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O P I S    T E C H N I C Z N Y 

 
do  projektu budowlanego remontu koszar szyjowych Fortu IX Sadyba  

(kazamata nr 16 i 17)  

przy ul. Powsińskiej 13 w Warszawie 
 

 
1. PODSTAWA  OPRACOWANIA. 

 
1.1. Umowa nr 69/2011/Z/MWP z dnia 2011-06-27 na wykonanie dokumentacji 

projektowej dla zadania polegającego na remoncie  kazamat nr 16 i 17 na terenie Fortu 
IX Sadyba w Warszawie przy ul. Powsińskiej 13 

1.2. Wizja lokalna  na  terenie Fortu IX Sadyba oraz dokonanie niezbędnych oględzin i 
pomiarów inwentaryzacyjnych. 

1.3. Mapa sytuacyjno wysokościowa terenu działki nr 36 . 
1.4. „Inwentaryzacja oraz orzeczenie techniczne dotyczące budynku kazamaty” – 

ekspertyza techniczna Przedsiębiorstwa Projektowo-Produkcyjnego „MUREX” S.C. z 
2008 roku. 

1.5. Informacje i dane uzyskane od Zamawiającego. 
1.6. Decyzja nr 1157/N/11 z dnia 14 czerwca 2011 roku Stołecznego Konserwatora 

Zabytków dotycząca pozwolenia na przeprowadzenie remontu koszar szyjowych 

Fortu IX Sadyba, znak: KZ-ZN-SII-AOL-4120-49-2/11. 

1.7. Obowiązujące przepisy i Polskie Normy. 
 

 
2. PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA. 
 
         Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek koszar szyjowych Fortu IX Sadyba 
połoŜony na działce nr 36, przy ul. Powsińskiej 13 w Warszawie. UŜytkownikiem 
przedmiotowej nieruchomości jest Muzeum Wojska Polskiego. 
        Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego remontu kazamaty nr 
16 i 17 i nie ingeruje w zagospodarowanie ternu działki. 
 
 
   3.  OPIS  I  PRZEZNACZENIE   OBIEKTU. 
 
Rys historyczny 
 
Fort IX ("Czerniaków", "D ąbrowskiego", "Sadyba")  – to jeden z fortów pierścienia 

zewnętrznego Twierdzy Warszawa, wybudowany w latach osiemdziesiątych XIX wieku. 

Zlokalizowany jest na Sadybie, w warszawskiej dzielnicy Mokotów. Fort został wzniesiony  

około 1883 roku na planie zbliŜonym do pięciokąta, z ceglanymi schronami koszarowymi i 

bojowymi oraz mokrą, ze względu na połoŜenie na terenie podmokłym fosą. W ramach  



 Remont kazamaty nr 16 i 17 w budynku koszar szyjowych Fortu IX Sadyba. 

 4

 

decyzji likwidacji twierdzy z 1909 roku w 1913 wysadzono większość obiektów bojowych, 

pozostawiając koszary o charakterystycznym, łamanym narysie i układ ziemny. Od 1924 

trwała budowa osiedli oficerów Wojska Polskiego na terenach wokół fortu, co 

zapoczątkowało istnienie osiedla Sadyba, jednak do 1947 stanęło zaledwie kilkadziesiąt willi. 

W 1939 roku w czasie obrony Warszawy fort był miejscem bohaterskiej obrony polskich  

Ŝołnierzy z kompanii ochotniczych i części kompanii 2 batalionu 360 pułku piechoty. 26 

września fort zajęty został przez Niemców, w gruzach zginęło 20 obrońców. W walkach 

udział brał tu takŜe olimpijczyk Janusz Kusociński, tutaj został ranny, co upamiętnia obelisk 

odsłonięty w 1989 roku. Pewną rolę odegrał teŜ fort w czasie powstania warszawskiego w 

1944 roku. Na terenie fortu zginął Czesław Szczubełek, dowódca Baonu "Oaza" – 5. Rejonu 

V Obwodu – Mokotów. Po wojnie przez wschodnią część umocnienia przebito ulicę 

Powsińską i we wschodniej części fortu utworzono park, natomiast zachodnia do 1990 była 

zajęta przez wojsko. Od początku lat 90. istniał tu niedostępny magazyn sprzętu 

gromadzonego przez Muzeum Wojska Polskiego i pod koniec lat 90 otwarto tu dwa oddziały 

muzeum: Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej oraz Muzeum Katyńskie.  

Fort IX Sadyba wpisany jest do rejestru zabytków decyzją z dnia 12 marca 1973 r. – 

nr rejestru A 807. 

 

 
 

Fot.  Widok Fortu IX Sadyba 
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Zagospodarowanie terenu. 
 
Teren  Fortu IX Sadyba,  na  którym  znajduje  się  jest  budynek  koszar szyjowych (odporne 

na ostrzał koszary w tylnej części fortu) przy  ul. Powsińskiej  13  w  Warszawie  połoŜony na 

działce o numerze ewidencyjnym 36 jest  od  frontu  budynku płaski  z  niewielkim  spadkiem  

w  kierunku  fosy. Od tylnej strony  budynku  znajduje się  nasyp nachodzący  na  budynek  

do  ok. 1,5m  powyŜej  stropu. Na  terenie  kompleksu  znajdują  się  inne  budynki  pełniące  

funkcje  magazynowo usługowe,  zaś  od  frontu  budynku  ustawione  są  eksponaty  w  

postaci  wozów opancerzonych, czołgów, amfibii i  dział. Z tyłu budynku  znajdują  się  

eksponaty  samolotów  bojowych.   Komunikację  po terenie  zapewniają  drogi  gruntowe  

natomiast  do  ruchu  pieszego  słuŜą  chodniki. Wokół  budynku  koszar  brak  jest  opasek  

odwadniających. Do ściany frontowej przylega  bezpośrednio  grunt  porośnięty  trawnikiem. 

Budynek koszar szyjowych posiada jedynie instalację elektryczną zasilaną ze złącza 

usytuowanego od strony wjazdu na teren posesji.  

Przy wjeździe i wejściu na teren fortu znajduje się budynek wartowni do którego 

doprowadzone jest przyłącze elektroenergetyczne, przyłącze wodociągowe  oraz przyłącze 

kanalizacji sanitarnej do bezodpływowego zbiornika na ścieki. 

 
Opis budynku koszar szyjowych. 

 

Budynek  koszar szyjowych Fortu IX Sadyba  jest  jednokondygnacyjnym  obiektem  o  

przeznaczeniu  obronnym. Nie  jest  podpiwniczony. Wzniesiony  jako  obiekt  obronny,  w  

okresie  działań  wojennych  II  wojny  światowej   został  powaŜnie  uszkodzony co  w  

istotny  sposób  osłabiło  konstrukcję obiektu oraz ma znaczny wpływ  na jego bezpieczne  

uŜytkowanie.  Ściany  i  stropy  budynku  są  wykonane  z  cegły  ceramicznej  pełnej 

murowanej na  zaprawie  wapienno - cementowej.  Budynek z  zewnątrz  nie jest 

otynkowany.  Wewnątrz  obiektu wykonane są tynki  wapienno – cementowe,  malowane  

farbą wapienną  oraz farbą emulsyjną  koloru  białego. Budynek   ma  wydzielone  

pomieszczenia, według  podziału  wynikającego z  konstrukcji  budynku  to jest ścian 

nośnych poprzecznych i opartych na nich sklepieniach  kolebkowych. Pomieszczenia te są w  

części  połączone  między  sobą  wewnętrznymi  przejściami.  

Wejście do  pomieszczeń  prowadzi poprzez  dwuskrzydłowe  bramy  i drzwi stalowe. W 

ścianie  frontowej  niektórych pomieszczeń znajdują  się  okna  zabezpieczone  kratami 

stalowymi. Nad  częścią  pomieszczeń  muzealnych  Muzeum  Katyńskiego   nad  

uszkodzonym  stropem  wykonano  prowizoryczne  zadaszenie (kazamata 4 i 5). W pozostałej 

części  zniszczone  stropy  są  niezabezpieczone.   W  części  obiektu  w  wyniku  wybuchu  

bomb  zniszczony został  całkowicie  strop  nad  dwoma  pomieszczeniami  oraz  wewnętrzna  

ściana  środkowa. KaŜde z pomieszczeń jest wentylowane za pomocą kanałów wentylacji 

grawitacyjnej umieszczonych w tylnej ścianie pomieszczeń. Pomieszczenia koszar w części 

uŜytkowane są obecnie jako sale muzealno wystawiennicze. 
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Konstrukcja  ścian 
Ściany budynku koszar szyjowych wykonano z cegły ceramicznej pełnej o wymiarach 26 x 

13 x 7cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Spoiny łączące ceglane elementy mają grubość 

1,0 cm. Grubość ścian nośnych poprzecznych wynosi ok. 150 cm zaś pozostałych od 29 do 

88cm. 

Konstrukcja  stropów 

Układ  warstw  stropu   tworzy: sklepienie  kolebkowe ceglane, warstwowe wypełnienie  

stropu, szlichta  betonowa oraz  nasyp  gruntowo piaskowy  nad  stropem. Strop  pomieszczeń  

koszar wykonany  został  równieŜ  z  cegły  ceramicznej pełnej na  zaprawie  cementowo-

wapiennej. Grubość  warstwy nośnej sklepienia  kolebkowego  wynosi  3 cegły  (ok. 80 cm).   

Warstwa  ceglana  wypełniająca  ułoŜona  na  sklepieniu  ma  średnią  grubość   90 cm zaś 

warstwa  wyrównawcza ze szlichty betonowej (wykonana ze spadkiem i pełniąca funkcję 

warstwy odprowadzającej przesiąkające wody opadowe ) grubość ok. 10cm.   Stropy  

pomieszczeń przykryte są warstwą  nasypu piaskowo gruntowego porośniętego trawą.  

Średnia  grubość  nasypu  wynosi  ok. 150 cm. 

Ocena stanu technicznego budynku koszar szyjowych  

Budynek  koszar szyjowych  na  przestrzeni  kilkudziesięciu  lat  uległ  obok  zuŜycia  

wynikającego  ze   zniszczeń  wojennych  znacznej   częściowej  destrukcji  polegającej  

głównie  na  zwietrzeniu  fragmentów  cegieł i degradacji spowodowanej zawilgoceniem 

obiektu przez wody opadowe.   Fragmenty  cegieł,  a  takŜe  betonowej  szlichty  ułoŜonej  na  

budynku  kazamat,  szczególnie  na  ścianach  bocznych  -  w  znacznym  stopniu  oddzielają  

się  od  konstrukcji   nośnej  -  osłabiając  ją  w  znacznym stopniu. 

 
   4.  OPIS  PLANOWANYCH  PRAC  REMONTOWYCH . 
 

4.1. Opis i ocena stanu technicznego kazamat nr 16 i 17 
 

Portal  wejściowy pomieszczenia kazamaty nr 16 i 17 jest w  dobrym  stanie  

technicznym. Stwierdzono nieliczne  miejscowe  ubytki  cegieł w elewacji  oraz  betonowej  

szlichty  wyrównawczej  na  stropie.   

Wewnątrz  pomieszczeń  na  ścianach  wewnętrznych  oraz  stropie  stwierdzono  

miejscowe zawilgocenia oraz zagrzybienia i ubytki tynku.  Tynki te wymagają usunięcia, 

odgrzybienia, napraw i uzupełnień. Powłoki malarskie są w tych miejscach częściowo 

zniszczone i złuszczające się. NaleŜy je odtworzyć. 

Posadzki  są  wykonane  w  postaci  szlichty  betonowej,  na  której  ułoŜono  

wykładzinę  PCV.  Stwierdzono  miejscowe nierówności powierzchni podkładu.   
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Wykładzina  podłogowa  jest miejscami popękana i pofałdowana. Kwalifikuje się do 

wymiany. Istniejąca wentylacja grawitacyjna jest niesprawna. NaleŜy ją udroŜnić oraz 

wykonać dodatkowy kanał wentylacyjny nawiewny. 

Remontowane kazamaty składają się z 5 pomieszczeń. Zestawienie ich powierzchni 
przedstawia tabela poniŜej: 

 

Lp. Nr pomieszczenia Powierzchnia [m²] 

1 01 70,42 

2 02 70,42 

3 03 70,42 

4 04 46,15 

5 05 23,17 

 Ogółem 280,58 
 
Kubatura remontowanych pomieszczeń wynosi -  844,00 m³. 
 
Zasilanie elektryczne zrealizowane jest linią wlz ze złącza głównego usytuowanego w 

pobliŜu wejścia na teren posesji. W pomieszczeniach przeznaczonych do remontu znajdują się  

dwie rozdzielnie elektryczne, z których zasilane są obwody gniazdowe 230 V oraz obwody 

oświetleniowe. Instalacja elektryczna po remoncie w roku 2002 jest sprawna i spełnia obecne 

wymagania techniczne. Kazamaty nie posiadają Ŝadnych innych instalacji poza instalacją 

elektryczną. Pomieszczenia są ogrzewane za pomocą akumulacyjnych pieców elektrycznych. 

 
4.2. Zakres planowanych robót budowlanych. 

 
Planowane prace remontowe w budynku koszar szyjowych znajdujących się na terenie działki 

nr 36 przy ul. Powsińskiej 13 w Warszawie prowadzone będą w kazamatach nr 16 i 17. Mają 

na celu uszczelnienie stropów i usunięcie przecieków wód opadowych przez stropy oraz 

odtworzenie stanu pierwotnego przedmiotowych pomieszczeń. Roboty budowlane 

przeprowadzone zostaną w dwóch etapach. 

 
Etap I  – mający na celu uszczelnienie stropów i usunięcie przecieków wód opadowych 

przez stropy poprzez wykonanie warstwy izolacji przeciwwodnej, która zapobiegnie 

zawilgacaniu ścian i stropów oraz przedostawaniu się wód opadowych do wnętrza obiektu, 

obejmował będzie następujące prace: 

1. Usunięcie warstwy nasypu ziemnego średniej grubości ok. 150 cm ze stropów nad  

remontowanymi pomieszczeniami budynku Kazamat 

2. Usunięcie spękanych i wykruszonych fragmentów spadkowej warstwy wyrównawczej 

(szlichty betonowej średniej gr. ok. 10 cm) 

3. Oczyszczenie powierzchni betonowej warstwy wyrównawczej 

4. Uzupełnienie ubytków warstwy wyrównawczej 
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5. Wykonanie warstwy spadkowej z betonu kl. B 20 o średniej grubości 10-15 cm (w 

przypadku stwierdzenia braku spadku na warstwie istniejącej) 

6. Przemurowanie i uzupełnienie ubytków kanałów wentylacyjnych w celu ich 

udroŜnienia 

7. Odpylenie i oczyszczenie powierzchni betonowej warstwy wyrównawczej 

8. Zagruntowanie powierzchni betonowej warstwy spadkowej  

9. Wykonanie izolacji przeciwwodnej z 2-óch warstw papy asfaltowej termozgrzewalnej 

10. UłoŜenie maty drenarskiej 

11. Odtworzenie nasypu ziemnego na stropie poprzez zasypanie powierzchni stropów 

warstwą ziemi gr. ok. 150 cm  

 

Etap II  – to remont wnętrza obiektu w celu odtworzenia jego stanu pierwotnego, który 
obejmował będzie następujące prace budowlane: 

1. Usunięcie zniszczonych, łuszczących się powłok malarskich 

2. Usunięcie spękanych, odparzonych i zagrzybionych tynków 

3. Oczyszczenie powierzchni sufitów, ścian i spoin przy pomocy szczotek stalowych 

4. Odgrzybienie powierzchni sufitów i ścian preparatem grzybobójczym metodą 

opryskiwania 

5. Osuszenie zawilgoconych murów 

6. Zerwanie posadzki z wykładziny rulonowej PCV 

7. Uzupełnienie ubytków w podkładzie cementowym pod posadzkę 

8. Gruntowanie powierzchni sufitów i ścian 

9. Wykonanie i uzupełnienie tynków na ścianach i sklepieniach 

10. UdroŜnienie i przemurowanie kanałów wentylacyjnych wyciągowych i wykonanie 

kanału wentylacyjnego nawiewnego 

11. MontaŜ wentylatorów wyciągowych 

12. Malowanie tynków ścian farbą emulsyjną 

13. Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy samopoziomującej 

14. UłoŜenie wykładziny z PCV 

15. Wykonanie cokolika z listwy podłogowej 

. 

 
4.3. Izolacja przeciwwodna na stropach pomieszczeń kazamaty nr 16 i 17 

 
Projektuje się następujący układ warstw hydroizolacji na stropie kazamat: 

1. Po oczyszczeniu i wyrównaniu podłoŜa ( ewentualnie po wykonaniu nowej 

warstwy spadkowej w przypadku stwierdzenia jej braku lub moŜliwości jej  

odtworzenia) – naleŜy je zaimpregnować preparatem gruntującym Siplast 

Primer Szybki Grunt SBS uŜywając ok. 200 ml/m². 
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2. Wykonać 1-szą warstwę izolacji z papy podkładowej Glasbit G200 S40 Szybki 

Profil SBS mocując ją mechanicznie lub zgrzewając do podłoŜa 

3. UłoŜyć 2-gą warstwę izolacji z papy wierzchniego krycia Extradach Top 5,2 

Szybki Profil SBS  

4. Po wykonaniu warstwy hydroizolacyjnej ułoŜyć matę drenarską ICODREN 10 

Szybki MontaŜ SBS 

 

4.4. Wykonanie tynków renowacyjnych w miejscach duŜych zawilgoceń, wysoleń i 
ubytków tynków 

 

Przed zastosowaniem tynków renowacyjnych bardzo waŜne jest właściwe 

przygotowanie podłoŜa. Mur naleŜy oczyścić, skuć zmurszałe fragmenty, istniejące powłoki 

malarskie oraz usunąć tynki minimum 80 cm powyŜej strefy zawilgocenia lub zasolenia. 

Zwietrzałe spoiny wykuć na głębokość około 20 mm, jest to bowiem miejsce szczególnie 

silnej koncentracji soli. Ślady wykwitów solnych naleŜy usunąć szczotkami stalowymi. 

Odsłonięte podłoŜe musi być nośne, a jego powierzchnia szorstka i porowata, zapewniająca 

dobrą przyczepność dla kolejnych warstw. 

Obrzutka, pełniąca funkcję warstwy kontaktowej, nie powinna pokrywać więcej niŜ 

50% powierzchni. Zbyt gruba warstwa obrzutki utworzy bowiem barierę izolacyjną, 

blokującą przenikanie pary wodnej z wnętrza muru. Tynki renowacyjne nakłada się na ogół 

dwuwarstwowo, przy czym grubość kaŜdej warstwy nie moŜe być mniejsza niŜ 10 mm. 

Zaleca się, aby czas pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw tynku renowacyjnego wynosił 

1 dzień na 1 mm grubości warstwy. 

ŚwieŜy tynk renowacyjny powinien być chroniony przed intensywnym 

nasłonecznieniem oraz silnym wiatrem, naleŜy zapewnić mu wilgotne warunki dojrzewania. 

Zbyt szybkie wysuszenie moŜe bowiem osłabić jakość tynku. Instrukcja WTA dopuszcza 

nakładanie na tynk renowacyjny dodatkowej warstwy wierzchniej w celu uzyskania 

wymaganej faktury. Mogą to być szpachle wapienne, cienkowarstwowe tynki dekoracyjne, 

powłoki malarskie. Wytrzymałość warstwy wierzchniej musi być mniejsza niŜ właściwego 

tynku renowacyjnego. Nie moŜe ona równieŜ ograniczać czy hamować dyfuzji pary wodnej. 

Spowoduje to bowiem przemieszczenie się strefy odparowania w wyŜsze partie muru. 

Powłoki malarskie powinny się charakteryzować dobrą dyfuzją pary wodnej oraz posiadać 

właściwości hydrofobowe – odpowiednie są tu farby silikonowe lub silikatowe. 

W niniejszym opracowaniu projektuje się wykonanie tynków renowacyjnych w 

oparciu o materiały firmy Remmers w sposób następujący: 

1. Warstwa pierwsza – obrzutka tworząca mostek ułatwiający przyczepność 

następnych warstw. Musi ona pokrywać 50% powierzchni muru, maksymalna  

grubość powinna wynosić 5 mm. Materiał: Vorspritzmortel. ZuŜycie ok. 4 

kg/m². 
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2. Warstwa druga – magazynująca. Tynk gruntujący lub wyrównawczy, 

stanowiący hydrofilową warstwę magazynującą. Stosowany przy większym 

stopniu zasolenia oraz przy duŜych nierównościach podłoŜa. Minimalna 

warstwa wynosi 1cm. Materiał: Saltzspeicherputz. ZuŜycie ok. 7,5 kg/m²/1 cm. 

3. Warstwa trzecia – tynk hydrofobowy Sanirputz Special. Nakłada się go w 

jednej lub kilku warstwach o maksymalnej grubości do 4 cm (najczęściej 2 

cm). W przypadku tynków dwuwarstwowych moŜe stanowić warstwę 

ostateczną. 

4. Warstwa czwarta – wykończeniowa. Nakładana jest na całą powierzchnię 

muru. MoŜe to być tradycyjna warstwa szpachlowa wapienna lub szpachlówka 

lub inne materiały o wysokim stopniu dyfuzyjności. Materiał: gładź Feinputz. 

ZuŜycie ok. 3,5 kg/m².  

5. Malowanie tynków farbą silikonową Siliconharzfarbe LA w kolorze białym. 

 
4.5. Wykładzina podłogowa. 

 
Projektuje się wykonanie warstwy wierzchniej posadzki z elastycznej wykładziny 

heterogenicznej w płytkach Luxor 43, wzór 9155 51081 produkowanej przez Zakład 

Tworzyw Sztucznych GAMRAT. Jest to wykładzina zalecana do stosowania w obiektach 

uŜyteczności publicznej, takich jak: sale wystawowe, galerie, muzea. Charakteryzuje się 

wysoka trwałością i podwyŜszonymi własnościami higienicznymi, co realizowane jest poprze 

pokrycie warstwy uŜytkowej wykładziny poliuretanem. Cokolik wysokości 45 mm naleŜy 

wykonać z listwy podłogowej 70 mm. 

 
4.6. Uwagi końcowe i zalecenia. 

 
1. Materiały budowlane uŜyte do prac remontowych powinny posiadać atesty i 

odpowiadać normom technicznym. 
2. Roboty budowlane naleŜy prowadzić pod bezpośrednim i uprawnionym nadzorem i 

wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. 
3. Przy wykonywaniu prac naleŜy przestrzegać obowiązujących przepisów bhp oraz 

warunków wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 

4. W czasie wykonywania robót budowlanych naleŜy zdemontować istniejące instalacje 
elektryczne, oprawy i osprzęt i po wykonaniu prac objętych remontem dokonać 
ponownego ich montaŜu. 

 
 
                                                   Opracował : 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

do  projektu budowlanego remontu koszar szyjowych Fortu IX Sadyba  
(kazamata nr 16 i 17) przy ul. Powsińskiej 13 w Warszawie 

  
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność ich realizacji. 
 
     Zgodnie z przedmiotem zamówienia projektuje się remont pomieszczeń kazamaty nr 16 i 
17 polegający na: 

• Wykonaniu warstwy hydroizolacji na stropach kazamat 

• Remoncie wnętrza kazamat poprzez naprawę tynków i posadzek, wykonaniu nowych 
powłok malarskich 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 
      Na terenie działki nr 36 znajduje się budynek koszar szyjowych parterowy, 
niepodpiwniczony, budynki gospodarcze i magazynowe oraz u wjazdu na posesję budynek 
wartowni. 
     Obsługa komunikacyjna, wjazd i wejście na teren posesji, odbywa się od strony               
ul. Powsińskiej.  

 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa     
    i zdrowia ludzi. 
 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U.  z 2003 r. Nr 120 poz. 1126) nie projektuje się prac związanych ze 
zmianą zagospodarowania działki. 

 
4. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, ich    
    skala i rodzaj oraz miejsce i czas wystąpienia 
 

Zgodnie z ustaleniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.  z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)  przy realizacji 
inwestycji występują roboty, wyszczególnione w art. 21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – 
Prawo budowlane, które stwarzają ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia  
ludzi, do których naleŜą prace wykonywane na wysokości powyŜej 5,0 m, gdzie występuje 
ryzyko upadku z wysokości ( § 6 pkt. 1b ). 
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     Projektowany zakres robót przewiduje wykonywanie prac na wysokości do 7,0 m od  
poziomu terenu, polegających na wykonaniu warstwy hydroizolacyjnej na stropie obiektu. 

     Skala tych zagroŜeń związana jest bezpośrednio z zakresem wykonywanych robót. W 
przypadku niniejszej budowy prace na wysokości będą stanowiły znaczący procent całości 
robót budowlanych i naleŜy więc zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo przy ich 
wykonywaniu.  
     Zgodnie z art. 18 i 21a prawa budowlanego, przed rozpoczęciem budowy, w przypadkach 
określonych w art. 21a ust.1a, naleŜy opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
uwzględniający specyfikę obiektu oraz warunki prowadzenia robót. Zakres i formę „ planu 
bioz” określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U.  z 2003 r. Nr 120 poz. 1126). 

 
5. Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji   

     robót szczególnie niebezpiecznych 

Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić:  

1. bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób posiadających 
odpowiednie przeszkolenie 

2. odpowiednie środki zabezpieczające 
3. instruktaŜ pracowników obejmujący w szczególności: 

 - imienny podział pracy 
 - kolejność wykonywania zadań 
 - wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 
 Wszystkim pracownikom naleŜy udzielić instruktaŜu BHP przed przystąpieniem do 
wykonywania robót, ze szczególnym uwzględnieniem pracy na wysokości, i ewentualnego 
zagroŜenia spowodowanego elementami spadającymi przy demontaŜu stolarki okiennej. 
Prowadzenie instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych 
w zakresie BHP naleŜy do obowiązków kierownika budowy. 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z    
    wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w       
    ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację,   
    umoŜliwiaj ącą szybka ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń 
 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonawca obowiązany jest wykonać 
zagospodarowanie placu budowy obejmujące w szczególności: 

• wygrodzenie terenu w rejonie wykonywania robót 

• oznakowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi 
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• umieszczenie tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

• wydzielenie składowisk materiałów budowlanych 

• właściwe wykonanie zasileń urządzeń elektrycznych na placu budowy 

• zabezpieczenie przed uderzeniem spadającymi materiałami i narzędziami 
(siatki i daszki ochronne oraz tablice informacyjne o moŜliwości powstania 
takiego zagroŜenia) 

 Roboty wykonywać naleŜy zgodnie z niniejszym projektem oraz aktualnie 
obowiązującymi przepisami i normami. 

Strefy szczególnie niebezpieczne znajdują się wokół  remontowanych budynków w 
odległości od niego min. 3,0 m.  
 Wszystkie roboty wykonywane co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi i nie 
zabezpieczone co najmniej 1,5 metrowymi ścianami są pracami na wysokości. NaleŜy je 
zabezpieczyć balustradami, siatkami ochronnymi lub stosować linki i szelki bezpieczeństwa. 

W miejscu widocznym, od strony dojazdu na budowę powinna się znajdować tablica 
budowy z numerami telefonów alarmowych oraz telefonem do kierownika budowy. 
Organizacja placu budowy powinna zapewniać sprawną i skuteczną komunikację, a materiały 
budowlane składowane muszą być w sposób bezpieczny. 
 Na placu budowy powinien znajdować się punkt pierwszej pomocy oraz podręczny 
sprzęt gaśniczy ppoŜ. Miejsce to powinno być odpowiednio oznakowane zgodnie z Polską 
Normą, widoczne i łatwo dostępne. 
 Zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom w 
trakcie wykonywania robót budowlanych naleŜy dokonać w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650). 

 
7. Strefa oddziaływania  i uciąŜliwości   
 
 Będący przedmiotem opracowania remont kazamaty nr 16 i 17 w budynku koszar 
szyjowych na terenie Fortu IX przy ul. Powsińskiej w Warszawie posiada, z uwagi na 
połoŜenie obiektu w stosunku do granic działki, obszar oddziaływania nie wykraczający poza 
granicę działki. 
 

 
                                                   Opracował: 
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OŚWIADCZENIE 
 
 

      Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz. U.        

z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zmianami ) oświadczam,  Ŝe projekt budowlany : 

 

Zakres opracowania :  Projekt budowlany remontu koszar szyjowych Fortu IX Sadyba  

(kazamata nr 16 i 17)  

                        

Adres obiektu :            Warszawa, ul. Powsińska 13 

                                      Działka nr 36. 

 

Inwestor :                      Muzeum Wojska Polskiego 

                                       00 – 495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 3 

 
 

został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami 
oraz  zasadami  wiedzy technicznej 

 
 
 
        Projektant :  
 
 
mgr inŜ. Leszek Hyliński 
upr. bud. nr 2306/Lb/84                                  -   …………………………………. 
 
 
 
                                                                  
 


