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1. DANE OGÓLNE 
 

Inwestor:  Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela 

 83-022 Giemlice 12 

Lokalizacja:   83-022 Giemlice, dz. nr 99, 97, obr. Giemlice 0005 

Obiekt:  Ogrodzenie terenu wokół budynku kościoła pw. Św. Jana 

Chrzciciela 

Cel wykonania projektu:  Uzyskanie pozwolenia na budowę na wykonanie 

remontu ogrodzenia działki nr 99, wokół terenu przy 

budynku kościoła. 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest remont ogrodzenia wokół terenu 

kościoła (działki nr 99) wraz z wykonaniem nowej bramy wjazdowej na teren działki. 

 

3. INFORMACJE OGÓLNE O OBIEKCIE. 

Budynek kościoła rzymskokatolickiego pw. Św. Jana Chrzciciela położony jest 

w centrum wsi Giemlice. Kościół został wzniesiony w latach 1840-1841 na miejscu 

starszego. W 1945 roku został on pozbawiony wieży, po której pozostała jedynie 

kruchta. Wieża odbudowana została w 2005 roku. 

Jest to budynek murowany, otynkowany, w zasadzie bezstylowy, dawniej o cechach 

neoromańskich. Z zewnątrz niezbyt interesujący, za to w środku dosyć bogato 

wyposażony: ołtarz główny i dwa ołtarze boczne, późnobarokowe (1 ćw. XVIII w.), 

ostatnio gruntownie odnowione, dwa świeczniki wiszące (1699), ambona (koniec 

XVIII w.), prospekt organowy (2 poł. XVIII.), chór muzyczny (po 1840 r.), 

konfesjonał (1 poł. XIX w.), chrzcielnica (koniec XIX lub początek XX w.). Obok 

lewego ołtarza bocznego wisi tablica z wotami srebrnymi z XVIII wieku. Przy 

kościele prowizoryczna dzwonnica z dwoma dzwonami: z 1699 i 1837 roku.  

Od reformacji do 1869 roku, tj. do budowy kościoła w Wocławach, kościół w 

Giemlicach był jedyną świątynią katolicką na Żuławach Gdańskich, czynną 

nieprzerwanie do chwili obecnej. Naprzeciwko kościoła po drugiej stronie ulicy, stoi 

murowana plebania z końca XIX wieku, a obok niej duże zabudowania gospodarcze z 

tego samego okresu. 

Kościół wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Gdańsku (nr 1299, wpisany w dniu 28.12.1989 r., 

określenie obiektu „kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela wraz z cmentarzem”). 

Ogrodzenie terenu wokół kościoła (działki nr 99) jest murowane z cegły pełnej, z 

betonowymi czapami na murze oraz na słupach. Ogrodzenie przebiega po granicach 

działki nr 99. 
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Widok budynku kościoła  

 

 

4. OPIS KONSTRUKCJI  I STANU TECHNICZNEGO 
OGRODZENIA 

Ogrodzenie terenu wokół kościoła (działki nr 99) jest czworobokiem poprowadzonym 

po granicy działek. Na odcinkach wschodnim (C-F) oraz południowym (F-A) do 

granicy działki przylegają budynki i w tych miejscach ogrodzenie jest przerwane, 

dochodzi do ścian budynków. 

Widoczna część nadziemna ogrodzenia jest w całości murowana, z cegły pełnej. Od 

zewnątrz mury nie są tynkowane. Od strony wewnętrznej ogrodzonego terenu, część 

muru (pole ograniczone w pionie słupkami a w poziomie od dołu krawędzią muru 

fundamentowego a od góry wystającą rolką z cegły) jest otynkowana (należałoby 

raczej powiedzieć, że była otynkowana, gdyż niewiele tych tynków zachowało się). 

 

Widok typowego przęsła ogrodzenia od strony zewnętrznej 
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Widok typowego przęsła od strony wewnętrznej  

Część dolna muru ogrodzenia – fundamentowa – jest murowana z cegły pełnej i ma 

grubość 32 cm. Górna warstwa części fundamentowej wymurowana jest tak, że 

widoczne są tylko główki cegieł, ustawione na sztorc (pionowo). Poniżej znajduje się 

warstwa tylko główkowa, ale cegły ułożone są na płask. Niższe warstwy murowane są 

z cegły ułożonej na płask, naprzemiennie z widocznymi wozówkami lub główkami. 

Słupki ogrodzenia murowane z cegły mają przekrój 38 cm (wzdłuż ogrodzenia) na 32 

cm (prostopadle do kierunku ogrodzenia). Rozstaw słupków ogrodzenia nie jest 

regularny, mieści się w granicach od 245 do 495 cm, przy czym najczęściej oscyluje 

wokół wartości ok. 320 cm. Rozstaw ten nie dotyczy miejsca, w której znajduje się 

furtka (część zachodnia ogrodzenia) lub znajdowała się kiedyś furtka (część 

południowa ogrodzenia). Słupki ogrodzenia są wyniesione o ok. 38 cm powyżej 

górnej krawędzi przęseł ogrodzenia (nie licząc czap betonowych na przęsłach i na 

słupkach). 

Główna, centralna część przęseł ogrodzenia ma grubość 25 cm (długość cegły) i jest 

murowana z 13 warstw cegły na płask, z wiązaniem główkowym. Od strony 

wewnętrznej pola centralne ogrodzenia są otynkowane. 

Zwieńczenie przęseł ogrodzenia wykonane jest z 3 warstw cegły ułożonej na płask. 2 

dolne warstwy obustronnie, symetrycznie wychodzą poza część centralną o ok. 3,5 cm 

(grubość muru w tym miejscu wzrasta z 25 do 32 cm). W dolnej warstwie muru w tym 

miejscu widoczne są tylko wozówki cegły (na płask). Powyżej tej warstwy wykonana 

jest warstwa rolki z cegły układanej na romb (na płasko), ale tylko od strony 

zewnętrznej ogrodzenia. Od strony wewnętrznej w warstwie tej widoczne są tylko 

główki cegły, na płask.  



6 
 

Powyżej tych 2 warstw murowanych znajduje się warstwa wieńcząca mur przęsła  - 

cegły ułożone są na płask, zarówno od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej, 

widoczne są tylko wozówki.  

Na warstwie wieńczącej mur przęsła wykonana jest czapa betonowa o przekroju 

daszka dwustronnego, o wysokości 13 cm (wypełnienie wewnątrz czapy pod warstwą 

betonu stanowią cegły). 

 

Górna część przęsła ogrodzenia 

Słupki przęseł zwieńczone są głowicami: przedostatnie dwie warstwy (licząc od góry 

słupa) wychodzą poza lico słupa w części dolnej o ok. 3,5-5,3 cm, a najwyższa 

warstwa murowana słupa poszerza się o kolejne 1,2-2,3 cm w stosunku do wymiarów 

warstw poniżej. Warstwa środkowa z tych 3 warstw wymurowana jest jako rolka z 

narożnikami o wymiarach ok. 8,5 cm, pomiędzy którymi ułożone są cegły w romb. Na 

górnej warstwie cegieł wykonana jest czapa betonowa, kopertowa. 

 

Głowica słupka przęsłowego z czapką betonową 
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Słupy przy bramie są murowane, w części głównej mają przekrój 53,5 x 53,5 cm. W 

części górnej słup zwieńczony jest głowicą z 3 warstw cegieł, o układzie 

analogicznym jak słupki przęsłowe. 

 

Brama 

Część zachodnia ogrodzenia jest prawdopodobnie częścią najstarszą, najwierniej 

oddającą pierwotny kształt i sposób murowania ogrodzenia. W części tej mur 

wykonany jest z cegieł o wymiarach 6,5 x 11,5 x 24,5 cm, należy jednak zaznaczyć, że 

cegły te w znaczącym stopniu „nie trzymają” wymiarów. 

W pozostałych częściach stwierdzono cegły o różnych wymiarach, najwięcej jednak o 

wymiarach typowych dla czasów współczesnych tj. 6,5 x 12 x 25 cm. 

Stan techniczny ogrodzenia jest bardzo zły, na kliku fragmentach ogrodzenie jest 

całkowicie zburzone, na kilku w stanie tak złym, że zburzenie może nastąpić w każdej 

chwili. 

 

Odcinek południowy, słupek przęsłowy podparty słupem betonowym 
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Narożnik południowo – wschodni – na długości 5 przęseł ogrodzenie całkowicie 

zburzone 

 

Część północna ogrodzenia wschodniego – całkowicie wyburzona 
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Część północna ogrodzenia – mur znacząco odchylony od pionu 

 

  

Czapa na przęśle części zachodniej ogrodzenia 

Reasumując: na kilku odcinkach ogrodzenie uległo całkowitemu zniszczeniu, na kliku 

dalszych jest w stanie wskazującym na możliwość przewrócenia się (szczególnie 

niebezpieczne jest to na odcinku północnym, przebiegającym wzdłuż bocznej drogi o 

nawierzchni z bruku, na której odbywa się ruch pieszych i pojazdów), pozostałe 

fragmenty (ogółem ok. 50-60 %) nie są z stanie zagrożenia katastrofą, ale ich stan 

ogólny (spękania, deformacje w pionie i poziomie) pokazują, że proces niszczenia 

ogrodzenia postępuje. 

Ogrodzenie nadaje się do pilnego remontu na całej długości. 
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5. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH  

W ramach remontu ogrodzenia projektuje się: 

 całkowite wyburzenie ogrodzenia istniejącego i wybudowanie nowego, o 

parametrach (kształcie, wymiarach, sposobie ułożenia i wiązania cegieł) 

maksymalnie zbliżonych do ogrodzenia istniejącego, 

 wykonanie żelbetowej ławy fundamentowej z murem fundamentowym 

z bloczków betonowych (poniżej poziomu terenu) na odcinkach ogrodzenia, 

gdzie poziom terenu z obu stron muru jest taki sam albo zróżnicowany w 

nieznacznym stopniu, 

 wykonanie fundamentu w formie muru oporowego żelbetowego na tych 

odcinkach ogrodzenia, gdzie poziom terenu od zewnętrz jest niższy od 

poziomu terenu wewnątrz ogrodzenia, 

 wykonanie w części wschodniej ogrodzenia północnego dodatkowej bramy 

wjazdowej na działkę przykościelną – istniejąca brama usytuowana na wprost 

wejścia głównego do kościoła ma szerokość w świetle pomiędzy słupami ok. 

290 cm, a odległość ogrodzenia od ściany kościoła wynosi ok. 6,6 m – 

uniemożliwia to wjazd na teren przykościelny większych pojazdów, np. straży 

pożarnej. Stąd propozycja wykonania nowej bramy – wybrano miejsce na 

nową, dodatkową bramę biorąc pod uwagę następujące uwarunkowania: 

 projektowana brama przylega do drogi (jezdnia brukowa), w miejscu gdzie 

droga znacząco się poszerza – umożliwi to manewry nawet dużym 

pojazdom samochodowym, 

 po obu stronach ogrodzenia w miejscu projektowanej bramy nie ma drzew, 

a różnica poziomów terenu wynosi ok. 10 cm, 

 długość istniejących przęseł ogrodzenia w sąsiedztwie projektowanej bramy 

najbardziej odbiega od długości typowego przęsła (ok. 3,20 m): 3,55, 3,65 i 

4,95 m – po wykonaniu bramy długości przęseł mogą być dostosowane do 

typowej długości (3,04 i 3,25 m). 

Proponuje się wykonanie prac murarskich z zastosowaniem cegieł klinkierowych 

drążonych 65 x 120 x 250 mm, w kolorze czerwonym –wybór cegły do remontu 

(odtworzenia) ogrodzenia zapadnie w wyniku decyzji Komisji Konserwatorskiej. 

Ławy fundamentowe żelbetowe wykonać o szerokości 40 cm i wysokości 30 cm, 

natomiast mur oporowy wykonać z odsadzką 34 cm od strony wewnętrznej 

ogrodzenia. Powierzchnie betonowe należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo emulsją 

asfaltową do nakładania na zimno (2 warstwy). 
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6. ANALIZA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

W obszarze oddziaływania przedmiotowej inwestycji – remontu ogrodzenia wokół 

budynku kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach znajdują się nieruchomości 

oznaczona jako działki o numerach: 

 99 - teren działki na której położony jest budynek kościoła, 

 97 – teren przylegający od północy do działki nr 99, stanowiący pas drogi 

lokalnej, 

 91/2 – teren przylegający od wschodu do działki nr 99, stanowiący pas wzdłuż 

pasa drogi lokalnej (rezerwa pasa drogowego), 

 100 – teren działki zabudowanej budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, 

przylegający do działki nr 99 od południa, 

 111 – teren drogi przylegający do działki nr 99 od strony zachodniej. 

Analiza obszaru oddziaływania obiektu wykazała, iż: 

6.1 Nie zostały naruszone przepisy art. 3 pkt. 20 i art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo Budowlane. 

6.2 Inwestycja (remont ogrodzenia) nie narusza przepisów Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

6.3 Inwestycja (remont ogrodzenia) nie narusza przepisów Rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6.4 Inwestycja (remont ogrodzenia) nie narusza przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 

 

7. UWAGI KOŃCOWE 

 

6.1 Ze względu na fakt, iż budynek kościoła w Giemlicach wpisany jest do rejestru 

zabytków, należy dołożyć należytej staranności przy wyborze cegły oraz 

wykonywać prace murarskie tak, aby wiernie odtworzyć istniejący sposób wiązania 

cegieł i kształty muru. 

 

6.2 Na odcinkach istniejącego ogrodzenia należy wiernie odtworzyć długości przęseł – 

wyjątkiem jest odcinek z projektowaną nową bramą wjazdową na teren działki. 

 

6.3 Nowa brama wjazdowa na teren przykościelny musi nawiązywać wymiarami, 

kształtem i sposobem wykonania do bramy istniejącej. 

 

6.4 Roboty budowlane i montażowe należy prowadzić pod nadzorem osób 

uprawnionych zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia robót budowlano-

remontowych, przepisami bhp i ochrony p. poż. W przypadku wystąpienia 

niejasności co do proponowanych rozwiązań, odkrycia przy rozbiórkach, 

przekuciach elementów utrudniających realizację projektu należy wezwać autora 

projektu na budowę. 
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6.5 Wszystkie wymiary elementów do wbudowania i montażu należy sprawdzić na 

budowie. 

 

6.6 Wszelkie materiały zastosowane przy realizacji prac muszą posiadać certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa i wymagane atesty. 

 

Opracowali 

mgr inż. arch. Anna Milżyńska 

upr. bud. nr 6070/Gd/94 

 

mgr inż. Leszek Jarosz 

upr. bud. nr 4524/Gd/90 
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8  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 

 

 

OBIEKT 

 

 

REMONT OGRODZENIA WOKÓŁ TERENU PRZY 

BUDYNKU KOŚCIOŁA  

 

ADRES 

 

 

83-022 GIEMLICE, DZ. NR 99 i 97, OBRĘB GIEMLICE 0005 

 

INWESTOR 

 

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA  

P.W. ŚW. JANA CHRZCICIELA 

83-022 GIEMLICE 12 

 

 

 

OPRACOWANIE 

 

 

MGR INŻ. ARCH. ANNA MILŻYŃSKA 

 

Wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone z poszanowaniem przepisów 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003 Nr 120, 

poz.1126), oraz z 6 lutego 2003 ( dz. u. Nr 47, poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych zwanych dalej rozporządzeniem.  

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany 

opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 

wykonywania przez nich robót.  

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zagospodarować teren budowy: 

- zamontować stosowne tablice informacyjne i ostrzegawcze, 

- zaznaczyć strefy niebezpieczne, 

- urządzić składowisko materiałów i wyrobów. 

 

1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego. 

Zakres robót obejmuje prace budowlane związane z remontem – wymianą pokrycia dachowego 
budynku kościoła. 

Roboty rozbiórkowe: rozebranie istniejącego ogrodzenia ceglanego na całej długości 

Roboty ziemne: wykonanie wykopów liniowych pod wykonanie ław fundamentowych i muru 
oporowego. 

Roboty ciesielskie: deskowanie elementów żelbetowych (ław i muru oporowego) 

Roboty dekarskie: nie występują. 
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Roboty konstrukcyjne: wykonanie żelbetowych ław fundamentowych oraz żelbetowego muru 

oporowego, murowanie muru ceglanego 

Roboty wykończeniowe: tynki wewnętrznych pół ogrodzenia. 

Roboty instalacyjne: nie występują. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Prace wykonywane po granicy działki, w sąsiedztwie budynku kościoła oraz na styku ze ścianami 
budynków istniejących (budynku gospodarczego – garażu oraz budynku mieszkalnego). 

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych należy ogrodzić teren budowy ogrodzeniem 

tymczasowym, zabezpieczającym przed dostępem osób postronnych. Należy umieścić właściwe 

tablice ostrzegawcze informujące o zakazie wstępu na teren budowy. 

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych. 

Prace odbywać się będą na terenie wygrodzonym, bez dostępu osób z zewnątrz. Możliwe jest 

zastosowanie rusztowań,  nie występują głębokie wykopy i inne elementy mogące stanowić 
zagrożenie podczas realizacji prac. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

robót. 

Wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do prac budowlanych powinni się zapoznać z Planem 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, o czym pisemnie poświadczają na sporządzonej liście dołączonej 

do Planu. 

Dodatkowo kierownik budowy powinien ustnie poinformować o niebezpieczeństwach 
pracowników bezpośrednio przed rozpoczęciem danych robót. Instruktaż pracowników należy 

przeprowadzić z uwzględnieniem następujących punktów: 

 Ochrona osobista; 
 Narzędzia i sprzęt roboczy; 

 Znaki ostrzegawcze i informacyjne; 

 Poruszanie się po terenie budowy; 

 Ochrona środowiska; 
 Rusztowania; 

 Praca na wysokości 

 Ochrona przeciwpożarowa; 
 Ład i porządek; 

 Spożycie alkoholu i narkotyków; 

 Naruszenie przepisów bezpieczeństwa. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

zagrożenia zdrowia. 

Teren budowy oznakować tablicami “Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. Zaopatrzyć 

pracowników w odzież roboczą i ochronną zgodnie z przepisami. Prace budowlane powinny być 

realizowane pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej składającej się z osób mających 
odpowiednie uprawnienia. Kierownik jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ, wykonania 

PROJEKTU ORGANIZACJI BUDOWY I HARMONOGRAMU REALIZACJI PRAC 

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH. 

 

     Opracowanie: mgr inż. arch. Anna Milżyńska 
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9 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 

 

Gdańsk, październik 2015 r. 

 

 Oświadczamy, że „Projekt budowlany remontu ogrodzenia wokół terenu przy 

budynku kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach” został wykonany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki i wiedzy technicznej. 

 

 

 

mgr inż. arch. Anna Milżyńska 

 

 

 

mgr inż. Leszek Jarosz 
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10  KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ PROJEKTANTÓW 

O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 
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