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I OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Podstawa opracowania:
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Opinia Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30.03.2018 r. w sprawie zaleceń
konserwatorskich dot. odtworzenia ogrodzenia wzdłuż posesesji przy
ul.Polanki w Gdańsku
1.3. Inwentaryzacja architektoniczna i fotograficzna

2. Lokalizacja
Adres: 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 51, działki nr 406/1, 407, 408
3. Zakres opracowania
Projekt obejmuje remont istniejącego ogrodzenia posesji Pomorskiego Zespołu
Parków Krajobrazowych oddział : Trójmiejski Park Krajobrazowy od strony
ul.Polanki
4. Ogrodzenie - stan istniejący
Ogrodzenie od strony ul. Polanki składa się z podmurówki i słupków z cegły
silikatowej licowej, betonowego fundamentu oraz drewnianych wypełnień z
sztachet sosnowych. Ogrodzenie posiada dwie furtki wejściowe oraz bramę
rozwierną zlokalizowaną w miejscu wjazdu na posesję.
Stan ogólny murowanej części ogrodzenia jest dobry za wyjątkiem dwóch
słupków przy bramie wjazdowej, oraz pięciu daszków betonowych wieńczących
podmurówkę.
Wszystkie drewniane przęsła są zniszczone przez korozję biologiczną i muszą
być wymienione.
5. Zakres prac remontowych
5.1 Roboty murowe
Zakres prac remontowych obejmuje tylko i wyłacznie odtworzenie stanu
pierwotnego, nie ulegają zmianie wymiary, przebieg ogrodzenia, ani
usytuowanie poszczególnych elementów ogrodzenia.
Przewiduje się rozbiórkę dwóch słupków murowanych łacznie z fundamentami,
oraz rozbiórkę pieciu daszków betonowych nad podmurówką ceglaną. Daszki
należy odtworzyć tak jak istniejące, od spodu należy wykonać kapinos, zbrojone
strzemionami Ø 6mm co 15cm. Słupki przy bramce wjazdowej wykonać tak jak
istniejące, jako wznmocnienie wykonać rurę stalową kwadratową 100x100x5mm
zatopioną w betonowycm fundamencie. do stalowej rury należy przyspawać
stalowe wsporniki do mocowania zawiasów furtki i bramki wejściowej. W strefie
zakotwienia w fundamencie do rurki dospawać płaskowniki lub katowniki stalowe
w celu lepszego zakotwienia słupków stalowych. Słupkii murować wypełniając
starannie spoiny i przestrzenie przy rurze stalowej, rurę należy wypełnić betonem.
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Daszki nad słupkami odtworzyć na wzór istniejących. Zarówno do odtworzenia
daszków jak i wykonania fundamentu zastosować beton C16/20.
Pozostałe istniejące elementy murowe po demontarzu drewnianych przęseł
należy oczyścić za pomocą piaskowania, a następnie uzupełnić ewentualne
ubytki zaprawy i zaimpregnować środkiem hydrofobowym do murów i powierzchni
betonowych.
5.2 Prace ślusarskie
Furtki i brama wjazdowa mają przewidziane ramki stalowe do mocowania
wypełnień drewnianych. Ramki wykonane z kwadratowych rur 50x50x2mm, z
przyspawanymi stalowymi zawiasami, zasówami i zamkami z klamkami i
wkładkami patentowymi.
5.3 Prace stolarskie
Wypełnienie przęseł drewniane. Nowe elementy odtworzone na wzór istniejących,
poprzeczki wsporcze dla sztachet 6x10cm, sztachety 2,5x10cm. Elementy
drewniane modrzewiowe, do rur stalowych mocowane śróbami Ø 6mm,
ocynkowanymi o łbie kulistym, do poprzeczek drewnianych sztachety mocowane
wkrętami Ø 4mm nierdzewnymi.
5.4 Ochrona przed korozją
Elementy stalowe furtek i bramy należy po wykonaniu spasować na miejscu,
następnie zdemontować i poddać cynkowaniu ogniowemu.
Elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo i po wysuszeniu dwukrotnie
malowane impregnatem koloryzującym. Kolor impregnatu uzgodnić z inwestorem.

opracował:arch. Artur Wysocki
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Obiekt:

Ogrodzenie posesji przy ul. Polanki 51 w Gdańsku
dz. 406/1, 407, 408 w Gdańsku

Inwestor:

Województwo Pomorskie - Pomorski Zespół Parków Krajobrazowy
76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4a

Projektował:

Inwestprojekt Słupsk Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Kaszubska 45
Autor:

Branża Architektura

mgr inż. arch. Artur Wysocki
upr.bud.nr ewid.BK.II F.7342/81/96
w specjalności architektonicznej

I Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego.
Przedmiotem inwestycji remont ogredzenia posesji przy ul. Polanki
II Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Istniejące ogrodzenie.
III Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Zagrożenia nie występują.
IV Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji prac budowlanych.
Potencjalne źródła zagrożeń:
• obsługa maszyn i urządzeń z napędem spalinowym i elektrycznym - obsługa powinna
być godna z instrukcją obsługi i dokumentacją techniczno-ruchową, urządzenia
sprawne, a operatorzy podczas ich stosowania powinni stosować niezbędne środki
ochrony indywidualnej (np. rękawice antywibracyjne, ochronniki słuchu, okulary
ochronne itp.)
• stan techniczny maszyn i urządzeń - nie wolno używać narzędzi uszkodzonych oraz
nie odpowiadających normom i warunkom technicznym. Narzędzia takie należy
bezzwłocznie wycofać z użytku.
• warunki atmosferyczne - zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac montażowych
(o ile takie wystąpią) podczas występowania niekorzystnych warunków
atmosferycznych tj. silnego wiatru, intensywnych opadów śniegu, deszczu,
występowania gołoledzi oraz podczas ograniczonej widoczności.
• odzież i obuwie robocze - pracownicy przystępując do pracy winni być odziani w
odzież i obuwie robocze dostarczone im przez pracodawcę lub zleceniodawcę
(zabronione jest używanie przez pracowników odzieży i obuwia własnego). Powyższa
odzież i obuwie powinny spełniać wymogi określone w polskich normach i posiadać
odpowiednie atesty
• środki ochronne - przy stanowiskach pracy charakteryzujących się szczególnym
zagrożeniem ze strony czynników szkodliwych lub niebezpiecznych należy zapewnić
pracownikom właściwe środki ochrony zbiorowej, a gdy jest to niemożliwe
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z przyczyn technicznych – właściwe środki ochrony indywidualnej (np., przed
upadkiem z wysokości, przed porażeniem prądem elektrycznym, przed urazami
mechanicznymi itp.)
V Informacje dotyczące nadzoru nad pracownikami oraz ich przygotowania
do pracy.
•
•
•

•

nadzór - wszelkie prace należy wykonywać pod stałym nadzorem osoby posiadającej
stosowne uprawnienia budowlane
kwalifikacje - prace przy maszynach i urządzeniach wymagających posiadania
stosownych kwalifikacji mogą wykonywać wyłącznie osoby do tego uprawnione
szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - nie wolno dopuszczać nowo
zatrudnionych pracowników do pracy przed odbyciem wstępnego szkolenia ogólnego
w zakresie bhp oraz za każdym razem przy zajmowaniu przez nich nowych stanowisk
pracy na budowie – bez wstępnego szkolenia stanowiskowego w zakresie bhp. Z
powodu szczególnych zagrożeń w środowisku pracy na budowie szkolenie
podstawowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy także powinno być
przeprowadzone przed dopuszczeniem nowo zatrudnionego pracownika do pracy.
profilaktyczna ochrona zdrowia - nie wolno dopuszczać pracowników do pracy bez
aktualnych orzeczeń lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. Na terenie budowy powinna
znajdować się apteczka, tablica z telefonami alarmowymi. Jeden z pracowników
powinien być indywidualnie przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

VI Wymagania dotyczące organizacji budowy.
Przed rozpoczęciem prac należy umieścić na budowie, w widocznym miejscu tablicę
informacyjną. Zagospodarowanie terenu budowy powinno być sprawdzone
przed rozpoczęciem robót budowlanych przez komisję, złożoną z inwestora, kierownika
budowy,
przedstawicieli
ew.
firm
wykonawczych.
Komisyjne
sprawdzenie
zagospodarowania terenu budowy powinno obejmować w szczególności:
• oznakowania terenu informujące o wykonywanych pracach budowlanych
ze szczególnym uwzględnieniem oznakowania wszystkich nie wydzielonych stref
niebezpiecznych
• układ komunikacyjny, ze szczególnym uwzględnieniem dróg przeciwpożarowych
• doprowadzenie mediów, ze szczególnym uwzględnieniem wody i energii elektrycznej
w sposób zgodny z obowiązującymi normami i przepisami
• urządzenia higieniczno-sanitarne pracowników
• urządzenia socjalno-bytowe pracowników
• Teren wykonywania prac powinien być wyraźnie oznakowany. Oznakowanie
to nie powinno stwarzać zagrożenia dla ludzi. Drogi i ciągi piesze na terenie budowy
powinny być utrzymane w należytym stanie technicznym. Na drogach
komunikacyjnych zabronione jest składowanie narzędzi i materiałów. Oprócz
oznakowania miejsc niebezpiecznych wymagane jest stosowanie daszków
ochronnych nad przejściami, na które istnieje możliwość spadania narzędzi lub
materiałów budowlanych.
Organizacja budowy, rozwiązania techniczne mające na celu wykonanie zgodnie ze
sztuką budowlaną poszczególnych elementów inwestycji oraz wszelkie prace budowlane
muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.
opracowanie: mgr inż. arch. Artur Wysocki

5

6

7

furtki do wymiany

brama do wymiany
słupki do wymiany

szczegół A

szczegół B

szczegół C

RZUT, skala 1:100

zawiasy regulowane
cegła silikatowa biała

płaskownik stalowy

blacha stalowa gr. 2mm

ława betonowa

rura stalowa 50x50x2mm
rura stalowa 50x50x2mm

rura 100x100x5mm

SZCZEGÓŁ B
PRZĘSŁO skala 1:25

SZCZEGÓŁ A
WIDOK skala 1:25
rura stalowa 100x100x5mm
zamek z klamką , wkładka patentowa

zasuwa z zamknięciem na kłódkę
76-200 Słupsk ul. Kaszubska 45
tel. (59) 8413705, faks 8429225
projekty@inwestprojekt.pl
www.inwestprojekt.pl

RZUT BRAMY, skala 1:25

Remont ogrodzenia przy ul. Polanki 51 w Gdańsku
obręb 0012, działki 406/1,407,408

płaskownik 50x10mm

Remont ogrodzenia przy ul. Polanki 51
PROJEKT WYKONAWCZY

rura stalowa 50x50x2mm

SZCZEGÓŁ C 1:10

RZUT, WIDOK, DETALE skala 1:100,25,10

