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Oświadczenie
projektanta oraz sprawdzającego

Zgodnie z art. 20. ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.207 z 2003 r. 
poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że niniejsza dokumentacja projektowa:

PROJEKT WZMOCNIENIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO FUNDAMENTU PÓŁNOCNO –
ZACHODNIEGO ODCINKA MURÓW OBRONNYCH MIASTA BYCZYNY

dotycząca obiektu:
- zabytkowego obwarowania miejskie w Byczynie, 

opracowana dla inwestora:
- Gmina Byczyna

została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branża architektoniczna:
Nie dotyczy

Branża konstrukcyjno-budowlana:
Autor:
Antoni Kapuściński
nr upr. GT-III-630/766/77

Branża instalacyjna:
Nie dotyczy
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II  Część rysunkowa

L.p. Numer Nazwa rysunku skala

1. A-01 Zakres opracowania i lokalizacja przekrojów ---

2. A-02 Mury - Elewacja 1:1000/--

3. A-03 Rzut D10, przekrój D10 1:50

4. A-04 Rzut D11, Przekrój D11 1:50

5. A-05 Rzut D12, Przekrój D12 1:50

6. A-06 Rzut D13, Przekrój D13 1:50

III  Załączniki 

– kopia uprawnień projektanta,

– zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów,

– oświadczenie projektanta- na rewersie strony tytułowej
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1  INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wzmocnienie podłoża fundamentowego północno– 
zachodniego odcinka murów obronnych Byczyny. Planowana inwestycja będzie 
kontynuacją robót wykonanych w roku 2014.

W zakresie inwestycji objętej niniejszym opracowaniem znajdują się:
– Niezbędne prace przygotowawcze
– Wzmocnienie za pomocą iniekcji niskociśnieniowej podłoża gruntowego 

fundamentów zabytkowych murów obronnych miasta na odcinkach północno-
wschodnich.

– Niezbędne prace naprawcze i uzupełniające

1.2. Lokalizacja

Średniowieczne obwarowania miejskie (mury obronne i wieże) znajdują się w Byczynie 
(powiat kluczborski). Zachowały się w niemal pełnym pierwotnym obrysie- wyjątek stanowi 
kilka krótkich nieciągłości. Okalają Stare Miasto. Zlokalizowane są na działkach nr: 392/11 
oraz 404- częściowo. Działki leżą w obrębie 12. Opracowanie dotyczy północno-
zachodniego odcinka murów od miejsca zakończenia robót w roku 2014 do końca odcinka
„D”.

1.3. Inwestor

Gmina Byczyna
Rynek 1, 
46-220 Byczyna

1.4. Podstawa opracowania

• Zlecenie wykonania prac projektowych od Inwestora (poz. 1.4.0)
• Opinia dotycząca stanu zachowania murów obronnych miasta Byczyny w aspekcie 

ich planowanej renowacji, A. Kapuściński, Gdynia, listopad  2013 r. (poz. 1.4.1)
• Wiercenia badawcze w Byczynie, „GEOPROJEKT ŚLĄSK”, październik 2006 r. (poz. 

1.4.2)
• Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla potrzeb remontu obwarowań 

miejskich w Byczynie , „GEOPROJEKT ŚLĄSK”, A. Kowalska, Katowice, lipiec 2014 r. 
(poz. 1.4.3)

• Ekspertyza techniczna - Miejskie mury i baszty obronne w Byczynie 
Określenie stanu technicznego obiektu i zalecenia dotyczące ewentualnej 
renowacji” , B. Namiota,  Gliwice, grudzień 2006 r. (poz. 1.4.4)

• Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego podczas odwiertów geologicznych 
wokół murów obronnych w Byczynie, Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane 
„AQWA” S.C., Głubczyce, marzec 2007r. (poz. 1.4.5)

• Projekt budowlany renowacji zabytkowego obwarowania Miasta Byczyna wraz z 
renowacją zabytkowych wież, Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane „AQWA” 

A.R.P. Projektowanie Marek Partyka, ul. Paulińska 3/9, 44-100 Gliwice tel/fax 32 3321997, arp.projektowanie@gmail.com,
EDG UM Gliwice nr I/731/2000 NIP 969-005-04-79, REGON 276957422

5/18



PROJEKT WZMOCNIENIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO FUNDAMENTU PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO ODCINKA MURÓW
OBRONNYCH MIASTA BYCZYNY- rev.00

Gmina Byczyna
Rynek 1, 46-220 Byczyna, działki nr 392/11, 404- częściowo

S.C., Głubczyce, marzec 2007r. (poz. 1.4.6)
• Fortyfikacje miejskie Byczyny. Wyniki badań archeologiczno – architektonicznych  w 

2009 r., J. Romanow, Wrocław 2009 r. (poz. 1.4.7)
• Fortyfikacje miejskie Byczyny. Wyniki badań archeologiczno – architektonicznych 

przedbramia przy Wieży Niemieckiej w 2009 r., Jerzy Romanow, Wrocław 2009 r. (poz.
1.4.8)

• Badania architektoniczne na obiektach zabytkowych obwarowań miejskich w 
Byczynie., L. Stanisz, 2009 r. (poz. 1.4.9)

• Ekspertyza konserwatorska dla ceglano – kamiennych zabytkowych obwarowań 
miejskich w Byczynie., M. Rudy, Toruń, wrzesień 2013 r. (poz. 1.4.10)

• Wstępna ekspertyza techniczna dotycząca stanu zachowania wraz z wytycznymi 
doraźnego zabezpieczenia fortyfikacji miejskich w Byczynie, A. Kapuściński, Gdynia 
październik  2013 r. (poz. 1.4.11)

• Obowiązujące normy i przepisy budowlane (poz. 1.4.12)
• Dokumentacja projektowa pt.:„Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego 

fundamentu północno wschodniego odcinka murów obronnych miasta Byczyny”, A.
Kapuściński, 2014r. (poz. 1.4.13)

• Wizje lokalne w ramach nadzorów autorskich- listopad, grudzień 2014r.
• Dokumentacja powykonawcza I etapu robót- 2014r. (poz. 1.4.14)

[1] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie.

[2] PN-NE 12715/2003 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Iniekcja

A.R.P. Projektowanie Marek Partyka, ul. Paulińska 3/9, 44-100 Gliwice tel/fax 32 3321997, arp.projektowanie@gmail.com,
EDG UM Gliwice nr I/731/2000 NIP 969-005-04-79, REGON 276957422

6/18



PROJEKT WZMOCNIENIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO FUNDAMENTU PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO ODCINKA MURÓW
OBRONNYCH MIASTA BYCZYNY- rev.00

Gmina Byczyna
Rynek 1, 46-220 Byczyna, działki nr 392/11, 404- częściowo

2  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nie dotyczy- brak ingerencji w zagospodarowanie terenu w planowanym zakresie 
prac. 

2.1. Ochrona zabytków

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego. Wpisy do
rejestru:

• mury obronne z basztą Piaskową i fosą, XV-XVI, nr rej.: 5/51 (340) z 17.11.1951
• brama Niemiecka, nr rej.: j.w.
• brama Polska, nr rej.: jw.

Ochroną konserwatorską objęty jest również założenie urbanistyczne miasta 
średniowiecznego, wpis do rejestru:

– zespół urbanistyczny, nr rej.: R.176 z 10.06.1949 oraz 800/64 z 14.04.1964

Na planowane roboty uzyskano pozwolenie konserwatorskie
nr …..../N/2015 z dnia ….............................. 2015r.

2.2. Eksploatacja górnicza

Nie dotyczy- teren znajduje się poza obszarem eksploatacji górniczej

2.3. Przewidywane zagrożenia dla środowiska

Projektowany obiekt oraz zagospodarowanie terenu nie wywołują negatywnego wpływu 
na stan środowiska. Materiały użyte do realizacji posiadają stosowne atesty i aprobaty 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie.
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3  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
Ze względu na możliwości finansowe, stan obiektu, oraz jego zabytkowy charakter, 

prace będą miały ograniczony zakres. Planowany zakres inwestycji jest kontynuacją robót 
wykonanych w roku 2014. Tak jak poprzednio planuje się wykonanie wzmocnienia partii 
fundamentowej za pomocą iniekcji niskociśnieniowej podłoża gruntowego murów 
obronnych miasta- tym razem na odcinku północno-zachodnim ( pozostała część odcinka 
„D”). Nadal stosowana będzie zasada gradacji ingerencji w zabytkową strukturę obiektu 
oraz etapowe prowadzenie prac. Najpierw będą prowadzone zabiegi mniej inwazyjne z 
zastosowaniem możliwie najprostszych i najtańszych technologii. Po ich wykonaniu będzie 
prowadzona obserwacja obiektu i wpływu przeprowadzonych działań na ten obiekt. 
Analiza wyników obserwacji pozwoli na optymalizację kolejnych etapów.
Po wykonaniu wzmocnienia gruntu w roku 2014 przeprowadzone badania wykazały 
znaczącą poprawę parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego.
Ze względu na zaplanowany harmonogram prac pomiary wykonano bezpośrednio po 
zakończeniu prac, jeszcze przed zakończeniem procesu technologicznego wiązania iniektu,
a co za tym idzie przed uzyskaniem pełnego efektu. 
Celem projektowanych działań jest zapewnienie nośności gruntu pod fundamentem 
obiektu min 300kPa. Dla potwierdzenia spełnienia tego warunku należy wykonać 
niezbędne badania podłoża oraz obliczenia oparte na tych badaniach:
- badania dynamicznego modułu odkształcenia gruntu
- badania stanu gruntów np. sondą dynamiczną  SD-10
Należy również kontynuować obserwację obiektu- poprzez prowadzenie cyklicznych, 
precyzyjnych pomiarów geodezyjnych ewentualnych przemieszczeń jego części. 

3.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego

Obiekt- obwarowania miejskie nie pełni już swojej pierwotnej obronnej funkcji. W 
chwili obecnej prezentuje walory zabytkowe i pełni funkcję atrakcji turystycznej.

3.1.1. Powierzchnia inwestycji: 

Powierzchnia i charakterystyczne wielkości murów z podziałem na odcinki:
Odcinki „A”, „B” i „C” obwarowań miejskich znajdują się poza zakresem niniejszego 
opracowania.

W zakresie niniejszego opracowania znajduje się odcinek pozostała część odcinka „D” (nie 
wzmocniona w roku 2014)- wg części graficznej opracowania (rys. A-01 ZAKRES 
OPRACOWANIA I LOKALIZACJA PRZEKROJÓW):

ODCINEK "D"- część objęta zakresem opracowania
- pow. zabudowy 358,62m2

- długość 243,13 m
- szerokość 135,00- 160,00 cm
- wysokość 4,85- 6,05 m [od zewnątrz]

3.1.2. Parametry techniczne obiektu:

Zgodnie z art. 3 ustęp 3 ustawy Prawo Budowlane: „Ilekroć w ustawie jest mowa o:
budowli- należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, 
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tunele, przepusty, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),” 
przedmiotowy obiekt należy traktować jako budowlę.

Kategoria VIII- inne budowle,
Współczynnik kategorii obiektu k=5,0
Współczynnik wielkości obiektu w=1,0

3.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Planowana inwestycja nie wpłynie na formę i funkcję obiektu- pozostaną one 
niezmienione. Obiekt posiada formę kurtynowego muru obronnego w kształcie owalu 
okalającego stare miasto- średniowieczny układ urbanistyczny. Planuje się wykonanie 
wzmocnienia za pomocą iniekcji niskociśnieniowej podłoża gruntowego fundamentów 
zabytkowych murów obronnych miasta na odcinku północno-zachodnim.

W zakresie dostosowania do krajobrazu nie nastąpiły zmiany w charakterze odbioru terenu 
– nie wprowadza się zmian do otoczenia.

Spełnienie wymogów Art. 5.1 Prawa Budowlanego:
1)  spełnienie wymagań podstawowych dotyczących;

 1a) bezpieczeństwa konstrukcji
zastosowane rozwiązania konstrukcyjne oparto na archiwalnej dokumentacji 

technicznej obiektu, badaniach i ekspertyzach. Rozwiązania te zostały sprawdzone i 
zmodyfikowane w wymaganym zakresie. Planowana inwestycja poprawi 
bezpieczeństwo konstrukcji, jednak pełne bezpieczeństwo będzie zapewnione po 
wykonaniu kompleksowych prac naprawczych i konserwatorskich dla całości 
obwarowań miejskich.

 1b) bezpieczeństwa pożarowego
nie dotyczy.

 1c) bezpieczeństwa użytkowania
w zakresie opracowania leży jedynie fragmentaryczne wzmocnienie podłoża 

w celu zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji, obiekt nie będzie użytkowany do 
czasu pełnej renowacji i wykonania wszystkich niezbędnych prac 
zabezpieczających, do tego czasu nie można również zapewnić pełnego 
bezpieczeństwa użytkowania i funkcjonowania obiektu.

 1d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska
warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska zostały spełnione 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o Dział VII Rozporządzenia. 
Materiały i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla higieny i 
zdrowia użytkowników. Obiekt nie będzie emitował gazów toksycznych, szkodliwych 
pyłów, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby. W 
projekcie przewidziano zastosowanie takich materiałów oraz technologii, które 
zapewniają nie przekroczenie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiały, stałe wyposażenie oraz
powstających w trakcie użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Spełnienie wymagań dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i 
zdrowotnych oraz ochrony środowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu
będzie poprzez przestrzeganie przepisów dotyczących warunków 
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sanitarnohigienicznych oraz ochrony środowiska przez użytkowników.
 1e) ochrony przed hałasem i drganiami

nie występują czynniki zewnętrzne powodujące konieczność zastosowania 
zabezpieczeń przed drganiami i hałasem, jak również sposób eksploatacji obiektu 
nie rodzi takiej potrzeby.

 1f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji 
użytkowania energii

nie dotyczy, brak potrzeby sporządzania charakterystyki energetycznej, 
budowla ma charakter otwarty i nie posiada instalacji grzewczej.

2)  spełnienie warunków użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w 
zakresie:

 2a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w 
energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników

zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących instalacji– istniejącej 
rozdzielnicy elektrycznej. W obiekcie nie ma zapotrzebowania na pozostałe media.

 2b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów:
◦ brak ścieków i odpadów wytwarzanych w obiekcie,
◦ wody opadowe, ze względu na brak możliwości  podłączenia obiektu do sieci

kanalizacji deszczowej, będą odprowadzane w teren- tak jak dotychczas
3)  możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego; 

 konstrukcja obiektu jest w złym stanie technicznym i należy prowadzić ciągłą 
kontrolę jego stanu. Należy wykonywać okresowe przeglądy i dokonywać bieżących
napraw, zgodnie z wymogami jakie ciążą na użytkowniku/administratorze obiektu. 

4)  niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego 
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające 
się na wózkach inwalidzkich;

 nie dotyczy

5)  warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;
 Nie dotyczy- obiekt nie jest miejscem pracy. 

6)  ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
 Nie dotyczy

7)  ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 
konserwatorską;

 Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych woj. opolskiego i znajduje się
pod ochroną Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. Zakres
opracowania i  zastosowane rozwiązania są wynikiem wieloletnich analiz,  badań i
ekspertyz, które były przedmiotem uzgodnień z przedstawicielami WUOZ w Opolu.

8)  odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej;
 Obiekt istniejący- usytuowanie obiektu na działce bez zmian

9)  poszanowanie,  występujących  w  obszarze  oddziaływania  obiektu,  uzasadnionych
interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej;
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 prace należy realizować z uwzględnieniem interesów osób trzecich.

10)  warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy
 Zakres  projektu  obejmuje  prace  remontowo-  budowlane  i  konserwatorskie  przy

wykonywaniu, których należy zastosować ogólne zasady BHP, inwestycja wymaga
sporządzenia planu BiOZ.

3.3. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego

Informacje dotyczące stanu technicznego zabytkowych murów obronnych Byczyny 
przedstawione są w opinii poz. 1.4.1. Dokładne opisy murów zamieszczone są w 
opracowaniach poz. 1.4.4. – 1.4.9. Przewidywany przy ratowaniu obiektu duży zakres prac 
budowlanych i konserwatorskich oraz związane z tym znaczne nakłady finansowe skłaniają 
do etapowego działania. Proponuje się rozpoczęcie prac ratowniczych od zapewnienia 
murom stateczności, przez stabilizowanie ich podłoża fundamentowego na kolejnym 
odcinku.

Prace przy obiekcie należy prowadzić pod ścisłym nadzorem autorskim i konserwatorskim.

3.3.1. Posadowienie

Niniejszym opracowaniem objęto północno– zachodnią część murów, są to odcinki
pomiędzy  przekrojami  D10–  D13,  odcinki  kolejno  mają  długość  29,03m  (od  granicy
opracowania do przekroju D10), 84,12m (D10-D11). 30,52m (D11-D12), 81,64m (D12-D13),
17,83 (D13-do granicy opracowania). Wykonane w sąsiedztwie murów badania gruntowe,
w  2006  r.  (poz.  1.4.2)  oraz  w  lipcu  2014  r.  (poz.  1.4.3),  wykazały,  że  na  rozważanych
odcinkach mur posadowiony jest w warstwie gruntów nasypowych o miąższości od 1,0 do
1,5  m.  Warstwa  nasypów  składa  się  z  mieszaniny  humusu  ,  piasków  średnich  i  glin
piaszczystych.  Nasypy  podścielają  uwarstwione  grunty  gliniasto-  pylaste  i  pylaste  o
miąższości 4,0 – 6,0 m.

3.3.2. Fundamenty

Wykonane w trakcie badań archeologicznych odkrywki wykazały, że spody murów
fundamentowych, od zewnątrz miasta, usytuowane są stosunkowo płytko, ich zagłębienie
nie przekracza kilkudziesięciu centymetrów poniżej terenu przylegającego do murów. Na tej
po podstawie,  dla  celów  projektowych przyjęto,  że  głębokość  zagłębienia  zewnętrznej
krawędzi muru fundamentowego poniżej poziomu terenu wynosi około 50 cm. 

Prace  wykonane  w  roku  2014  wykazały,  że  zgodnie  z  wcześniejszymi
przewidywaniami poziom posadowienia nieznacznie się różni.

W  celu  uniknięcia  ryzyka  zagrożenia  stateczności  murów,  bądź  ich  fragmentów,
projektuje się wzmocnienie zalegającego bezpośrednio pod nimi podłoża gruntowego za
pomocą bezwykopowej  metody  stabilizacji  gruntów,  jaką  jest  iniekcja  niskociśnieniowa.
Mając na uwadze zły stan murów fundamentowych (odspojone luźne kamienie) należy
unikać  ingerencji  w  ich  bezpośrednie  podłoże,  np.  wykonując  prace  wymagające
głębokich i rozległych wykopów.

Dla  zwiększenia  nośności  podłoża  gruntowego  pod  zewnętrzną  krawędzią  muru
fundamentowego (ewentualnie pod całą szerokością podstawy) można wykonać lokalne
„zeskalenie”  gruntu,  metodą  iniekcji  niskociśnieniowej  zaczynem  cementowym  z
odpowiednio  dobranymi  dodatkami.  Zabieg  ten  ze  względu  na  niewielkie  zagłębienie
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podstawy  fundamentu  jest  stosunkowo  prosty  do  wykonania.  Zeskalanie  gruntu  należy
wykonać przesuwając się wzdłuż muru odcinkami o długościach nie przekraczających 1,0 –
1,5 m.

Otwory  do  iniekcji  należy  wykonać od zewnętrznej  strony  muru.  Przyjmuje  się,  że
miąższość wzmocnionej warstwy gruntu pod fundamentem będzie dochodziła do grubości
około  1,0  m i  będzie  ona wystawała  około  0,5  m poza  zewnętrzną  jego  krawędź.  Do
przeprowadzenia iniekcji planuje się dwa typy odwiertów, pionowy i ukośny, w rozstawach
ok. 70cm. Odwierty pionowe i ukośne należy przesunąć względem siebie o ½ podanego
rozstawu,  czyli  o  35  cm-  wg  części  graficznej  niniejszego  opracowania).  Usytuowanie
odwiertów pionowych projektuje się w odległości około 0,2 – 0,3 m od lica ściany, należy je
doprowadzić na głębokość około 1,0 m poniżej  spodu fundamentu (ok.  1,5m p.p.t.  po
zewnętrznej stronie kurtyny). Odwierty ukośne należy wprowadzić pod spód fundamentu,
na  całą  jego  szerokość.  Kąt  pochylenia  odwiertów  ukośnych  będzie  zależał  od
rzeczywistego  zagłębienia  spodu  fundamentów,  które  może  nieznacznie  się  różnić  dla
różnych fragmentów muru. W oparciu o dokonane wcześniej odkrywki oraz wykonane już
prace przyjmuje się, podane wcześniej zagłębienie na poziomie 0,5m p.p.t. Szacuje się, że
wlot  do  otworu  będzie  usytuowany  w odległości  około  2,0-  2,5  m od lica  ściany.  Przy
szerokości  muru  fundamentowego,  oscylującej  od  1,5  do  1,8  m,  całkowita  szerokość
wzmacnianego pasma gruntu będzie wynosiła około 2,0 - 2,3 m ( wg części rysunkowej).
Szacuje  się,  że  objętość  wzmacnianego  gruntu  na  mb  muru  wyniesie  około  2,3  m3.
Obserwacje  poczynione  podczas  prac  wykonanych  w  roku  2014  pozwalają  założyć
porowatość gruntu– maximum 25%, ilość zaczynu iniekcyjnego będzie wynosiła nie więcej
niż 0,6 m3 na mb muru.

Zakłada  się,  że  do  wzmocnienia  gruntu  użyty  będzie  zaczyn  cementowy  wg
receptury:
- cement klasy CEM 32,5,
- szkło wodne w ilości 0,5 – 2,0% w stosunku do wagi cementu,
- dodatki chemiczne dla usprawnienia tłoczenia, do 1% w stosunku do wagi cementu.

Proponuje  się,  by  na  poszczególnych  stanowiskach,  dla  zabezpieczenia  przed
wypływem iniektu,  układać, w sąsiedztwie muru,  na powierzchni  terenu, arkusze blachy
żeberkowej dociśniętej np. płytami chodnikowymi. Dopuszcza się stosowanie innych metod
pod warunkiem uprzedniego ich uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru.

Uwaga:  Szkło  wodne  należy  stosować  w  ostateczności  (niekorzystne  warunki
atmosferyczne). W pierwszej kolejności należy tak zorganizować technologię prowadzenia
robót aby nie zachodziła konieczność stosowania przyspieszaczy wiązań hydraulicznych. W
tym celu  należy  np.  wykonać iniekcję  na  jednym odcinku  (1-1,5m) a  potem przenieść
pracę  o  ok  7,5m  i  wykonać  tam  kolejne  iniekcje.  Następne  iniekcje  wykonywać  w
miejscach  nienaruszonych lub w sąsiedztwie wzmocnionych miejsc, w których iniekt został
już związany. 

Jeżeli  zajdzie  konieczność  zastosowania  dodatków  przyspieszających  wiązanie
zaczynu  należy  stosować  szkło  wodne  potasowe.  Nie  wolno  używać  szkła  wodnego
sodowego. Przed rozpoczęciem robót właściwych należy wykonać próby, a skład iniektu
oraz sposób prowadzenia robót bezwzględnie uzgodnić z inwestorem, inspektorem nadzoru
oraz projektantami.

Uwaga:  Wszelkie  prace  związane  ze  wzmocnieniem  gruntu  pod  fundamentami
zabytkowych  obwarowań  Byczyny  należy  powierzyć  specjalistycznej  firmie  budowlanej
pracującej  pod stałym nadzorem inżynierskim i  konserwatorskim.  Roboty  wzmacniające
grunt  pod  fundamentem  powinny  być  poprzedzone  pracami  związanymi  z
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zabezpieczeniem  ścian  przed  odpadnięciem  fragmentów  ich  odspojonego  lica   lub
pojedynczych cegieł, sytuacja jest szczególnie groźna w przypadku murów na odcinku C . 

Przed przystąpieniem do wykonania iniekcji należy osadzić w murze kurtynowum oraz
w  terenie  przyległym  punkty  pomiarowe  (patrz  pkt  3.14.  „Obserwacja  przemieszczeń
obiektu” niniejszego opracowania)

Odwierty  należy  wykonać  w  technologii  zapewniającej  bezpieczeństwo  zabytku.
Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  opracować  szczegółowy  projekt  technologii  i
sposobu  wykonania  robót-  do  zatwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru  oraz  autora
niniejszego  opracowania.  Roboty  właściwe  należy  poprzedzić  wykonaniem  odcinka
próbnego- wykonać iniekcje próbne w celu ostatecznego określenia receptury iniektu oraz
rozstawu, kąta nachylenia odwiertów oraz technologii i sposobu wykonania robót.

Przed  rozpoczęciem  prac  należy  szczegółowo  zapoznać  się  z  dokumentacją
powykonawczą wzmocnienia gruntu na odcinku północno- wschodnim (prac wykonanych
w 2014r.) 

3.3.3. Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe generalnie znajdują się poza zakresem przedmiotowej 
inwestycji, jednak nie wyklucza się konieczności wykonania takich izolacji- na tym etapie 
jedynie lokalnie. Decyzja zostanie podjęta in situ w porozumieniu konserwatora- technologa
z projektantami.

3.4. Wyposażenie obiektu

Nie dotyczy- poza zakresem inwestycji.

3.5. Przystosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne

Nie dotyczy.

3.6. Dane technologiczne

Obiekt nie posiada wyposażenia technologicznego.

3.7. Nawiązania do warunków terenu.

Projektowany zakres inwestycji jest dostosowany do lokalnego ukształtowania terenu.

3.8. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – 
instalacyjnego

Nie dotyczy

3.9. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń technicznych

Nie dotyczy.

3.10. Charakterystyka energetyczne obiektu budowlanego 

Nie dotyczy- obiekt nie jest obiektem kubaturowym i nie posiada instalacji grzewczych. 
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3.11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzującego wpływ na 
środowisko

Ad a) Nie dotyczy zakresu opracowania.
Ad  b)  Nie  dotyczy  –  projektowany  obiekt  nie  wytwarza  zanieczyszczeń  gazowych,

pyłowych i płynnych, zapachów w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.
09.11.2004 (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) §2 i 3.

Ad c) Nie dotyczy- brak odpadów bytowych
Ad d) Nie dotyczy.
Ad e) obiekt nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko, zlokalizowany został na

terenie przeznaczonym do tego typu zabudowy, przyjęte w projekcie rozwiązania nie
powodują zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.

3.12. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii

Nie dotyczy.

3.13. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Brak specjalnych wymagań PPOŻ dla tego typu obiektów. Dla obiektu nie określa się klasy
odporności pożarowej- jest to budowla, a nie budynek. Dojazd dla wozów bojowych straży
pożarnej  zapewniony  jest  tak  jak  dla  pozostałych  części  miasta.  Długości  dróg
ewakuacyjnych-  nie dotyczy. Zgodnie z  rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i
administracji  z  dnia  16  lipca  2009  r.  (Dziennik  Ustaw  Nr  119  Poz.  998)  zmieniającym
rozporządzenie  w  sprawie  uzgadniania  projektu  budowlanego  pod  względem  ochrony
przeciwpożarowej, obiekt nie wymaga takiego uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. ochrony
PPOŻ.

3.14. Obserwacja przemieszczeń obiektu

Podczas realizacji robót związanych ze wzmocnieniem podłoża gruntowego na odcinku 
północno- wschodnim (prace wykonane w roku 2014) osadzono w terenie i murze 
kurtynowym zestaw punktów pomiarowych i przeprowadzono precyzyjne pomiary 
geodezyjne. Pomiary te należy traktować jako bazowe- kolejne cykliczne pomiary należy 
bezwzględnie wykonywać w odniesieniu do tych wcześniej wykonanych. 

Dla umożliwienia dokładnej obserwacji przemieszczeń obiektu oraz dokonania oceny 
prawidłowości przyjętych rozwiązań należy wykonać kolejne kontrolne punkty pomiarowe. 
Punkty te- repery będą zamontowane bezpośrednio w murze oraz terenie przyległym. 
Wszystkie punkty pomiarowe należy wykonać w sposób uniemożliwiający ich 
przemieszczenie względem obiektu. Wykonanie tych punktów jest niezbędne dla 
cyklicznego przeprowadzania precyzyjnych pomiarów ewentualnych przemieszczeń 
obiektu. Chodzi tu o przemieszczenia we wszystkich płaszczyznach (osiadanie, przesunięcia 
oraz zmiany kąta odchylenia od pionu).

W tym celu należy wykonać:

– 10 punktów w terenie otaczającym, będzie to polegało na wykonaniu odwiertów 
pionowych o średnicy ok 100mm (np. DN110) o głębokości 1,50m p.p.t. wraz z ich 
zabetonowaniem betonem C20/25 oraz osadzeniem w nich stałych punktów 
geodezyjnych (reperów pomiarowych) w miejscach wskazanych przez Inspektora.
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– 16 punktów pomiarowych bezpośrednio w murze kurtynowym na odcinku objętym 
opracowaniem. Będzie to polegało na osadzeniu 16 kompletów stałych punktów 
pomiarowych. Kompletny punkt pomiarowy w murze składa się z pary reperów (góra
i dół muru kurtynowego) wklejanych w murze na klejach żywicznych, w miejscach 
wskazanych przez Inspektora.

Opisana wyżej siatka punktów pomiarowych umożliwi dokonywanie precyzyjnych 
pomiarów. Analiza wyników ewentualnych przemieszczeń pozwoli na optymalizację 
dalszych działań przy obiekcie.

3.15. Nośność podłoża gruntowego

Celem projektowanej inwestycji jest wzmocnienie podłoża gruntowego, tak aby zapewnić 
jego minimalną nośność Q> 300kPa na poziomie posadowienia obiektu- 0,5m p.p.t. W celu 
dokonania oceny prawidłowości wykonanych prac i osiągnięcia spodziewanych 
rezultatów należy wykonać badania podłoża gruntowego oraz niezbędne obliczenia.

Wyniki tych badań wraz z obliczeniami będą podlegały zatwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru. W przypadku stwierdzenia nośności Q< 300kPa, wykonawca robót zobowiązany 
będzie do wykonania dodatkowych iniekcji i doprowadzenia nośności podłoża 
gruntowego do stanu Q> 300kPa. 

3.15.1. Rodzaj badań

W ramach przedmiotowych prac należy wykonać następujące badania podłoża:

- badania dynamicznego modułu odkształcenia gruntu
- badania stanu gruntów sondą dynamiczną np. SD-10

Dopuszcza się przeprowadzenie badań równoważnych- po uprzednim uzgodnieniu z 
Inspektorem Nadzoru oraz nadzorem autorskim.

3.15.2. Zakres badań

Wyżej wymienione badania należy wykonać w następującym zakresie:
- ponowić badania wykonane jako powykonawcze dla etapu robót z roku 2014- zakres 
identyczny z dokumentacją powykonawczą,
- badania stanu „zero”- w rozstawie ok. 25 m- dopuszcza się miejscowe odchylenia 
spowodowane specyfiką lokalną. Szczegółową lokalizację punktów badawczych należy 
uzgodnić z Inspektorem Nadzoru oraz nadzorem autorskim. Wykonać przed rozpoczęciem 
robót.
- badania powykonawcze dla iniektowanego odcinka objętego zakresem niniejszego 
opracowania (północno- zachodnia część murów)- należy je wykonać jako powtórzenie 
badań stanu „zero”, z tym że nie wcześniej niż 15 dni po wykonaniu iniekcji w badanym 
miejscu .

UWAGA: 

Prace związane z iniekcją gruntu należy poprzedzić osadzeniem punktów pomiarowych 
oraz wykonaniem „zerowych” badań gruntu, tak aby pomiary początkowe były wykonane 
przed rozpoczęciem robót.

A.R.P. Projektowanie Marek Partyka, ul. Paulińska 3/9, 44-100 Gliwice tel/fax 32 3321997, arp.projektowanie@gmail.com,
EDG UM Gliwice nr I/731/2000 NIP 969-005-04-79, REGON 276957422

15/18



PROJEKT WZMOCNIENIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO FUNDAMENTU PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO ODCINKA MURÓW
OBRONNYCH MIASTA BYCZYNY- rev.00

Gmina Byczyna
Rynek 1, 46-220 Byczyna, działki nr 392/11, 404- częściowo

4  INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ

4.1.  Zakres robót;

– roboty budowlane
a) prace przygotowawcze (przygotowanie terenu, zabezpieczenie przed wypływaniem 
iniektu, itd.),
b) wykonanie punktów pomiarowych
c) wykonanie iniekcji (odwierty, osadzenie lanc iniekcyjnych oraz wprowadzenie iniektu),
d) roboty remontowe i konserwatorskie- usunięcie ewentualnych uszkodzeń powstałych w 
trakcie prowadzenia prac podstawowych,

4.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych;

– mury obronne,
– zabudowa sąsiednia

4.3. Elementy zagospodarowania działek, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa

- brak

4.4.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala, 
rodzaj zagrożeń, czas ich wystąpienia :

– praca ludzi w sąsiedztwie pracujących maszyn,
– praca ludzi przy obiekcie w złym stanie technicznym

4.5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych:

- roboty ziemne - występujące zagrożenia
- przestrzeganie przepisów BHP podczas prac w pobliżu sprzętu mechanicznego
- roboty w wykopach poniżej 2,00 m - środki ostrożności,
- współpraca z maszynami i pojazdami, sygnały komunikacji wewnętrznej w czasie pracy 
maszyn i sprzętu
- odzież robocza i ochronna

PODSTAWA PRAWNA:
 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 
169, poz. 1650 z 2003 r.)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401 z 2003 r.)

 Rozporządzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki terenowej i 
Ochrony Środowiska z dnia 10 luty 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz.U.Nr 7,poz. 30 z 1977 r.)

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 
1263 z 2001 r.)

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 
2002 r.)

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2000 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych
pracach transportowych.(Dz. U. Nr 82, poz. 930 z 2000 r.)

 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. 
Nr 129, poz. 1444 z 2001 r. z poź. zm)

4.6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającą bezpieczną i sprawną komunikację 
umożliwiającą szybką ewakuacje w przypadku wystąpienia zagrożeń:

 wykonanie planu zagospodarowania placu budowy
 opracowanie planu komunikacji wewnętrznej na placu budowy
 określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń,
 bezpośredni nadzór kierownictwa budowy nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi - w tym przypadku pracy ludzi, sprzętu i maszyn przy wykopach i na 
rusztowaniach

 wyposażenie pracowników w niezbędną odzież roboczą i odzież oraz sprzęt ochrony 
osobistej,

 zabezpieczenie budowy w kompletne zestawy znaków drogowych i urządzeń 
zabezpieczających wymaganych do wykonania organizacji ruchu na czas robót.

4.7. Inne ustawy i przepisy niezbędne do opracowania „Planu BiOZ”

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.)

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93, 
poz. 888 z 2004 r.)

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.(Dz. U. Nr 24, poz. 141 z 1974 r. zwoź. 
zm.)

 Ogólne specyfikacje techniczne (OST)
Wyżej wymienione ustawy, rozporządzenia i specyfikacje oraz projekty określają 
wymagania i warunki prowadzenia robot drogowych i stanowią podstawę opracowania 
„Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robot 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi”. Ze względu na 
zakres planowanych robót nie zachodzi konieczność opracowania planu BIOZ dla 
przedmiotowej inwestycji.

Koniec opisu
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II  Część rysunkowa
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