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OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 

1202, z późn. zm.). 

 

OŚWIADCZAM, że projekt budowlany wzmocnienia stropów w piwnicy oraz biegów klatki schodowej 

w budynku wielorodzinnym przy ul. Powązkowskiej 80 w Warszawie, sporządzony jest zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Dane wstępne 

1.1. Podstawa formalna opracowania 

 

Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa   

z siedzibą przy Placu Bankowym 3/5, 00-950 Warszawa, a Project Group Bartosz Kuzak z siedzibą  

w przy ul. Modrzewiowej 34, 08-110 Siedlce. 

 

1.2. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania projektu budowlanego są stropy piwnic oraz biegi klatki schodowej 

w budynku wielorodzinnym przy ul. Powązkowskiej 80 w Warszawie. 

  

1.3. Obszar oddziaływania obiektu 

 

Obszar oddziaływania obiektu dla przedmiotowej inwestycji stanowi działka o numerze 

ewidencyjnym 20, w obrębie 7-02-09, na której usytuowany jest przedmiotowy budynek. 

 

1.4. Podstawy merytoryczne opracowania 

 

• Wizja lokalna, 

• Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w kwietniu 2019r., 

• Odkrywki stropu wykonane w kwietniu 2019r., 

• Informacje uzyskane od Zamawiającego, 

• Dokumentacja fotograficzna, 

• Dokumentacja archiwalna uzyskana od Zamawiającego. 

 

1.5. Projekt zagospodarowania terenu 

 
Wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotowym projektem nie wypłynie na zmianę 

istniejącego zagospodarowania terenu. 

 
1.6. Zgodność z MPZP 

 
Przedmiotowy projekt jest zgodny z zapisami MPZP. 

 

1.7. Informacja o ochronie konserwatorskiej 

 

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz do gminnej ewidencji zabytków m.st. 

Warszawy, a także nie leży na terenie objętym ochroną konserwatorską. 
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2. Skrócony opis techniczny budynku 

 

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny jest obiektem wolnostojącym, posiada 4 

kondygnacje nadziemne i jest całkowicie podpiwniczony. Komunikację pionową budynku zapewnia 

klatka schodowa z wejściem zlokalizowanym w prześwicie bramnym. 

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany konstrukcyjne murowane z cegły 

ceramicznej pełnej na zaprawie cem.-wap. Stropy międzykondygnacyjne typu Kleina. Stropy 

poddasza drewniane. Schody wspornikowe z okładziną z lastrico. Ściany działowe wykonane z cegły 

dziurawki. Więźba dachowa drewniana z poszyciem dachowym z papy. 

Opracowanie obejmuje swym zakresem stropy piwnic oraz biegi klatki schodowej. 

W kondygnacji piwnicznej budynku znajdują się komórki lokatorskie. W pozostałej części 

budynku zlokalizowane są lokale mieszkalne. 

 

3. Ocena stanu technicznego elementów przewidzianych do remontu 

3.1. Biegi klatki schodowej 

 

Ściany klatek murowane wykończone tynkiem gładkim. Konstrukcja biegów i spoczników na 

klatkach w postaci prefabrykatów osadzonych wspornikowo w ścianie.  

Biegi zostały wykonane z gotowych elementów z okładziną z lastrico. Konstrukcja utwierdzona 

w ścianach klatki schodowej. Balustrady stalowe wysokości ok. 90cm z drewnianym pochwytem. 

Podniebienia schodów tynkowane i malowane.  

 

 

Fot. nr 1. Widok schodów na klatce schodowej. 
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W czasie wizji lokalnych stwierdzono występowanie zarysowań od spodu biegów schodów,  

w miejscach połączeń prefabrykowanych elementów. Zarysowania są wynikiem użytkowania, schody 

uległy tzw. klawiszowaniu. Nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa konstrukcji  

i bezpieczeństwa użytkowania. 

Zaleca się wzmocnienie podniebień biegów. W celu zniwelowania pęknięć zaleca się 

wykonanie tynków na siatce Rabitza. 

 

 

Fot. nr 2. Widok zarysowań schodów w miejscu połączeń prefabrykowanych elementów. 

 

3.2. Stropy w piwnicy 

 
Stropy nad piwnicą typu Kleina. Konstrukcję stropu stanowią stalowe belki dwuteowe  

z cegłami pomiędzy żebrami.  

W czasie wizji lokalnych dokonano szczegółowej oceny stanu technicznego stropów nad 

piwnicami. Część z nich wykazuje znaczne zużycie eksploatacyjne. Stalowe żebra uległy korozji.  
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Fot. nr 3. Widok żebra stropowego z korozją na powierzchni stopki belki stalowej. 

 

 

Fot. nr 4. Widok rozwarstwienia belki stalowej na krańcach w okolicy podparcia na murze. 
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 Fot. nr 5. Widok belek wymagających wzmocnienia po całości. 

 

Stropy piwniczne częściowo otynkowane. Z uwagi na konieczność wzmocnienia belek 

stropowych, wszystkie tynki zakwalifikowano do wymiany. 

Belki stalowe pokryte korozją powierzchniową należy oczyścić oraz zabezpieczyć 

antykorozyjnie. Belki stalowe, które uległy większej degradacji, wymagają wymiany lub wzmocnienia.  

Szczegółową klasyfikację poszczególnych belek stropowych pod kątem konieczności ich 

wzmocnienia lub wymiany, zawiera schemat na rys. nr 2 w części rysunkowej projektu. 

Największej degradacji uległy belki stalowe na styku z murem, w miejscu oparcia belki na 

ścianie. Widoczne jest rozwarstwienie i korozja belek stalowych. Belki zakwalifikowano do 

wzmocnienia na krańcach, poprzez wykonanie króćców stalowych.  

Belki stalowe posiadające oznaki znacznej korozji na całej długości belki, zakwalifikowano do 

wymiany lub wzmocnienia na całej długości. 

W celu uniknięcia pogłębiania się procesu korozji, wszystkie belki należy oczyścić  

i zabezpieczyć antykorozyjnie. Następnie należy wykonać nowe wyprawy tynkarskie na siatce 

Rabitza. 
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Fot. nr 6. Widok belki korytarzowej kwalifikującej się do wymiany na nową. 

 

Uwaga: 

Podczas prowadzenia prac remontowych należy dokonać ostatecznej oceny stanu 

technicznego elementów stalowych oraz ich kwalifikacji do wymiany oraz wzmocnienia, szczególnie  

w obszarze niedostępnym. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie skontaktować 

się z projektantem. 

 

4. Zakres robót 

 

W ramach prac remontowych projektuje się wykonanie następującego zakresu robót 

budowlanych: 

o remont podniebienia schodów klatki schodowej: 

▪ odbicie osłabionych tynków, przetarcie powierzchni, 

▪ wykonanie warstwy tynku cementowego na siatce Rabitza o gr. ok. 1.5 cm, zatartego 

na gładko, kategoria IV, 

▪ dwukrotne malowanie podniebień schodów farbą wewnętrzną silikonową w kolorze 

białym; 

o remont stropów piwnicznych: 

▪ zabezpieczenie instalacji podwieszonych do stropu, 

▪ skucie 100% tynków na sufitach, 

▪ rozbiórka fragmentów ścianek działowych znajdujących się bezpośrednio pod belkami 

stalowymi, w zakresie umożliwiającym wykonanie robót remontowych, 
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▪ dokładne oczyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne belek stropowych oraz 

nadprożowych, 

▪ wykonanie wzmocnień belkami stalowymi na krańcach żeber istniejących: 

− wykucie gniazd w ścianach pod belki stalowe bezpośrednio pod stopkami 

istniejących żeber, 

− wykonanie poduszek betonowych, gr. 10 cm, 

− osadzenie belek stropowych długości min. 65 cm (belki w gniazdach należy 

zabezpieczyć papą lub izolacją bitumiczną), 

− uzupełnienie gniazd betonem pęczniejącym, 

− owinięcie belek stalowych siatką Rabitza, wykonanie tynku cem.-wap., 

zatartego na gładko, kat. III, 

▪ wykonanie wzmocnień belkami stalowymi na całej długości: 

− wykucie gniazd w ścianach pod belki stalowe bezpośrednio pod stopkami 

istniejących żeber, 

− wykonanie poduszek betonowych, 

− osadzenie belek stropowych długości min. 65 cm (belki w gniazdach należy 

zabezpieczyć papą lub izolacją bitumiczną), 

− uzupełnienie gniazd betonem pęczniejącym, 

− połączenie króćców stalowych belką środkową za pomocą spoiny, 

− wykonanie dodatkowych przewiązek stalowych w miejscu połączenia króćców 

z belka środkową, na środniku oraz stopkach belek; 

− owinięcie belek stalowych siatką Rabitza, wykonanie tynku cem.-wap., 

zatartego na gładko, kat. III, 

▪ remont sufitów w piwnicy: 

− wykonanie warstwy tynku cem.-wap. na siatce Rabitza, zatartego na gładko, 

kat. III, 

− malowanie farbą silikonową. 

 

UWAGA: 

Wszystkie wymiary zweryfikować w naturze. 

 

5. Roboty rozbiórkowe 

 

Projektuje się rozbiórkę całości tynków na stropach piwnicznych, fragmentów ścianek 

działowych oraz wymienianych belek stropowych. Rozbiórkę prowadzić w sposób zapewniający 

bezpieczne użytkowanie obiektu.  

Przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć wszystkie instalacje biegnące pod 

remontowanym stropem. Prace rozbiórkowe prowadzić sposobem ręcznym. 
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6. Remont stropów piwnicznych 

 

Przed wykonaniem wzmocnienia stropu należy w istniejących ścianach wykonać gniazda pod 

belki bezpośrednio pod istniejącymi żebrami lub w miejscu usuniętej belki.. W gniazdach należy 

wykonać poduszki betonowe o grubości min. 10 cm z betonu C20/25. Na przygotowanych poduszkach 

należy osadzić belki stropowe zgodnie z detalem zamieszczonym w części rysunkowej projektu.  

Końcówki stalowych belek należy owinąć papą lub pokryć warstwą izolacji bitumicznej. Po 

osadzeniu belek należy uzupełnić gniazda betonem lub cegłą pełną na zaprawie cementowej. W 

przypadku belek wzmacnianych na całej długości, do osadzonych króćców stalowych należy 

dospawać belkę środkową. W celu wzmocnienia połączenia dodatkowo zastosować przewiązki 

stalowe z dwóch stron środników nowych belek. 

Odsłonięte belki stropowe niewymagające wzmocnienia należy oczyścić metodą piaskowania. 

Należy uzyskać (drugi stopień czystości) SA 2,5.  

Po oczyszczeniu, istniejące belki należy pomalować systemowym materiałem antykorozyjnym. 

Preparat antykorozyjny nałożyć w dwóch warstwach, zachowując przerwy technologiczne.  

 

6.1. Technologia i kolejność wykonywania robót  

 

Przed przystąpieniem do robót remontowych należy wykonać wszystkie niezbędne 

zabezpieczenia, takie jak: 

- oznakowanie oraz ogrodzenie, 

- zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu, 

- znajdujące się w pobliżu remontowanych elementów urządzenia techniczne 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem, 

 

Kolejność wykonywania robót budowlanych: 

- demontaż i zabezpieczenie instalacji podwieszonych do stropu, 

- rozbiórka wskazanych belek stropowych, 

- wykonanie gniazd na belki stalowe, 

- montaż belek, 

- roboty wykończeniowe, 

- uprzątnięcie przyległego terenu. 

 

Uwagi ogólne: 

- przed przystąpieniem do prac remontowych należy opróżnić pomieszczenia piwniczne, 

- drzwi do wszystkich pomieszczeń winny być otwarte, 

- odłączyć należy instalację elektryczną w pomieszczeniu, w którym wykonywane będą 

prace remontowe, 

- dopuszcza się użycie rozpór oraz podnośników hydraulicznych, 

- przed przystąpienie do prac należy usunąć wszystkie kolizje instalacyjne, 
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- wszystkie roboty rozbiórkowe prowadzić ręcznie bez użycia urządzeń o działaniu 

dynamicznym, 

- wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami dla robót 

wyburzeniowych i remontowych, 

- ściśle przestrzegać warunków BHP, 

- stan rozpór w czasie prac stale kontrolować, 

- prace prowadzić w taki sposób aby nie uszkodzić instalacji i urządzeń. 

 

7. Wymagania bhp 

 

Zespoły robocze powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji urządzeń transportu.  

Z uwagi na wymaganą dokładność robót zaleca się, aby zespoły robocze były przeszkolone zarówno 

teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem. 

Teren w rejonie robót budowlanych winien być zabezpieczony przed dostępem osób 

postronnych. 

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 

8. Nadzór techniczny na robotami 

 

Ze względu na szczególny charakter robót, powinny być one wykonywane przez 

wykwalifikowanych pracowników i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogą być spełnione  

w przypadku prowadzenia robót przez wykonawcę posiadającego doświadczenie w zakresie 

wykonywania przedmiotowych robót. 

Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawcę robót, 

wszystkie prace wykonywane powinny być pod nadzorem osób posiadających odpowiednie 

uprawnienia budowlane. 

 

9. Odbiór robót 

 

Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót: 

• osadzenie belek stalowych w ścianie, 

• oczyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne belek, 

• wykonanie warstw wykończeniowych sufitów w piwnicy, 

• wzmocnienie podniebień biegów schodowych. 

 

Odbiór techniczny częściowy polega na sprawdzeniu poprawności wykonania robót oraz 

weryfikację zgodności stanu faktycznego z projektowanym (zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

kartami technicznymi zastosowanych materiałów). 



 13 

10. Uwagi końcowe 

 

• Ostateczne wymiary zweryfikować w naturze. 

• Nie wyklucza się, że w trakcie prac remontowych zaistnieje konieczność doraźnych dodatkowych 

prac i uzupełnień, które będą ustalone w ramach nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru 

autorskiego. 

 

11. Ogólne zasady prowadzenia prac 

 
• Projektowane prace będą prowadzone w użytkowanym budynku. 

• Wszystkie prace remontowe wykonywać należy zgodnie z kartami technicznymi 

producenta materiałów. 

• Rejon robót budowlanych powinien być zabezpieczony przed dostępem osób 

postronnych. 

• Roboty budowlane należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem kierownika budowy lub 

robót; 

• Odpowiednie informacje oraz decyzje w zakresie prowadzonego remontu należy 

zapisywać w dzienniku budowy. 

• Roboty prowadzić ręcznie lub przy użyciu lekkich urządzeń udarowych; 

• Z uwagi na wymaganą dokładność robót zaleca się, aby zespoły robocze były 

przeszkolone zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych 

projektem. 

• Roboty budowlane prowadzić przestrzegając zasad BHP, a w szczególności  przepisy 

zawarte w :  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401). 

 

11.1. Nadzór techniczny nad robotami 

 

Ze względu na szczególny charakter robót, powinny być one wykonywane przez 

wykwalifikowanych pracowników z dużą starannością, z zachowaniem wszelkich zasad 

bezpieczeństwa konstrukcji, pracowników, osób trzecich i pod nadzorem technicznym. Warunki te 

mogą być spełnione w przypadku prowadzenia robót przez wykonawcę posiadającego doświadczenie 

w zakresie wykonywania przedmiotowych robót. 

Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawcę robót, 

wszystkie prace wykonywane powinny być pod nadzorem osób posiadających odpowiednie 

uprawnienia budowlane. 
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11.2. Zalecenia końcowe 

 

• Stan istniejący został zidentyfikowany na podstawie wizji lokalnych i odkrywek. 

• Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie; 

• W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub kolizji nieprzewidzianych w projekcie należy 

wezwać projektanta; 

• Po odsłonięciu konstrukcji zakres robót naprawczych może okazać się większy niż w 

dokumentacji projektowej i kosztorysie. 

• Nie wyklucza się, że w trakcie prac remontowych zaistnieje konieczność doraźnych 

dodatkowych prac i uzupełnień, które będą ustalone w ramach nadzoru inwestorskiego 

oraz nadzoru autorskiego; 

• Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego twórcy. Wszystkie zmiany materiałowe 

wymagają zgody autora projektu oraz Inspektora Nadzoru. 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 

 

W ramach prac remontowych projektuje się wykonanie następującego zakresu robót 

budowlanych: 

o remont podniebienia schodów klatki schodowej: 

▪ odbicie osłabionych tynków, przetarcie powierzchni, 

▪ wykonanie warstwy tynku cementowego na siatce Rabitza o gr. ok. 1.5 cm, zatartego 

na gładko, kategoria IV, 

▪ dwukrotne malowanie podniebień schodów farbą wewnętrzną silikonową w kolorze 

białym; 

o remont stropów piwnicznych: 

▪ zabezpieczenie instalacji podwieszonych do stropu, 

▪ skucie 100% tynków na sufitach, 

▪ rozbiórka fragmentów ścianek działowych znajdujących się bezpośrednio pod belkami 

stalowymi, w zakresie umożliwiającym wykonanie robót remontowych, 

▪ dokładne oczyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne belek stropowych oraz 

nadprożowych, 

▪ wykonanie wzmocnień belkami stalowymi na krańcach żeber istniejących: 

− wykucie gniazd w ścianach pod belki stalowe bezpośrednio pod stopkami 

istniejących żeber, 

− wykonanie poduszek betonowych, gr. 10 cm, 

− osadzenie belek stropowych długości min. 65 cm (belki w gniazdach należy 

zabezpieczyć papą lub izolacją bitumiczną), 

− uzupełnienie gniazd betonem pęczniejącym, 

− owinięcie belek stalowych siatką Rabitza, wykonanie tynku cem.-wap., 

zatartego na gładko, kat. III, 

▪ wykonanie wzmocnień belkami stalowymi na całej długości: 

− wykucie gniazd w ścianach pod belki stalowe bezpośrednio pod stopkami 

istniejących żeber, 

− wykonanie poduszek betonowych, 

− osadzenie belek stropowych długości min. 65 cm (belki w gniazdach należy 

zabezpieczyć papą lub izolacją bitumiczną), 

− uzupełnienie gniazd betonem pęczniejącym, 

− połączenie króćców stalowych belką środkową za pomocą spoiny, 

− wykonanie dodatkowych przewiązek stalowych w miejscu połączenia króćców 

z belka środkową, na środniku oraz stopkach belek; 

− owinięcie belek stalowych siatką Rabitza, wykonanie tynku cem.-wap., 

zatartego na gładko, kat. III, 

▪ remont sufitów w piwnicy: 
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− wykonanie warstwy tynku cem.-wap. na siatce Rabitza, zatartego na gładko, 

kat. III, 

− malowanie farbą silikonową. 

 

Kolejność realizacji obiektów: 

Na terenie planowanej inwestycji istnieje tylko budynek, będący przedmiotem niniejszego 

opracowania. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

Na terenie planowanej inwestycji znajduje się tylko przedmiotowy obiekt. 

 

3.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

Nie stwierdzono na przyległym terenie elementów stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi.  

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

 

Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia Skala zagrożenia 

Porażenie prądem - bezpośrednie 

otoczenie budynku 

- w czasie używania 

elektronarzędzi 

Zagrożenie dla 

robotników 

budowlanych 

Zasypanie - pomieszczenia 

piwniczne 

 

- w czasie robót 

rozbiórkowych 

 

Zagrożenie obejmuje 

robotników 

wykonujących roboty 

budowlane. 

Oparzenie - pomieszczenia 

piwniczne, 

- plac przygotowania 

elementów 

- w czasie 

wykonywania robót 

spawalniczych  

Zagrożenie obejmuje 

osoby bezpośrednio 

wykonujące roboty 

remontowe 

Uderzenie 

spadającym 

odłamkiem   

- bezpośrednie 

otoczenie budynku  

- roboty rozbiórkowe  

- roboty remontowe 

 

Zagrożenie dla 

robotników 

budowlanych oraz 

dla użytkowników 

budynku. 

Przygniecenie 

ciężkim elementem 

- bezpośrednie 

otoczenie rejonu 

- w czasie robót 

rozbiórkowych 

Zagrożenie obejmuje 

robotników 
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robót budowlanych  - w czasie 

rozładunku i 

załadunku 

elementów 

wykonujących roboty 

budowlane. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 

Zespoły montażowe przed przystąpieniem do robót budowlanych powinny być przeszkolone  

w zakresie eksploatacji urządzeń transportu. Z uwagi na wymaganą dokładność robót zaleca się, aby 

zespoły robocze były przeszkolone zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót 

przewidzianych projektem. 

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 

• Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć przyległy teren przed dostępem osób 

postronnych trwałym ogrodzeniem. 

• Nie magazynować materiałów budowlanych na drogach ewakuacyjnych. 

• Materiały budowlane zmagazynować na ogrodzonym placu. 

• Wyznaczyć stanowisko przygotowania elementów stalowych. 

• Transport materiałów wykonywać tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy drogach 

oraz przy użyciu sprawnych środków technicznych. 
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UPRAWINIENIA 
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