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 MUZEUM ZIEMI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 
„Willa Pniewskiego” - Warszawa, Al. Na Skarpie 27 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU OGRODZENIA 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Umowa nr MZ-ZP-01-2017 zawarta w dniu 22.08.2017r. z Polską Akademią Nauk,  
- pomiar geodezyjny.   
- inwentaryzacja i rozpoznanie obiektu wykonane przez autorów opracowania. 

2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA   

Zgodnie z umową dokumentacja dotyczy remontu ogrodzenia terenu obiektu Muzeum Ziemi z 
zachowaniem jego formy architektonicznej. Projekt nie obejmuje zagospodarowania terenu, prac 
pielęgnacyjnych zieleni oraz instalacji ochrony dostępu do obiektu. 
Celem dokumentacji jest naprawa techniczna i rewaloryzacja ogrodzenia, które zostało objęte 
ochroną konserwatorską. Wykonanej dokumentacja projektowa zawiera: 

1. projekt budowlano-wykonawczy remontu ogrodzenia wraz z BIOZ, 
2. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,  
3. przedmiar robót,  
4. kosztorys inwestorski. 

3. OPIS OBIEKTU  
Posesja przy Alei Na Skarpie nr 27 zajmuje działkę ewid. nr 19 z obrębu 5 06 01, o powierzchni 
terenu 1 691,55m2. Powierzchnia zabudowy budynku – 396,94m2,  kubatura ok. 4 864,44m3. 

Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 338, decyzją z dnia 1 sierpnia 1965 roku.  

Muzeum Ziemi PAN zajmuje dwa budynki położone po przeciwnych stronach Alei Na 
Skarpie. Obiekty stanowią odrębne nieruchomości hipoteczne, o różnych adresach. 
Pierwotnie były one elementami jednego zespołu rezydencjalno – mieszkalnego, które 
wybudował w końcu XVIII wieku Kazimierz Poniatowski (1721-1800). Obiekt będący 
przedmiotem niniejszej dokumentacji jest przebudowanym tzw. „Pawilonem z dwiema 
salami”, później (XIX wiek) zwanym Lożą Masońską.  

 

▲Podmiejska rezydencja Kazimierza Poniatowskiego „Ogród na Górze”, plan sytuacyjny z aleją 
wytyczoną od ul. Wiejskiej – fragment „Planty Łazienek Królewskich z przyległościami, wymierzonej 
przez JMci Panów Kadetów w roku 1787” (przerys w zbiorach Zakładu Architektury Polskiej PW). 
Budynki usytuowane w miejscu obecnej siedziby Muzeum Ziemi PAN: 1-oberża, 2-pawilon bez nazwy, 
3-pawilon z dwiema salami (tzw. „Loża Masońska”), 4-stajnie, 5-maneż (ujeżdżalnia), 6-ananasarnie 
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Po roku 1849, nowi właściciele posesji Braniccy przebudowują rezydencję. „Pawilon z 
dwiema Salami” –  Loża Masońska, zostaje adaptowany przebudowany na muzeum ptactwa, 
w którym eksponowane były wypchane zwierzęta. 
 

 

▲Fragment arkusza S(1-X) 9(1-10) planu Lindleya z 1897 r. skala oryginału 1:2500 
Dawna zabudowa posesji ul. Wiejska 12: 1 – Biały Pałacyk (obecnie Aleja na Skarpie 20/26), 2– Pałac 
Czerwony (obecnie nie istniejący) 3– „Loża Masońska” (obecnie Aleja na Skarpie 27) 
 

Z końcem XIX wieku kończy się istnienie zespołu rezydencjonalnego „Frascati”. W roku 1937 
zostaje zatwierdzony plan zagospodarowania i parcelacji terenu. Istniejące budynki 
otrzymują niezależne numery hipoteczne. Zostaje wyznaczona ulica Aleja na Skarpie, która 
mostem miała być poprowadzona nad wąwozem ulicy Książęcej. Nowa ulica przebiega 
pomiędzy budynkiem „Loża Masońska”, a Białym Pałacykiem i Czerwonym Pałacem. 
Budynek „Loży Masońskiej” przejmuje architekt Bohdan Pniewski (1909-1965) i 
przebudowuje go na potrzeby swojej pracowni projektowej i mieszkania. Linie 
rozgraniczające nowej ulicy Alei na Skarpie zmuszają go do wycofania muru elewacji 
wschodniej, który otrzymuje modernistyczną formę  architektoniczną. Zmianie ulega również 
konstrukcja i forma ogrodzenia posesji. 
W czasie wojny, mimo licznych uszkodzeń, bryła Willi ocalała w zasadzie w całości bez 
większych o czym świadczy poniższe zdjęcie lotnicze z 1945r. 

 
◄ Fragment zdjęcia 
     z 1945r. Po lewej 
     stronie widoczna 
     Willa Pniewskiego z 
     zachowanym dachem. 
     Widoczne ogrodzenie. 
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Po wojnie budynek zostaje wyremontowany, a w roku 1966, po śmierci właściciela, zgodnie z 
wolą Bohdana Pniewskiego, przechodzi na własność Muzeum Ziemi PAN.  
Ogrodzenie działki wykonane w okresie przedwojennym miało zróżnicowaną formę. Od strony 
Alei Na Skarpie mur ogrodzenia, podobnie jak frontowa elewacja otrzymał okładzinę z płyt z 
piaskowcowych o fakturze rustykalnej, ciosanej.  

Widok od strony ulicy, wg. Kilka uwag o willi we Frascati, fot. C. Olszewski, AiB, 1938, nr 3. 

Od strony południowej ogrodzeniem jest mur ceglany bez detalu architektonicznego. Jego 
prosta forma być może wynika z planów zabudowania sąsiedniej działki. Od strony zielonego 
jaru, tj od zachodu i północy, przebieg ogrodzenia dostosowano do ukształtowania terenu.  
Nad betonowym cokołem o wysokości ok. 1,8m wykonano ażurowy mur ze stropowych 
elementów ceramicznych, tzw. pustaka „Pomorze”, autorstwa profesora Stefana Bryły.  

   Zniszczone w czasie wojny 
   fragmenty ogrodzenia, 
   naprawiano po 1945 r 
   przypadkowymi elementami 
   ceramiki budowlanej, które 
   były aktualnie dostępne.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
      ◄Fragment Kalendarza 
           Przeglądu Budowlanego  
           na rok 1934  
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4. ISTNIEJĄCY STAN OGRODZENIA  
W 1944r, w trakcie powstania warszawskiego zarówno budynek jak i ogrodzenie terenu 
uległy poważnym uszkodzeniom. O skali zniszczeń świadczy archiwalna fotografia. 

 
W trakcie powojennej odbudowy zachowano układ ogrodzenia i starano się odtworzyć jego 
pierwotną formę architektoniczną. Sposób odbudowy był warunkowany możliwościami 
technicznymi i materiałami dostępnymi w zniszczonym kraju.  

Łączna długość ogrodzenia około 144mb. Na teren prowadziły dwie bramy, z których 
zachowała się tylko brama wjazdu z ulicy, światło bramy dolnej na teren „ogrodu” zostało 
zamurowane cegłą cementową (w murze ograniczającym wjazd zostały elementy zawiasów). 
Ogrodzenie składa się z trzech odcinków różniących się formą i zastosowanym materiałem: 

• Od strony ulicy i częściowo od strony południowej teren jest ogrodzony murem z cegły 
pełnej grubości 38cm mającej od strony zewnętrznej okładzinę z szydłowieckiego 
piaskowca. Lico płyt kamiennych o fakturze rustykalnej – łamanej, powtarza formę 
wykończenia frontowej elewacji budynku. Korona muru jest przykryta nakrywą z bloków 
kamiennych, wysuniętych z obu stron muru o około 10cm. Pojedyncze płyty nakrywy 
pęknięte. Od strony wewnętrznej po stronie południowej budynku lico muru ogrodzenia 
pozostawione w surowej cegle, po stronie północnej tynkowane. Południowy fragment 
ogrodzenia w trakcie odbudowy po 1945r został nadbudowany o około metr. W 
naprawach powtórzono na okładzinę ten sam rodzaj piaskowca, o fakturze też rustykalnej, 
ale nieco mniej rozrzeźbionej.  
Z uwagi na różnice poziomu ulicy i terenu wewnętrznego odcinek południowy ogrodzenia 
jest murem oporowym przejmującym parcie gruntu wysokości do 2m. Brak widocznych 
odkształceń i spękań muru. Stan muru ceglanego z okładziną kamienną średnio-dobry. 

 

fot.1 
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▲  fot.1, (na poprzedniej stronie) południowy odcinek ogrodzenia wzdłuż Alei Na Skarpie 

▼  fot. 2, narożnik południowy ogrodzenia od Alei Na Skarpie i odcinka w stronę zachodnią 

▲  fot.3, północny odcinek ogrodzenia wzdłuż ulicy Aleja Na Skarpie,  
     na końcu ogrodzenia widoczna brama wjazdowa z ulicy na teren wewnętrzny Muzeum  
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• Elementem przyległym do muru ogrodzenia wzdłuż Alei Na Skarpie jest żelbetowa płyta, 
konstrukcyjnie związana z budynkiem oraz z murem ogrodzenie. Płyta jest w narożniku 
podparta żelbetowym słupem. W płycie wycięto otwory dla przepuszczenia pni drzew. 
Zbyt małe otwory rozsadzają rosnące drzewa. Beton płyty wylano w szalunku wyłożonym 
płaskimi dachówkami. Niedostateczna otulina prętów zbrojenia spowodowała odsłonięcie 
stali i jej korozję. Żelbetowy słupek podpierający daszek Ø15, uległ całkowitej destrukcji, 
jego stan stanowi realne zagrożenie awarią budowlaną. Niezbędna jest natychmiastowa 
interwencja budowlana. Analiza konstrukcyjna wykazała, że wobec znacznego parcia 
gruntu (blisko 2m różnicy poziomu ulicy i terenu willi) powiązanie daszku z murem 
ogrodzenia jest usztywnieniem ceglanego muru oporowego o grubości tylko 38cm. Brak w 
tej chwili oznak odkształceń wynikających z parcia poziomego. Nowa konstrukcja, która 
spełni wymagania norm technicznych, a jednocześnie spowoduje ingerencji w zabytkowe 
walory obiektu, będzie trudne w wykonaniu i bardzo kosztowne. Z powyższych powodów 
w projekcie przyjęto naprawę istniejącego rozwiązania. Z uwagi na stan awaryjny, prace 
należy wykonać niezwłocznie. 

    

   ▲ fot.4 - 5, – widok na płytę żelbetową przylegającą do ogrodzenia od strony Alei Na Skarpie 
 
◄ fot.6 – otwór w płycie, 
     widok od góry 
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   ◄ fot.7, słup  – konstrukcja nośna płyty,  
       stan zagrożenia awarią budowlaną. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
• Od strony północnej i od strony zielonego jaru, który znajduje się po zachodniej stronie działki, 

wykonano ogrodzenie ażurowe wysokości, w którym wykorzystano budowlane ceramiczne 
kształtki. Podstawą części ażurowej jest betonowy cokół o zmiennej wysokości (od 30 do 2m). 
Ogrodzenie poprowadzono zgodnie z ukształtowaniem terenu, również po stromej skarpie.    
Część ażurowa podzielono pionowymi betonowymi słupkami na segmenty długości około 4m. 
Koronę ogrodzenia stanowi nakrywa betonowa. Pierwotnie, w latach trzydziestych XX wieku,    
ażur stanowiły stropowe prefabrykaty ceramiczne, tzw. pustaki „Pomorze”, autorstwa profesora 
Stefana Bryły. Produkujące pustaki Zakłady w Grudziądzu zostały w trakcie wojny zniszczone.    
Po wojnie nie wznowiono produkcji i prefabrykat „Pomorze” nie jest obecnie dostępny. W trakcie 
odbudowy zniszczonych fragmentów wykorzystano aktualnie dostępne elementy, jak np. cegły 
kratówki czy dziurawki, niszcząc jednolitą formę ogrodzenia. Niezależnie, na podstawie ocalałych 
fragmentów ogrodzenia uważamy, że pustak „Pomorze”, jako element wnętrz, nie był dostatecznie 
odporny na zewnętrzne warunki atmosferyczne. 
Zniszczone fragmenty cokołu odtworzono z materiału łatwo dostępnego w zniszczonym mieście, 
z gruzobetonu. Bardzo duża nasiąkliwość i niejednorodność gruzu sprawia, że cokół ulega 
postępującej destrukcji. Pokrycie cokoły narzutem cementowym nie jest usunięciem przyczyn 
destrukcji, a jedynie chwilowym zamaskowaniem wadliwej struktury.  
W części dolnej działki, w wyniku parcia gruntu i wód opadowych nastąpiło wychylenie od pionu 
muru ogrodzenia. Wartości obiektu zobowiązują do wymiany wadliwie wykonanych fragmentów, 
z zastosowaniem technologii i materiałów gwarantujących trwałość napraw. 

 

◄ fot.8 – widok 
    od strony jaru 
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▲ fot. 9. Ogrodzenie od strony płn.-zach.  
    cokół z gruzobetonu, mur wtórny  
    z cegły dziurawki  
 
◄  fot.10. Zachowany fragment  
      z pustakami „Pomorze” naprawiany 
      współczesnymi bloczkami. 
 

 

 

 

 

 

◄  fot.11. Przykład naprawy cegłą 
      typu  dziurawka.  
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▲ fot.12. widok od strony terenu wewnętrznego, różny materiał, pokryty narzutem cementowym  

 

◄  fot.13. pustaki „Pomorze”  
     z narzutem cementowym. 
     Na obu zdjęciach widoczny 
     sposób zabezpieczenia  
     drutem kolczastym. 
 

 

 

 

 

 

 

◄ fot.14. widok od strony jaru, 
      część płdn. ogrodzenia, 
      Fragment z dość dobrze 
      zachowanymi pustakami 
      „Pomorze” 
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• Od strony południowej, poza 11 metrowym fragmentem muru z okładziną z piaskowca, który 
tworzy narożnik z ogrodzeniem poprowadzonym wzdłuż ulicy, teren obiektu jest ogrodzony 
murem ceglanym poprowadzonym po ostrej w tym miejscu skarpie. Stan muru ogrodzenia 
bardzo zły. Mur o średniej grubości 38cm i zmiennej wysokości (średnio 2m) jest od strony 
zewnętrznej otynkowany. Od wnętrza działki mur ma powierzchnię z surowej cegły ze śladami 
poprzecznych ścian budynku o prawdopodobnie gospodarskim przeznaczeniu. Obecnie w 
narożniku południowo-zachodnim działki do muru ogrodzenia przylega budynek gospodarczy. 
Remont wymaga decyzji dotyczącej docelowego sposobu zagospodarowania terenu. W 
projekcie przyjęto remont zachowawczy tego fragmentu ogrodzenia.  

     
 
▲ fot.15. Ogrodzenie  
Od strony południowej , 
widok od zewnątrz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◄ fot.16. mur południowy 
widok od wnętrza działki. 
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▲  fot.17. Pomieszczenie gospodarcze w południowo-zachodnim narożniku działki. 

• W ogrodzeniu frontowym zachowała się brama wjazdowa na teren obiektu z Alei Na Skarpie. 
Ażurowa brama o konstrukcji stalowej, o wymiarach 2,5x2,3m. Jej szerokość nie spełnia wymogów 
bezpieczeństwa pożarowego. Brama jest w złym stanie. Od strony wewnętrznej prowizorycznie 
usztywniona płytami. Wymaga remontu kapitalnego. 

 
◄ fot.18. Brama 
wjazdowa z ulicy  
 Aleja Na Skarpie 
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▲ fot.19.  Brama wjazdowa z Alei Na Skarpie – widok od strony wnętrza działki 

Od strony jaru znajdującego się po zachodniej stronie działki, bramę zlikwidowano, wjazd 
prowizorycznie zamurowano cegłą silikatową. W bocznych słupkach pozostały relikty zawiasów. 

   ▲fot.20. Zamurowanie wjazdu, widok od terenu jaru  
     
   ◄ fot.21.Relikt zawiasu, widok od wewnątrz.                                                  
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5. OPIS ROBÓT REMONTOWYCH  

5.1. ROBOTY DOTYCZĄCE CAŁEGO OGRODZENIA I PRACE TOWARZYSZ ĄCE 
Na zły stan techniczny ogrodzenia ma między innymi wpływ rozrastająca się zieleń rosnąca 
zarówno na działce muzeum jak i na terenie miejskim. Niezbędne jest przegląd zieleni na obu 
terenach, a następnie przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych. W stosunku do niektórych drzew 
wydano już decyzję o wycince. Prace dotyczące wycinki powinny wyprzedzać remont ogrodzenia, 
cięcia pielęgnacyjne można będzie prowadzić równocześnie z remontem ogrodzenia. Zakres 
niniejszego projektu nie obejmuje, jednak z uwagi na konieczność usunięcia kolizji wskazane jest  
uwzględnienie rezerwowych kosztów dla przeprowadzenia niezbędnych cięć interwencyjnych. 
Projektuje się odtworzenie fundamentu w wąskim wykopie. Po zakończonych pracach 
przeprowadzić rekultywację terenu przyległego do ogrodzenia z otworzeniem zieleni niskiej oraz 
tras utwardzonych w pasie szerokości 2 x 2m na długości 144mb.    
Pracą wspólną dla całego ogrodzenia jest likwidacja zabezpieczenia dostępu za pomocą drutu 
kolczastego rozpiętego na wysięgnikach stalowych. Wykonanie ewentualnego nowej instalacji 
ochrony dostępu wymaga odrębnego projektu. 

5.2. ROBOTY DOTYCZĄCE MURU CEGLANEGO Z OKŁADZIN Ą KAMIENNĄ 
Całkowita długość muru – 47mb, średnia wysokość 1,8m. Zakres robót remontowych: 

• zbicie tynku na odcinku północnym (pomiędzy bramą wjazdową a budynkiem garażu) ~ 40m2. 
• wzmocnienie od strony wewnętrznej muru o pow. ~ 70m2 poprzez uzupełnienie brakujących 

fragmentów, osadzenie rozluźnionych cegieł, przespoinowanie lica i przemurowanie spękań ze 
wzmocnieniem prętami ze stali nierdzewnej, 

• wykonać impregnację przeciwwilgociową muru. 
• przy bramie odtworzenie na wewnętrznym licu ~ 40m2. tynku cementowo-wapiennego kateg. 2, 
• konserwacja okładziny o pow.~ 85m2 i nakryw z płyt piaskowcowych o pow. ~ 23,5m2.: 

- wstępne czyszczenia kamienia parą pod odpowiednio dobranym ciśnieniem.  
- wykonanie zabiegów biobójczych przy użyciu atestowanych preparatów 
- wzmocnić posadowienia rozspojonych i odspajających się elementów poprzez iniekcję 

pustek pomiędzy murem ceglanym a materiałem kamiennym  
- ponowne oczyszczenie lica na sucho, metodą bezpyłową przy użyciu strumienia 

odpowiednio dobranego ścierniwa (o twardości niższej niż twardość piaskowca) 
podawanego pod kontrolowanym ciśnieniem. W miejscach szczególnie zabrudzonych 
czyścić na mokro, przy użyciu przegrzanej pary pod odpowiednio regulowanym 
ciśnieniem i z jednoczesnym odprowadzaniem wody. 

- oczyścić z obcych nalotów i nawarstwień fugi pomiędzy płytami z piaskowca. 
-  uzupełnić fugi wypełniając specjalistyczną masą kitującą.  
-  pęknięte nakrywy skleić z zastosowaniem bolców ze stali nierdzewnej.  
- wyciąć w nakrywach kapinosy, uzupełnić zaprawę pod elementami niestabilnymi 

poprawiając nachylenie nakryw, spadek min. 3% na zewnątrz muru.  
- wykonać wzmocnienie przypowierzchniowe i zabezpieczenie przeciwwilgociowe  

atestowanym preparatem przeznaczonym dla piaskowców. 

5.3. ROBOTY DOTYCZĄCE ŻELBETOWEJ PŁYTY PRZYLEGŁEJ DO OGRODZENIA 
Płyta żelbetowa o wymiarach 2,46x7,2m (17,7m2), grubości ~ 30cm wsparta na murze budynku i 
ogrodzenia i słupie żelbetowym Ø ~15cm. Spód - dachówki, którymi wyłożono szalunek. Mała otulina 
prętów zbrojenia spowodowała odsłonięcie stali i jej korozję. Dolna część słupka w stanie grożącym 
awarią budowlaną. Sposób naprawy – rys nr.9. Zakres robót : 
 -  staranne wystemplowanie płyty na czas robót, 

-  rozbiórka istniejącego słupa i narożnika płyty i wykonanie nowej konstrukcji zgodnie z rys. 9, 
   projektowana stopa żelbetowa wsparta na istniejącym fundamencie Materiał: beton C20/25, 
   stal AIIIN RB500; Al. 



 16 

-  po stężeniu wylanej konstrukcji słupa skucie istniejących warstw wykończeniowych i 
   dachówek ze spodu płyty, 
-  powiększenie istniejących 3 otworów dla drzew z pozostawieniem odległości od pni ~10cm 
-  usunięcie przez piaskowanie skorodowanej warstwy z odsłoniętego zbrojenia, oczyszczenie 

stali z zapylenia i odtłuszczenie, 2-krotne zabezpieczenie antykorozyjne stali atestowanym 
specjalistycznym preparatem, 

-  naprawa istniejącego betonu, uzupełnienie spękań i kawern zaprawą naprawczą na bazie 
    żywicy akrylowej, 
-  wykonanie na płycie nowej szlichty zbrojonej siatką (zabezpieczonej antykorozyjnie)  
   ze spadkami umożliwiającymi spływ wody przez otwory na drzewa, 
-  zatarcie spodu płyty tynkiem cementowym grubości 2cm, na siatce zabezpieczonej 
   antykorozyjnie. Tynk malować na kolor terrakoty.  

5.4. REMONT OGRODZENIA AŻUROWEGO NA ŻELBETOWYM COKOLE  
Całkowita długość ogrodzenia z elementami ceramicznymi około 80mb. Wysokość części ażurowej 
stała około 1,1m. Ze względu na prowadzenie ogrodzenia po skarpie, w terenie o zróżnicowanych 
poziomach wewnątrz działki Muzeum i terenu okalającego, wysokość cokołu zmienna 34 ÷ 230cm. 
Część ażurowa podzielona słupkami żelbetowymi na 17 przęseł długości około 4,3m.  
W oparciu o analizę stanu istniejącego oceniono, że 2 skrajne przęsła (przy bramie wjazdowej z ulicy 
oraz ostatni odcinek przy południowej granicy działki) zachowały pierwotny cokół. W tych najbardziej 
eksponowanych dwóch odcinkach zaproponowano wykorzystanie jako ażurowe wypełnienie najlepiej 
zachowanych pustaków „Pomorze”. Wybrane pustaki należy oczyścić metodą strumieniową z 
delikatnym materiałem ściernym, który nie będzie niszczył powierzchni wypieku. 
 W pozostałej części ogrodzenia – 15 przęseł o łącznej długości około 72 metrów, zaprojektowano 
nowy cokół betonowy, zbrojony wg rysunków. Na tej części ogrodzenia ażur wykonać z ceramicznych 
rur drenarskich DN100 o długości elementu 31cm. Należy przewidzieć około 5300 szt.  
Zarówno odzyskane pustaki „Pomorze” jak rurki drenarskie łączyć „słabą” zaprawą murarską, która 
zapewnia elastyczność przy zmiennych temperaturach zapewnia elastyczność i dobre przyleganie do 
elementów ceramicznych. Zaleca się zaprawy na bazie wapna trasowego.  
Koronę ogrodzenia stanowi prefabrykowana nakrywa żelbetowa. Elementy korony łączone są w osi 
słupków na typowy „zamek”. Z uwagi na nierówny teren, czego konsekwencją jest nieregularność 
poszczególnych przęseł, prefabrykowane elementy należy rozmierzyć, pasować oraz wykonywać 
bezpośrednio na budowie. Wszystkie słupki między segmentami oraz nakrywy - nowoprojektowane. 
Nowe elementy wykonywać ze starannie wibrowanego betonu architektonicznego C20/25, o drobnym 
kruszywie. Stal zbrojeniowa AIIIN RB500; Al. Wykonywać zgodnie z rysunkami nr 2 – 5. 

5.5. REMONT POŁUDNIOWEGO MURU CEGLANEGO  
Ceglany mur ogrodzenia południowego (poza murem z okładziną piaskowcową, który został ujęty w 
punkcie 5.2.) ma długość 19,1mb i zmienną wysokość ponad 2m. Grubość muru – 38cm. Od strony 
wewnętrznej ślady murów poprzecznych – pozostałości nie istniejącej zabudowy. Techniczny stan 
muru zły.  Do dolnego odcinka ogrodzenia, położonego poniżej skarpy, długości blisko 12m od strony 
działki dostawiony jest budynek gospodarczy o charakterze tymczasowym. Z uwagi na ograniczoną 
dostępność projektuje się wyłącznie remont zachowawczy tego fragmentu. 
Pozostały odcinek o długości około7,5mb jest dostępny z obu stron. Z uwagi na bardzo zły stan muru 
projektuje się przemurowanie ogrodzenia z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej.  
Od zewnątrz, zgodnie ze stanem istniejącym odtworzyć tynk cementowo-wapienny kategorii 2. Kolor 
wykończenia do uzgodnienia w nadzorze autorskim. 
Uwaga;  w miejscu pęknięcia pionowego wykonać dylatację. Obie części muru połączyć zamkiem 
murarskim.   
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5.6. REMONT ISTNIEJĄCEJ I ODTWORZENIE BRAMY WJAZDOWEJ  
Brama istniejąca stalowa, ażurowa o wymiarach 2,5x2,3m. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny 
niezbędny remont w specjalistycznym zakładzie.  
Program remontu: 

  -  wykonanie wstępnej dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego,  
 -  elementy oczyścić z zabrudzeń i powłok malarskich metodą mechaniczną i 
            metodą strumieniowo-ścierną, usunąć mechanicznie nierówności powierzchni do 
            stopnia czystości wymaganej przy nanoszeniu ochronnych warstw cynkowych, 
 -  wykonać wzmocnienie połączeń, uzupełnić brakujące elementy 
         -  nanieść antykorozyjną warstwę cynku poprzez zastosowanie np. preparatu ZINGA. 
            Zalecana jest metoda natryskowa, uzyskanie powłoki grubości 120 mikronów. 
 -  nałożenie malarskich warstw izolacyjno podkładowych współpracujących z cynkiem: 
        -   dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową ftalową z zawartością grafitu czarną o 
            połysku matowym  
 -  opracowanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej. 

W projekcie przewidziano odtworzenie drugiej bramy wjazdu z terenu zielonego po zachodniej     
stronie działki. Z uwagi na brak przekazów dotyczących formy architektonicznej nawiązano do 
rozwiązania zachowanej bramy na górny poziom działki. Zaprojektowano bramę z handlowych 
elementów stalowych, ażurowa o wymiarach 370x 129cm.  
Bramę należy wykonać wg rysunków nr 7 i 8. Poszczególne elementy łączyć na spawy ciągłe.             
Po wykonaniu montażu spawy starannie oszlifować.  
Zabezpieczenie antykorozyjne farbą cynkową nakładaną przez natrysk oraz farbą podkładową 
współpracującą z cynkiem. Malować dwukrotnie farbą nawierzchniową ftalową do przemalowań 
zewnętrznych z zawartością grafitu czarną matową.  
Fragment terenu o szerokości 2m w świetle wjazdu wzmocnić kratką trawnikową drogową eco.  
Wyrównać poziom terenu w sposób umożliwiający wjazd z terenu miejskiego na wewnętrzny  
teren muzeum. 

6.  OŚWIADCZENIE O BRAKU INGERENCJI W ŚRODOWISKO 

Budynek Muzeum Ziemi PAN przy Alei na Skarpie 27w Warszawie jest budynkiem wolnostojącym 
zlokalizowanym na ogrodzonej działce o nr ewiden. 19 z obrębu 5 06 01.  
Zakres projektowanych robót dotyczy remontu istniejącego ogrodzenia z utrzymaniem jego formy, bez 
zmiany zagospodarowania terenu i tras dla osób pieszych. Wjazd z ulicy istniejący, wjazd od strony 
zachodniej odtwarzany wg zachowanych śladów. 
Projektowane prace nie zaliczają się do przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na środowisko 
w zrozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. Ponadto inwestycja, o której 
mowa nie wprowadza, nie utrwala jak również nie zwiększa ograniczeń lub uciążliwości dla terenów 
sąsiednich. Zakres projektowanych robót nie narusza obowiązujących przepisów prawa. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

I.  Zakres robót zamierzenia budowlanego - remont o grodzenia wokół budynku Muzeum 
Ziemi PAN w Warszawie, Aleja na Skarpie 27 

 

W zakres robót wchodzą następujące zadania: 
1. remont i wzmocnienie muru z przemurowaniem fragmentów 
2. konserwacja okładzin kamiennych  
3. remont i odtworzenie ażurowych bram wjazdowych o konstrukcji metalowej 
 

II. Elementy zagospodarowania działki lub terenu bu dowy mog ące stworzy ć zagro żenie 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

 

• Działka położona jest w centrum miasta , na terenie niezabudowanym. 
• W czasie realizacji  nie przewiduje się występowania elementów i sytuacji które w 

sposób bezpośredni lub pośredni mogłyby stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia 
robotników i osób postronnych. 

• Zabezpieczenie budowy będzie wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 
Prawem Budowlanym oraz przepisami bhp i ppoż.  

 
III. Przewidywane zagro żenia mog ące wyst ąpić w czasie robót. 

 

• Prace będą prowadzone w poziomie terenu  
• Prowadzone będą prace odgrzybieniowo – dezynfekcyjne. 

 
IV. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 

W trakcie realizacji prac niebezpiecznych przewiduje się. szkolenie pracowników w zakresie 
przestrzegania przepisów bhp na terenie budowy. Szkolenie przeprowadza kierownik Budowy. 
 
V. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonawstwa robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie w tym zabezpieczaj ących 
bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagro żeń. 

 
a. Roboty budowlano-monta żowe musz ą być wykonywane zg. z postanowieniami; 

 

1. Rozporządzenia ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28.03.1972  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych (Dz. U. nr 113 poz. 930) 

 

2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16.09.1997 w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz.844) 

 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sp. bezpieczeństwa i higieny     
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych , 
budowlanych i drogowych (Dz. U. z dnia 15.10.20010) 
W przypadku robót ziemnych i budowlano-montażowych w szczególności w warunkach 
kolizyjnych lub stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników niezbędne jest 
pozwolenie właściwych organów nadzoru (np. UDT,PSP) 
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b. Winny  by ć przestrzegane w szczególno ści nast ępuj ące zasady: 
 

1. W czasie realizacji prac budowlanych stosować należy materiały, maszyny i urządzenia 
techniczne posiadające atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

 

2. Wszyscy pracownicy budowy mają posiadać świadectwa przeszkolenia w zakresie 
obowiązujących przepisów bhp i san-epid. na stanowisku pracy. 

 

3. poruszanie się po terenie budowy winno odbywać się drogami wyznaczonymi  dla ruchu 
pieszego a w przypadku braku takich dróg  lewa stroną jezdni 

 

4. osoby nie będące pracownikami, uczestnikami procesu produkcyjnego budowy mogą 
poruszać się po terenie budowy tylko w obecności przedstawiciela wykonawcy. 

 

5. W celu uniknięcia zanieczyszczeń i nadmiernej degradacji środowiska należy przestrzegać 
wymogów zawartych w ustawie  z dnia 27.04.2002 – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 
poz. 627) która jest dokumentem porządkującym polskie prawo ekologiczne i gospodarkę 
odpadami. 

 

6. Dla zapewnienia warunków bezpiecznej pracy należy stosować: 
• bariery ochronne i balustrady w miejscach niebezpiecznych dla pracowników 
• oświetlenie podstawowe i ewakuacyjne dróg transportowych 
• oświetlenie stanowisk pracy 
• kaski ochronne 
• okulary i maski ochronne przy pracach tego wymagających 
• obuwie ochronne zgodne z charakterem wykonywanych prac 
• rękawice ochronne  
• nauszniki dźwiękochłonne przy pracach głośnych 
• szelki bezpieczeństwa 
• ubrania ochronne stosownie do wykonywanych prac i pory roku 

 

7. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do stosowania właściwej, określonej przepisami, 
posiadającej atesty i znak bezpieczeństwa odzieży ochronnej roboczej  
i sprzętu ochrony osobistej. Żaden z pracowników zatrudnionych na budowie nie może poruszać 
się na terenie budowy bez kasku ochronnego. Odzież robocza i kaski ochronne winny posiadać 
logo firmy i określoną kolorystykę. 

 

8. Obuwie robocze powinno posiadać specjalistyczne wkładki chroniące stopy  przed 
urazami mechanicznymi. 

 

9. W  zależności od rodzaju wykonywanych prac i zagrożeń należy stosować odpowiednie 
środki ochrony osobistej: 
• przy pracy w hałasie Z> 85 dB (A) indywidualne ochronniki słuchu 
• przy pracy w zapyleniu – maski przeciwpyłowe 
• przy występowaniu gazów- odpowiednich masek z pochłaniaczami występującego gazu. 
• przy pracach występowania odprysków i zagrożeń dla oczu- okulary ochronne 
• przy pracach spawalniczych – maski, fartuchy, rękawice spawacza 

 

10. Wymagania dodatkowe konieczne dla spełnienia zabezpieczenia budowy i osobistego:  
• w miejscach stanowiących szczególne zagrożenie pożarowe należy ustawić gaśnice i 

zapewnić dostęp do wody (hydranty) 
• podczas przeglądów BHP sprawdzać pomieszczenia socjalne, biurowe i magazynowe 

pod kątem stanu zagrożenia pożarowego 
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• zapewnić dostęp do telefonu i spisu telefonów alarmowych 
• sprawdzić czy urządzenia elektryczne zostały dodatkowo uziemione, przeprowadzone 

zostały badania skuteczności zerowania i rezystancji obwodów elektrycznych. 
• rozdzielnie elektryczne winny być zamknięte na kłódki- klucze od kłódek 

przechowywane w biurze budowy 
• konserwacja i obsługa urządzeń  może być prowadzona  wyłącznie przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia 
• wyłączniki odcinające dopływu energii elektrycznej winny być w miejscach łatwo 

dostępnych w sytuacji konieczności szybkiego wyłączenia 
 

11. Kadra inżynieryjno-techniczna zobowiązana jest wyposażyć teren budowy w 
odpowiednią ilość tablic informacyjnych, znaków ostrzegawczych bhp informujących o 
grożącym niebezpieczeństwie oraz wyposażyć budowę w niezbędny sprzęt gaśniczy. 

 

12.  Wszelkie tablice i znaki ostrzegawcze winny być umieszczone w widocznych miejscach i 
trwale zamocowane. Sprzęt ochrony ppoż. powinien być sprawny, atestowany i posiadać 
legalizację producenta. 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
 
 
 

Projektanci oświadczają, że dokumentacja projektow:  

PROJEKT  BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
 REMONTU OGRODZENIA BUDYNKU MUZEUM ZIEMI PAN 

przy Alei na Skarpie 27 w Warszawie 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz ochrony obiektów 

zabytkowych, została wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i konserwatorskiej oraz 

oświadczają, że projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

 

 

Projektanci : 

                 mgr in ż. arch. Marta Pinkiewicz-Wo źniakowska 
                            MA-0644; upr. nr Wa-979/94;  zaśw. konserwat. WKZ/IN/539/2978/95 nr 301 

 mgr in ż. Mieczysław Michiewicz  
 upr. nr St-163/72; MAZ/BO/0262/01; rzeczoznawca SITPMB 

  

   

 
                            
Sprawdzaj ący : 

                          mgr in ż. arch. Przemysław Wo źniakowski   
    MA-0941; upr. nr ST1785/73, zaśw. konserwat. WKZ/IN/539/2978/95 nr 300 

 

 
         
 
  
 
 
 
 
 
                                                           Warszawa, 15.12.2017 r. 
 
 




















