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1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
 
 

          

Malbork, marzec 2022r. 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Zgodnie z wymogami art. 34 ust. 3d pkt. 3  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. 

Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.) oświadczam, że projekt techniczny :  

 

PRZEBUDOWA POSADZKI W SILOSIE NA KISZONKĘ 

 

Lokalizacja:        dz.  28/14, obr. 0003, jedn. ewid. Nowy Staw [220907_5] 

wykonany dla:  DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Zakład Nasienno - Rolny w Dębinie, 
   Dębina 31, 82-230 Nowy Staw 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. KOPIA UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Pan Paweł Mateusz Kalinowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0104/11

adres zamieszkania   ul. Zamkowa 17, 82-200 Malbork

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru

weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub

POM-R5A-4CY-49H *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Franciszek Rogowicz 
Date: 2022.02.08 12:11:26 CET 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Gdańsk



3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

3.1. Dane ogólne 
 
3.1.1. Przedmiot inwestycji  
Przedmiotem inwestycji jest sporządzenie projektu technicznego dla przebudowy posadzki             
w istniejącym silosie na kiszonkę. Opracowanie obejmuje również odtworzenie jednej ściany 
oporowej w miejsce istniejącej będącej w złym stanie technicznym. 
 
3.1.2 Dane ogólne obiektu 
Opracowanie:  Projekt techniczny  
Obiekt:  Przebudowa posadzki w silosie na kiszonkę 
Adres:   dz. nr 28/14, obr. 0003 Dębina, Nowy Staw [220907_5] 
Inwestor:   DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Zakład Nasienno - Rolny w Dębinie 

Dębina 31, 82-230 Nowy Staw 
 
3.1.3. Projekt techniczny  
Konstrukcja:     mgr inż. Paweł Kalinowski, upr. nr POM/0357/OWOK/10 
 
3.1.4. Podstawa opracowania 

•  zlecenie i uzgodnienie z inwestorem, 

•  mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych, 

•  aktualne przepisy i normy. 
 

Data opracowania: marzec 2022r. 
 

3.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 
Działka 28/14 zabudowana jest budynkami gospodarczymi, placami betonowymi oraz posiada 
wewnętrzną komunikację. Teren przedmiotowej działki wyposażony jest:  

•  istniejąca doziemna instalacja wodociągowa  

•  istniejąca doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej  

•  odprowadzenie wód opadowych –  z dachu budynku odprowadzane na teren posesji, 
zabezpieczając przed zaleganiem wód opadowych i zalewaniem terenów sąsiednich. 

•  istniejąca instalacja elektroenergetyczna  

•  istniejąca doziemna instalacja gazowa  
Teren inwestycji skomunikowany jest z drogą publiczną - dz. nr 26. 
Posadzka oraz ściana oporowa znajdują się w złym stanie technicznym. Konstrukcja posadzki 
jest spękana i zarysowana. Pęknięcia i uszkodzenia widoczne są na całej powierzchni. Miejscami 
widoczne są ubytki w wierzchniej warstwie. Ściana oporowa posiada pęknięcia oraz znaczne 
ubytki.  
Na całej powierzchni posadzki nie występuje żadna warstwa nawierzchniowa spełniająca 
wymagania użytkownika.  

 
 
 
 
 



3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 
Projektowane zagospodarowanie działki zakłada przebudowę posadzki oraz odtworzenie 
istniejącej ściany oporowej w silosie na kiszonkę. Projektuje się rozbiórkę istniejącej posadzki - 
wykonanie nowej posadzki; rozbiórkę istniejącej ściany oporowej oraz jej odbudowę. 
Projektowana rzędna posadowienia posadzki: 3,64 - 3,84  m.n.p.m. Zaprojektowano 
wyprofilowanie terenu w wzdłuż ściany zewnętrznej silosu. Planowana inwestycja nie zmienia 
lokalizacji oraz nie wprowadza zmian w istniejącej infrastrukturze drogowej. Dojście, dojazd 
oraz komunikacja na działce nie ulegnie zmianie. 
Zakres robót: 
- skucie i usunięcie warstwy posadzki oraz rozbiórka ściany oporowej, 

- wykonanie wykopów dla podłoża pod nową posadzkę, 

- wykonanie ściany oporowej , 

- wykonanie płyty betonowej, 

- wyprofilowanie terenu wzdłuż ściany zewnętrznej silosu. 

 
4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 
 
4.1. Posadzka silosu 
Remont posadzki konieczny jest z uwagi na stan techniczny w jakim się znajduje.                        

Wg przeprowadzonej wizji lokalnej stan techniczny posadzki obiektu określono jako zły                       

i nieodpowiadającymi przewidzianej funkcji użytkowej. Istniejąca podsadzka zostanie 

rozebrana, a w jej miejsce wykonana nowa nawierzchnia wraz z warstwami konstrukcyjnymi.   

Zestawienie warstw konstrukcyjnych: 

- wylewka betonowa B25 (C20/25) gr. 15 cm, zbrojona krzyżowo góra i dołem prętami φ 12 w 

rozstawie 15/15 cm,  

- podbudowa z chudego betonu B15 (C12/15) gr. 15 cm, 

- podsypka żwirowo-piaskowa (stopień zagęszczenia Is=0,98)gr. 30 cm, ze spadkiem 0,5 %.  

 
4.2  Ściana oporowa  
 Istniejąca ściana oporowa silosu na kiszonkę jest w złym stanie technicznym i powinna być 
odtworzona. Przewidziano w miejsce ściany istniejącej wylanie nowej ściany żelbetowej wg. rys. 
nr 3. Długość przedmiotowego muru oporowego wynosi około 7,15 m. Przyjęto ścianę oporową 
grubości 25,0 cm. Podstawę stanowi fundament o wymiarach 40x60 cm, posadowiony na 
poziomie -0,50 cm od p.p.p. (+3,14 m.n.p.m.). Projektowane zbrojenie zakotwić na kotwę 
chemiczną do istniejących ścian bocznych silosu.   
Z uwagi na odtworzeniowy charakter ściany oraz oddalenie od budynków i obiektów 
gospodarczych, odtworzenie ściany oporowej nie wpłynie na sąsiadujące obiekty. 
 
4.2.1. Podstawowe materiały 

•  beton B25 (C20/25)  

•  beton podkładowy B15(C12/15) 

•  stal zbrojeniowa AIIIN – zbrojenie główne  

•  stal zbrojeniowa AI – strzemiona  
 
 



 
 

5. Zestawienie materiałów 
 
5.1. Zestawienie materiałów posadzki  
- beton B25: 46,65 m3 

- beton B15: 46,65 m3 

- podsypka: 155,50 m3 

- stal: 

Zestawienie stali zbrojeniowej (górą i dołem) dla projektowanej płyty 

Nr  Stal Długość Ilość 

  

A-III N 

  # cm szt. #6 #8 #12 

5 12 710 604     5146,08 

6 12 1200 384     5529,6 

RAZEM                          m   0,0 0 10675,7 

MASA 
JEDNOSTKOWA      kg/m   0,222 0,395 0,888 

MASA                             kg   0,0 0,0 9480,0 

RAZEM STALI           kg   9480 

*zbrojenie w płycie – podłużne podzielone zostało na 4 odcinki o długości 12,0 m (długość 

prętów mierzona z zakładem długość 50 cm) 

 

5.2. Zestawienie materiałów ściany oporowej   
- beton B25: 4,58 m3 

- beton B15: 0,43 m3 

- stal: 

Zestawienie stali zbrojeniowej dla ściany oporowej  

Nr  Stal Długość Ilość 

  

A-III N 

  # cm szt. #6 #8 #12 

1 12 715 26     185,9 

2 6 118 36 42,5     

3 12 291 48     139,68 

4 12 270 48     129,6 

RAZEM                          m   42,5 0 455,2 

MASA 
JEDNOSTKOWA      kg/m   0,222 0,395 0,888 

MASA                             kg   9,4 0,0 404,2 

RAZEM STALI           kg   414 

 

6. Zakres planowanych prac 
 
6.1. Demontaż części istniejącej  
Płytę posadzki oraz ścianę oporową dzielić na mniejsze fragmenty, które w całość  mogą być 

wywożone. Należy wybrać ziemię do poziomu -0,60 od p.p.p. (3,04 m.n.p.m.). Prace 

rozbiórkowe mogą wywołać utrudnienia wskutek poruszania się ciężkich pojazdów 

budowlanych. Pojazdami tymi będą wywrotki wywożące gruz oraz betonowozy dowożące na 



miejsce wykonania płyty mieszanki betonowe. Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy 

umieścić znaki i tablice ostrzegawcze. Odpowiednie oznakowanie ograniczy możliwość kolizji 

pojazdów budowy z poruszającymi się po terenie pracownikami. 

 

6.2. Pace przygotowawcze 
Prace przygotowawcze obejmować będą ułożenie podsypki żwirowo-piaskowej grubości 0,50 

cm ze spadkiem 0,5%. Następnie należy wykonać podbudowę z chudego betonu B15 (C12/15).               

Po wykonaniu prac przygotowawczych należy sprawdzić zgodność rzędnych – spadki podłużne.  

 

6.3. Ułożenie zbrojenia i wybetonowanie nowej płyty oraz ściany oporowej  
Po wykonaniu czynności przygotowawczych, należy ułożyć szalunek oraz zbrojenie pod ścianę 

oporową i zbrojenie pod projektowaną płytę, na przygotowanej powierzchni. Należy zachować 

podane w dokumentacji (rys. nr 2) wysokości rzędnych planowanej inwestycji, wielkości otulin 

siatek zbrojeniowych oraz rozłożenie szczelin dylatacyjnych. Projektuje się dylatację obwodową 

płyty oraz dylatacje poprzeczne co 15,0 m. Otulina zbrojenia powinna wynosić 3 cm. Zbrojenie 

pyty należy wykonać wcześniej w formie siatek zgrzewanych. Pręty zbrojeniowe powinny być 

proste oraz oczyszczone z zendry. Stal dostarczana  na budowę powinna posiadać atest 

stwierdzający jej gatunek. Przed przystąpieniem do betonowania należy dokonać odbioru 

zamontowanego zbrojenia. Wszystkie elementy betonowe obiektu należy starannie zagęszczać  

przez wibrowanie, jak również pielęgnować przez okres wiązania i twardnienia betonu. 

Konsystencja mieszanki betonowej musi być dostosowana do zagęszczenia zbrojenia, 

warunków układania i sposobu transportu. Beton w czasie dojrzewania należy właściwie 

pielęgnować, w szczególności zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni 

słonecznych i działaniem przeciągów (mogło by powodować szybkie odparowanie wody). do 

tego celu należy wykorzystać np. geowłókninę, maty osłonowe, zraszanie wodą oraz inne środki 

zaradcze wpływające na ograniczenie nadmiernego ubytku wody w wiążącym betonie.               

Po wykonaniu i wstępnym stwardnieniu płyty (po około 48 godzinach od momentu 

betonowania) należy naciąć wszystkie szczeliny dylatacyjne na głębokość wynoszącą około 1/3 

grubości płyty. Wypełnienie naciętych szczelin dylatacyjnych sznurami dylatacyjnymi                    

i uzupełnienie ich wypełniaczem trwale elastycznym może odbywać się dopiero po okresie 28 

dni od momentu betonowania. Do tego momentu należy pozostawić szczeliny nacięte, 

niewypełnione (wcześniejsze wypełnienie szczelin może spowodować powstanie rys oraz 

uszkodzenia płyty posadzki). 

Płytę posadzki należy wykonać z jednostronnym spadkiem podłużnym wynoszącym 0,5%            

w kierunku frontowym płyty.  

 

6.4. Zbiorcze zestawienie prac i materiałów: 

•  Rozbiórka istniejącej ściany oporowej 

•  Skucie istniejącej posadzki  – objętość: 31,10 m3 

•  Wykonanie wykopu do projektowanego poziomu -0,60 m p.p.p. (3,04 m.n.p.m.)  
– objętość: 155,50  m3 

•  Wykonanie podsypki żwirowo – piaskowej ze spadkiem 0,5% 
– objętość: 127,98  m3 

 



•  Wykonanie szalunku, zbrojenia i zabetonowanie projektowanej ściany oporowej 
(zestawienie materiałów wg pkt. 5.2.) 

•  Ułożenie zbrojenia oraz betonowanie projektowanej płyty(zestawienie materiałów wg pkt. 
5.1.) 

•  Obsypanie zewnętrznej istniejącej ściany oporowej – objętość: 11,02  m3  

•  Obsypanie projektowanej ściany oporowej  – objętość: 8,17 m3 
 
Przygotowanie szczegółowego Planu Technologii i Organizacji Robót należy do wykonawcy.  

 
7. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 
7.1. Zakres robót i wykonawstwo 
Roboty budowlane będą obejmować wykonanie nowej posadzki silosu na kiszonkę wraz               
z odbudową poprzecznej ściany oporowej na działce nr 28/14, obr.0003 Dębina.  

 
7.2. Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie  

Na działce nie zaprojektowano oraz nie przewiduje się elementów mogących stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 

7.3. Zagrożenie podczas realizacji robót   
Prace prowadzone będą przy istniejących ścianach oporowych przy użyciu elektro urządzenia 

oraz ciężkich pojazdów budowlanych.  

 

7.4. Instruktaż pracowników przed realizacją robót   
Przed przystąpieniem do robót należy przeszkolić pracowników z przestrzegania przepisów BHP 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych. Kierownik robót 
przeprowadzi instruktaż przedstawiający potencjalne zagrożenia, jak ich uniknąć oraz zasady 
postępowania w razie wypadku, oraz zobowiązany jest do bezpośredniego nadzoru robót 
szczególnie niebezpiecznych lub wyznaczenia osoby nie uczestniczącej bezpośrednio  
w robotach, która z bezpiecznej odległości prowadzić będzie obserwacje przebiegu prac. 
 

7.5. Zapobieganie niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia  
Zapobieganie niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia poprzez: 
 

•  ogrodzenie terenu placu budowy w sposób zapewniający brak swobodnego dostępu osób 
postronnych, wykopy zabezpieczyć taśmą sygnalizacyjną, 

•  oznakowanie terenu placu budowy tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi, które                       
w miejscach widocznych stanowić będą odpowiednią informację o ewentualnych 
zagrożeniach wynikających z faktu wykonywania robót budowlanych, 

•  w trakcie robót używanie sprzętu, narzędzi i elektronarzędzi posiadających wymagane 
prawem dopuszczenia i atesty oraz wykluczających możliwość stwarzania zagrożenia osobom 
ich używającym i innych znajdującym się w ich zasięgu, 

•  używanie przez pracowników, jak i inne osoby znajdujące się na placu budowy, odzieży 
zabezpieczającej i innych środków zabezpieczających przed narażeniem na utratę zdrowia 
lub życia: rękawice ochronne, kaski ochronne, okulary ochronne itp., 



•  wyznaczenie na terenie placu budowy i wyraźne oznakowanie punktu pomocy doraźnej, 
wyposażonego w podstawowe środki opatrunkowe, 

•  w trakcie trwania robót budowlanych zachowanie obowiązujących zasad BHP oraz 
warunków wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

•  w trakcie realizacji robót należy dbać o sztywność przestrzenną konstrukcji. 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 



8. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 
 
  
 
 

 
 
 



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
   Obiekt: PRZEBUDOWA POSADZKI W SILOSIE NA KISZONKĘ

   Inwestor: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Zakład Nasienno - Rolny w Dębinie
Dębina 31, 82-230 Nowy Staw

Adres: dz. nr 28/14, obr.Dębina 0003, jedn. ewid. m. Nowy Staw 220907_5

PRZEBUDOWA POSADZKI W SILOSIE
NA KISZONKĘ

dz. nr 28/14, obr.Dębina 0003, jedn. ewid. m. Nowy Staw 220907_5

projektowany mur oporowy

projektowana posadzka

LEGENDA

teren do wyprofilowania



9. RYSUNKI BUDOWLANE 
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