznie jak dla pozostałych elementów ciesielki 
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Ad 1.3. Remont ganku wejściowego 
 

- rozebrać pokrycie dachu z eternitu - usunąć i zutylizować 

- rozebrać pozostałości deskowania nie nadającego się do ponownego zastosowania 

- zdemontować ostrożnie krokwie, belkowanie i słupy - zachować jak największą część nadającą 

się do konserwacji 

- rozebrać podest wraz ze schodami,  

- wykonać wykopy fundamentowe zgd. z częścią rysunkową 

- wykonać szalowanie, zbrojenie i betonowanie nowego podestu i schodów 

- wykonać przemurowanie ścianki bocznej z klinkieru, wiązanie identyczne jak na cokole budynku 

- dostarczyć i zamontować stopnice granitowe szare, płomieniowane z noskami gr. 5 cm - 

stopnica z jednego kawałka granitu, nie dopuszcza się stopnic łączonych 

- dostarczyć i zamontować podstopnice z granitu szarego polerowanego gr. 3 cm - podstopnica z 

jednego kawałka granitu, nie dopuszcza się elementów łączonych 

- wykonanie impregnacji stopnic 

- oczyszczenie i konserwacja drewnianych elementów konstrukcyjnych przewidzianych do 

ponownego zabudowanie - wg analogicznej technologii jak przy elementach dachowych 

- wykonanie brakujących elementów konstrukcji drewnianej 

- montaż całej konstrukcji 

- wykonanie pełnego deskowania dachu  

- montaż membrany dachowej dedykowanej pod blachę tytancynk 

- wykonanie rynien i rury spustowej z blachy tytancynk gr. 0,70 mm 

- wykonanie pokrycia z płaskiej blachy tytancynkowej gr. 0,70 mm układanej w ciągłych pasach 

szer. 50 cm, łączonej na podwójny rąbek stojący wraz z obróbkami przyściennymi  

 

  2.4 

Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia 
przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla 
konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce – wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, 
rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię 
geotechniczną obiektu budowlanego, warunki sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed 
wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych 
przegród budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu 
technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą aktualne warunki geotechniczne stan 
posadowienia obiektu; 

 
Nie dotyczy zakresu opracowania. 
 

2.5 
W stosunku do obiektu budowlanego użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego – 
sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, 
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich; 

 
Nie dotyczy zakresu opracowania. 
 

2.6 
W stosunku do obiektu budowlanego usługowego, produkcyjnego lub technicznego – podstawowe dane 
technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i 
jego rozwiązaniami budowlanymi; 

 
Nie dotyczy zakresu opracowania. 
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2.7 

W stosunku do obiektu budowlanego liniowego – rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, 
nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu 
albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych; 

 
Nie dotyczy zakresu opracowania. 
 

2.8 

Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające 
użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń 
budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej 
wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, 
piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi 
wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych 
obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym należy przedstawić: 
a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych – założone parametry 
klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących 
racjonalizacji użytkowania energii, 
b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, 
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz 
mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami; 

 
Nie dotyczy zakresu opracowania. 
 

2.9 

Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym 
przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym 
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń 
technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne 
związane z tym obiektem; 

 
Nie wyst ępuj ą w zakresie opracowania. 
 

2.10 

Charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii 
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej 
samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich 
charakterystyki energetycznej, określającą w zależności od potrzeb: 
a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących 
jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów 
technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku, 
b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub 
chłodnicze – właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także 
przegród przezroczystych i innych, 
c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub 
chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku, 
d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i 
instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych; 

 
Nie dotyczy zakresu opracowania  
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2.11 

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego 
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 
a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków, 
b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i 
zasięgu rozprzestrzeniania się, 
c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 
d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, 
pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i 
zasięgu ich rozprzestrzeniania się, 
e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne 
– mając na uwadze, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, 
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywać ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego 
na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

 
Dane w zakresie opracowania: 

Ad a) nie dotyczy 

Ad b)  nie dotyczy  

Ad c)  nie dotyczy  

Ad d)  nie dotyczy 

Ad e)  nie dotyczy  

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko i zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 09.11.2010 (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) § 2 i 3 nie wymaga uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz nie występuje konieczność 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zakresu przewidzianego w projekcie. 

 

2.12 

W stosunku do budynku – analizę możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, 
środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w 
energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze 
źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy 
opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa 
energetycznego, oraz pompy ciepła, określającą: 
a) roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody 
użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania 
charakterystyki energetycznej budynków, 
b) dostępne nośniki energii, 
c) warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych, 
d) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: 
– systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub 
– systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu 
konwencjonalnego i alternatywnego, 
e) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię, 
f) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię; 

 
Nie wyst ępuj ą w zakresie opracowania. 
 

2.13 Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach 

 
Budynek jest obiektem mieszkalnym niskim w kategorii zagrożenia ludzi ZLIV i zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej [Dz. U. z 2003 r., nr 121, poz. 1136,1137 z póź. 

zm.] na podstawie §4 ust. 1 nie wymaga uzgodnienia z Rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych. 
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2. I N F O R M A C J A   B i O Z  
 

TEMAT:                                      REMONT : DACH, BALKONY  I GANEK  WEJŚCIOWY 
 BUDYNKU  MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO 

 
NAZWA I ADRES OBIEKTU 

BUDOWLANEGO:                            

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: GŁUBCZYCE 

OBRĘB: GŁUBCZYCE 

48 - 100 GŁUBCZYCE 

UL. CHROBREGO 1 

DZ. NR 286/117 

KATEGORIA OBIEKTU: XIII POZOSTAŁE BUDYNKI MIESZKALNE 

INWESTOR, ADRES: 

  

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 

UL. CHROBREGO 1 

48 - 100 GŁUBCZYCE 

JEDN OSTKA PROJEKTOWA:            PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - BUDOWLANE  "AQWA" S.C. 

ul. Królowej Jadwigi 1, 

48 - 100 Głubczyce 

arch. Rafał Skoumal 

+48 500 253 296 

prac.architektoniczna@gmail.com, skoumal@wp.pl 

 
2.1.  Zakres robót; 
 
- roboty ziemne 
- roboty ogólnobudowlane i montażowe 
- roboty na wysokościach 
a] wznoszenie rusztowań 
b] prace na wysokości 
c] roboty wykończeniowe w zakresie dachów 
 
2.2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych; 
 
- budynek mieszkalny wielorodzinny 
 
2.3. Elementy zagospodarowania działek, które mog ą stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa 
 
- brak 
 
2.4.  Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas. realizacji robot budowlanych, skala, 

rodzaj zagro żeń, czas ich wyst ąpienia : 
 
- praca ludzi w wykopach wąskoprzestrzennych 
- praca ludzi na rusztowaniach, na wysokości 
 
2.5. Instrukta ż pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robot szczególnie 

niebezpiecznych: 
- przestrzeganie przepisów BHP podczas prac w pobliżu sprzętu mechanicznego 
- współpraca z maszynami i pojazdami, sygnały komunikacji wewnętrznej w czasie pracy maszyn i    
  sprzętu 
- praca na wysokościach i w wykopach 
- odzież robocza i ochronna 
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PODSTAWA PRAWNA: 
• Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.) 

• Rozporządzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 10 luty 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robot drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, 
budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2000 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 
transportowych.(Dz. U. Nr 82, poz. 930 z 2000 r.) 

• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. Nr 129, 
poz. 1444 z 2001 r. z poź. zm) 

 
 
2.6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z 

wykonywania robot budowlanych w strefach szczególne go zagro żenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniaj ącą bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę umo żliwiaj ącą szybk ą 
ewakuacje w przypadku wyst ąpienia zagro żeń: 

 
• wykonanie planu zagospodarowania placu budowy 
• opracowanie planu komunikacji wewnętrznej na placu budowy 
• określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, 
• bezpośredni nadzór kierownictwa budowy nad pracami szczególnie niebezpiecznymi - w tym 

przypadku praca ludzi, sprzętu i maszyn na  rusztowaniach 
• wyposażenie pracowników w niezbędną odzież roboczą i odzież oraz sprzęt ochrony osobistej, 
• zabezpieczenie budowy w kompletne zestawy znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających 

wymaganych do wykonania organizacji ruchu na czas robót. 
 
2.7. Inne ustawy i przepisy niezb ędne do opracowania „Planu bezpiecze ństwa i ochrony 

zdrowia” 
 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126 z 2003 r.) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888 z 
2004 r.) 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.(Dz. U. Nr 24, poz. 141 z 1974 r. zwoź. zm.) 
• Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
• Projekt Organizacji Ruchu na czas robot – opracowany przez wykonawcę robót przed 

przystąpieniem do realizacji zadania wraz ze zgodą na zajęcia pasa drogowego. 
 
Wyżej wymienione ustawy, rozporządzenia i specyfikacje oraz projekty określają wymagania i warunki 
prowadzenia robot drogowych i stanowią podstawę opracowania „Planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robot budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi”. 
  


