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PROJEKT BUDOWLANY

remontu elewacji oraz montażu instalacji monitoringu 
w budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim

Inwestor: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok 

Adres obiektu: Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 45,
dz. nr 1598/1.

projektant

architektura: mgr inż. arch. Grzegorz Móżdżyński
upr. budowlane nr BŁ-POKK/01/02 do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

inst. elektryczne mgr inż Wojciech Grudziński
upr. budowlane nr BŁ/138/92 do wykonywania samodzielnrej 
funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
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Białystok, 13 marca 2018 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt budowlany 

remontu elewacji oraz montażu instalacji monitoringu 

w budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim

położonego na działce nr 1598/1 przy ul. Mickiewicza 45,

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant

architektura: mgr inż. arch. Grzegorz Móżdżyński
upr. budowlane nr BŁ-POKK/01/02 do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

inst. elektryczne mgr inż Wojciech Grudziński
upr. budowlane nr BŁ/138/92 do wykonywania samodzielnrej 
funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

zI



OPIS TECHNICZNY
projektu architektoniczno- budowlanego.

 1 DANE OGÓLNE.

1.1 Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  wykonanie  prac  remontowych  elewacji

Ratusza oraz wykonanie monitoringu wizyjnego otoczenia budynku.
Projektowane prace nie obejmują rozbudowy bądź przebudowy budynku, nie zmieniają

jego funkcji ani zagospodarowania terenu.

1.2 Usytuowanie budynku.
Budynek  usytuowany  jest  w  centrum  Placu  Ratuszowego,  stanowiącego  część

historycznego układu urbanistycznego miasta.

1.3 Sieci uzbrojenia terenu.
Budynek jest podłączony do sieci:

– elektroenergetycznej, 
– wodociągowej, 
– kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, 
– cieplnej o niskich parametrach.

1.4 Dostępność dla osób niepełnosprawnych.
Osoby  niepełnosprawne,  w  tym  poruszające  się  na  wózkach  inwalidzkich,  mają

zapewniony dostęp do części parterowej budynku. Projekt nie zmienia dostępności budynku
dla osób niepełnosprawnych.

1.5 Wymagania Prawa budowlanego.
Remont  budynku  zaprojektowano  w  sposób  zapewniający  spełnienie  wymagań,

o których  mowa  w art. 5  ust.1  Prawa  budowlanego,  poprzez  zastosowanie  odpowiednich
rozwiązań funkcjonalnych, przestrzennych i konstrukcyjno-materiałowych, o których mowa
w dalszej części opisu technicznego. 

 2 PROGRAM UŻYTKOWY.

Powierzchnia netto parteru 208,86m²
Powierzchnia netto I piętra 225,11m²
Łącznie powierzchnia netto Pn = 433,97m²
 
Szczegółowe zestawienie powierzchni pomieszczeń podano na rzutach kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy  Pz = 323,75 m²
Powierzchnia całkowita   Pc = 647,50 m²
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 3 ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE.

3.1 Prace towarzyszące.
Przed  przystąpieniem do prac  budowlanych  należy wykonać  niezbędne  rusztowania,

zabezpieczyć  przed  zniszczeniem  i  zachlapaniem  elementy  budynku  nie  podlegające
remontowi.

Sposób  wykonania  rusztowań  bądź  np.  użycie  podnośnika  do  wykonania  prac  na
wysokości  powinien  zapewniać  bezpośredni  dostęp  przedstawiciela  Inwestora  oraz  osób
nadzorujących budowę do remontowanych elementów. 

3.2 Przygotowanie powierzchni ścian.
Istniejące powłoki malarskie należy zmyć i oczyścić z zabrudzeń. Przecieranie tynków

materiałem  ściernym  jest  dopuszczalne  jedynie  na  powierzchniach  płaskich,  elementy
wystroju  sztukatorskiego  (boniowania,  gzymsy)  można  oczyszczać  jedynie  preparatami
ługującymi istniejące powłoki malarskie bez uszkadzania profilowanej powierzchni tynku.

Istniejące  tynki  należy opukać  w poszukiwaniu  ewentualnych  miejsc  odparzania  się
tynku.  W miejscu  jego pękania  bądź  łuszczenia  się  osłabiony tynk należy odkuć,  ubytek
uzupełnić tynkiem mineralnym renowacyjnym WTA kat. III.

Ewentualne  ubytki  na  powierzchniach gzymsów,  krawędziach  pilastrów,  boniowaniu
należy uzupełniać wykonując szablon wycięty ze sklejki dopasowany do istniejącego gzymsu
i przeciągając szablonem zaprawę w celu wiernego odtworzenia pierwotnego profilu.

3.3 Malowanie ścian.
Ściany  zewnętrzne  należy  zagruntować  a  następnie  pomalować  dwukrotnie  farbą

silikatową o wysokim współczynniku dyfuzji pary wodnej. Grunt i farba powinny stanowić
wspólny  system  malarski  dostarczany  przez  jednego  producenta.  Przed  rozpoczęciem
malowania należy wykonać próbki kolorystyczne

Kolorystykę ścian przyjąć zgodnie z rysunkami elewacji. 

Białystok, 13 marca 2018 r.
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Pracownia Projektowa ,,Chrząszcz” arch. Grzegorz Móżdżyński
15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 11/1 lok. 707

tel./fax (48) (85) 73 99 514

INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

przy remoncie elewacji oraz montażu instalacji monitoringu 
w budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim

Inwestor: Miasto Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

Adres obiektu: Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 45,
dz. nr 1598/1.

projektant

architektura: mgr inż. arch. Grzegorz Móżdżyński
upr. budowlane nr BŁ-POKK/01/02 do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności architektonicznej

inst. elektryczne mgr inż Wojciech Grudziński
upr. budowlane nr BŁ/138/92 do wykonywania samodzielnrej 
funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

Białystok, 13 marca 2018 r.
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 1. Zakres robót.
Zamierzenie  budowlane  obejmuje  swoim  zakresem  remontelewacji  oraz  montaż

instalacji monitoringu w budynku, nie zakłada się etapowania budowy.

 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Opracowanie dotyczy jednego obiektu budowlanego – budynku ratusza.

 3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie.
Istniejące  oraz  projektowane  zagospodarowanie  terenu  nie  zawiera  elementów

mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

 4. Przewidywane zagrożenia w trakcie realizacji robót budowlanych.
           4.1. Podczas  prowadzenia  prac  budowlanych  zajdzie  niebezpieczeństwo  porażenia
prądem elektrycznym w przypadku nieprawidłowego wykonywania prac instalacyjnych.
           4.2. Narażenie życia i  zdrowia przechodniów mogących pojawić się w pobliżu prac
prowadzonych na wysokości.
           4.3. Możliwość uszkodzenia ciała wskutek upadku z wysokości, upuszczenia narzędzi,
niewłaściwego obchodzenia się z narzędziami i maszynami budowlanymi.
           4.4. Zagrożenie awarią konstrukcji w przypadku nieprawidłowego wykonywania robót.
           4.5. Zagrożenie pożarem wskutek awarii urządzeń elektrycznych lub przypadkowego
zaprószenia ognia.
           4.6. Możliwość podrażnienia lub uszkodzenia oczu i skóry substancjami szkodliwymi,
takimi jak wapno, cement, farby, impregnaty do ochrony drewna.

 5. Wskazanie sposobów prowadzenia instruktażu pracowników.
           5.1.  Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych kierownik
budowy powinien określić:

− zakres i imienny podział pracy,
− kolejność wykonywania zadań,
− wymagania bezpieczeństwa przy poszczególnych czynnościach,
− rodzaj zagrożeń i postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia.

           5.2. Na stanowiskach pracy należy wywiesić instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje
obsługi urządzeń.

 6. Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom.
           6.1. Ręczne wykonywanie wykopów w rejonie istniejących sieci.
           6.2. Ubrania  robocze,  w  tym  kombinezony,  kaski,  rękawice  robocze  oraz  szelki
asekuracyjne i pasy narzędziowe dla osób pracujących na wysokości.
           6.3. Rusztowania, pomosty, balustrady chroniące przed upadkiem.
           6.4. Zapewnienie oświetlenia i wentylacji miejsc pracy wewnątrz pomieszczeń.
           6.5. Apteczka pierwszej pomocy, stanowisko sprzętu przeciwpożarowego.
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 7. Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.

           7.1. Szkolenie ogólne i  stanowiskowe w zakresie BHP, wywieszenie instrukcji  BHP
na stanowiskach pracy.
           7.2. Prawidłowa organizacja placu budowy, a w tym:

− ogrodzenie i oświetlenie terenu,
− wywieszenie tablicy informacyjnej budowy z podaniem telefonów alarmowych oraz

telefonami osób odpowiedzialnych za prowadzenie budowy,
− wydzielenie dróg komunikacji pieszych i sprzętu,
− dbałość o czystość na przejściach, dojściach oraz na stanowisku pracy,
− urządzenie  stosownych  składowisk  materiałów,  w  szczególności  zamkniętych

pomieszczeń do składowania chemikaliów i materiałów niebezpiecznych.
           7.3. Stały nadzór nad prowadzonymi pracami budowlanymi.
           7.4. Okresowe  badania  techniczne  sprzętu,  w  szczególności  żurawi,  wciągników  i
urządzeń  ciśnieniowych  podlegających  ustawowo  obowiązkowi  prowadzenia  dozoru
technicznego.

projektant

architektura: mgr inż. arch. Grzegorz Móżdżyński
upr. budowlane nr BŁ-POKK/01/02 do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności architektonicznej

inst. elektryczne mgr inż Wojciech Grudziński
upr. budowlane nr BŁ/138/92 do wykonywania samodzielnrej 
funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

Białystok, 13 marca 2018 r.
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