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ZESTAWIENIE KODÓW CPV 
CPV  45000000-7  Roboty budowlane 
CPV  45262690-4  Remont starych budynków 
CPV  45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 
CPV  45110000-1  Roboty demontażowe i rozbiórkowe 
CPV  45113000-2  Roboty na placu budowy 
CPV  45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
CPV  45262110-5  Demontaż rusztowań 
CPV  45262500-6  Roboty murarskie 
CPV  45331210-1  Instalowanie wentylacji 
CPV  45421141-4  Instalowanie przegród 
CPV 45262310-7  Zbrojenie 
CPV 45262300-4  Betonowanie 
CPV 45262311-4  Betonowanie konstrukcji 
CPV 45223500-1  Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
CPV  45422000-1  Roboty ciesielskie  drewniane  
CPV  45442300-0  Roboty w zakresie ochrony powierzchni 
CPV  20322000-9  Konstrukcje dachowe  
CPV  20310000-2  Drewniane wyroby stolarskie dla budów  
CPV  45422000-1  Konstrukcje drewniane 
CPV  45321000-3 Izolacja cieplna 
CPV  45261410-1  Izolowanie dachu 
CPV  45260000-7  Roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych 
CPV  45261211-6  Kładzenie płytek dachowych 
CPV  45261400-8  Pokrywanie 
CPV  45261420-4  Uszczelnianie dachu 
CPV  45261900-3  Naprawa i konserwacja dachów 
CPV  45261320-3  Wykonywanie robót blacharskich 
CPV  45261320-3  Kładzenie rynien 
CPV 45232460-4  Roboty sanitarne 
CPV 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
CPV 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
CPV 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 
CPV 45410000-4  Tynkowanie 
CPV 45442100-8  Roboty malarskie 
CPV 45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
CPV 45443000-4  Roboty elewacyjne 
CPV 45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
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1. P R O J E K T   Z A G O S P O D A R O W A N I A   T E R E N U 
 
1.1. Przedmiot inwestycji.Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt 

budowlany - zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów. 

 
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącej świetlicy wiejskiej o obiekt murowanego zaplecza sanitarno - 
technicznego. Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynku, rekreacji.  
 
Przewiduje się kompleksową realizacje przedmiotu inwestycji w zakresie: 
- budowę murowanego budynku zaplecza świetlicy. 
- budowę ciągów komunikacyjnych pieszych 
- budowę infrastruktury technicznej podziemnej: kanalizacja sanitarna ze szczelnym zbiornikiem wybieralnym 
[wymiana istniejących],  
- kompleksowy remont wszystkich instalacji wewnętrznych obiektu istniejącego 
- remont ogólnobudowlany wszystkich pomieszczeń świetlicy 
- wymianę całej stolarki okiennej i drzwiowej 
- remont elewacji z iniekcją ciśnieniową przy zastosowaniu emulsji silikonowej 
 
W zakresie zaplecza budynku zaplecza świetlicy projektuje się wykonanie fundamentów żelbetowych, ścian 
murowanych, dachu trójspadowego oraz kompletne wyposażenie obiektu w instalacje [wg projektów branżowych] 
i w wyposażenie ruchome przewidziane programem. 
 
Lokalizacja:  
 
GMINA BABORÓW 
OBRĘB DZIELÓW,  
DZ. NR 70/2 
 
Inwestor: 
 
GMINA BABORÓW 
 48-120  Baborów  
ul. Dąbrowszczaków 2a 
 
Podstawa opracowania: 
1. Umowa na wykonanie prac projektowych. 
2. Mapa do celów projektowych  
3. Informacja terenowo – prawna 
4. Wizja lokalna terenu inwestycji.  
5. Uzgodniona koncepcja rozwiązań z Inwestorem 
6. Decyzja o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego 
7. Obowiązujące przepisy prawa budowlanego i warunków technicznych dla budynków.  
 
Parametry techniczne obiektu: 
KATEGORIA IX,  k = 4,0  w = 1,0 
ZL III w klasie odporności pożarowej „D” zgd. z §212 ust. 2 i 3 
Obiekt nie wymaga opiniowania ze strony rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń P.Poż. 
 
Budynek niski (N) przeznaczony do celów wypoczynku . 
 
1.2.  Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu. Z omówieniem przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiórek w 

zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu. 
 
W stanie istniejącym działka nr 70/2 jest terenem zabudowanym przedmiotowym obiektem świetlicy w zabudowie 
ścisłej.  
W zakresie rozbiórek przewiduje się: 

- rozebranie istniejącej przybudówki [sceny] ze względu na zły stan techniczny 
- wykonanie rozbiórki części nawierzchni z płytek betonowych na podsypce piaskowej 
- wykonanie wykopów pod fundamenty i korytowania pod projektowane utwardzenie terenu działki 
- odkopanie i rozebranie istniejącego szczelnego zbiornika wybieralnego wraz z przyłączem ks 
- wykonanie kończących prac związanych z niwelacją terenu, humusowaniem i obsiewem  
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1.3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu. W tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ 

komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie 
niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu. 

    
Układ komunikacyjny; 
Projektowane ciągi komunikacyjne znajdują się na wewnętrznym terenie objętym opracowaniem, umożliwiają 
dotarcie do projektowanych obiektów. Zaprojektowano dodatkowe utwardzenie wokół projektowanego zaplecza.  
Utwardzenie projektowane wykonane zostanie z kostki betonowej szarej o wym. 10*20*6 cm na podbudowach z 
pisaku oraz 2 warstw kruszywa 0/63mm oraz 0/31,5mm. odgrodzonych obrzeżami betonowymi 8*30*100cm na 
ławach z oporem.  
 
Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym; 
 
Dla potrzeb budowy świetlicy jest podłączenie projektowanej inwestycji do podziemnej sieci uzbrojenia terenu: 
- przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne - zgodnie z warunkami zastanymi, projekt nie zmienia parametrów 
pożarowych obiektu jako całości 
- sieć wodociągowa – zgodnie z warunkami zastanymi,  
- sieć kanalizacyjna sanitarna – wymiana istniejącego przyłącza i szczelnego zbiornika wybieralnego na nowe 
- sieć elektroenergetyczna – zgodnie z warunkami zastanymi, 
- sieć kanalizacyjna deszczowa – brak  
 
Ukształtowanie terenu 
Teren jest pochyły, wymaga niewielkiej makroniwelacji w zakresach średnich 40/50 cm. Wszelkie spadki podłużne 
projektowane na ciągach komunikacyjnych nie przekraczają 1%, a spadki poprzeczne 1%.  
 
Ogrodzenie terenu: 
Istniejące, brak zmian 
 
Całość robot ziemnych wykonać mechanicznie – w celu uzyskania wymaganych parametrów zagęszczeń dla 
poszczególnych warstw. Przy wykonywaniu podbudów prace należy wykonywać warstwami o grubości 
maksymalnie 15 cm i przy zastosowaniu urządzeń zagęszczających ręcznych do parametrów minimum: 
 
IS≥1,00 
E1≥60 MPa, 
E2≥100 MPa, 
E2/ E1≥2,2. 
 
Prace zagęszczające wykonywać ręcznymi wibratorami płytowymi. 
 
Wykonawca na własny koszt zapewni przeprowadzenie pomiarów zagęszczenia przez uprawnionego geologa na 
korycie oraz na warstwach podbudowy. Podstawą odbioru elementów będzie protokół z pomiarów – ustala się dla 
utwardzenia terenu 3 punkty pomiarowe. Lokalizację punktów wskaże Inspektor Nadzoru podczas wykonywania 
pomiaru. 
Bez wykonania pomiarów roboty nie mogą zostać odebrane i dopuszczone do kolejnego etapu. 
Jako metodę badawczą należy zastosować płytę sztywną VSS. 
 
UWAGI: 
� roboty ziemne na obszarze objętym opracowaniem projektowym należy wykonać zgodnie z PN-S-

02205:1998 
� zmechanizowane prace należy wykonywać z należytą starannością i zgodnie planem BiOZ 
� prace należy wykonywać pod nadzorem Inwestora oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego 
� zmiany wynikłe w trakcie realizacji należy konsultować z Projektantem 
� ewentualne nieścisłości wymiarowe należy skorygować w trakcie budowy 
� podczas wykonywania prac należy przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie BHP  
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1.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu. Powierzchnia zabudowy 
projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni oraz 
innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub 
decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
Zestawienie powierzchni działek: 
Opracowanie projektowe obejmuje w swoim zakresie dz. 70/2 zgodnie z częścią graficzną. 
 
 Lp. Opis Powierzchnia 

01.
Powierzchnia całkowita działek:                                                            dz.nr 70/2       

                                                                                              
0,1300 ha 

02.
Powierzchnia objęta opracowaniem (pow. potrzebna do zrealizowania zadania 
inwestycyjnego) 

 
284,00 m2 

 

03.
Powierzchnia istniejąca zabudowy dobudówki przewidzianej do rozebrania 7,86 m2  

04.
Powierzchnia istniejąca zabudowy budynku świetlicy [po rozbiórce dobudówki] 
 

182,61 m2 

05.
Powierzchnia projektowana zabudowy zaplecza budynku świetlicy 
 

35,78 m2 

06.
Powierzchnia łączna zabudowy po zrealizowaniu zadania 218,39 m2 

07.
Powierzchnia chodników 
 

57,55 m2 

 
1.5. Ochrona zabytków. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru 

zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Nie dotyczy – teren nie podlega ochronie konserwatorskiej. 
 
1.6.  Eksploatacja górnicza. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego 

się w granicach terenu górniczego. 
Nie dotyczy - teren inwestycji znajduje się poza wpływami działalności górniczej. 
 
1.7.  Przewidywane zagrożenia dla środowiska. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów bud. i ich otoczenia w zakresie zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

Obiekt projektowany spełnia normy odrębne w zakresie BHP, ochrony przeciwpożarowej i sanitarnohigieniczne.  
Projektowany obiekt oraz zagospodarowanie terenu nie powodują negatywnego wpływu na stan środowiska, a w 
znacznym stopniu podnoszą jakość warunków zagospodarowania. Materiały użyte do realizacji posiadają stosowne 
atesty i aprobaty dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
 
Zaprojektowany budynek w pełni wpisuje się w istniejące konteksty urbanistyczne miejsca w którym zostaną 
usytuowane. Kolorystyka obiektu zaplecza będzie dobrana w tonacji kolorystyki obiektów sąsiadujących.  
Projekt spełnia zapisy wynikające z decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, usytuowanie obiektów od 
granicy działki i budynków sąsiednich zgodne z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. 
U z 2002r. nr 75 z poźn. zm.  
 
Projektowany obiekt spełnia wymogi bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Gromadzenie odpadków stałych w 
kontenerach na odpadki. 
Nieczystości ciekłe sanitarne zostaną odprowadzone do szczelnego zbiornika wybieralnego posiadającego 
wymagane atesty [wymiana istniejącego na nowy]. 
 
Planowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 09.11.2010 (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) § 2 i 3 nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz nie występuje konieczność sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko dla zakresu przewidzianego w projekcie. 
 
1.8. Inne dane. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót 

budowlanych. 
 
Nie dotyczy  
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2. P R O J.   A R C H I T E K T O N I C Z N O - B U D O W L A N Y 
 
2.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności 

od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość i 
długość. 

Projekt został opracowany na podstawie wytycznych Inwestora w zakresie obecnej i przyszłej funkcji, 
przeznaczenia obiektu oraz w zgodności zapisami zawartymi w Decyzji o Lokalizacji Inwestycji Celu 
Publicznego. W wyniku analiz przeprowadzonych w ramach prac przedprojektowych opracowano wspólnie z 
Inwestorem rozwiązanie zachowujące obecną funkcję i przeznaczenie terenu, a zapewniające uzyskanie 
niezbędnych parametrów wielkościowych i technicznych przedmiotowych obiektów. 
 
Parametry techniczne obiektu: 
KATEGORIA IX,  k = 4,0  w = 1,0 
Obiekt nie wymaga opiniowania ze strony rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń P.Poż. 
 
Parametry techniczne systemowego budynku zaplecza: 
Obiekt niski [N], dwie kondygnacje nadziemna. 
Świetlica istniejąca: 
Szerokość: 12,33m  
Długość:  14,81m   
Wysokość:  

- okap: 4,35 m – w najwyższym miejscu 
- kalenica: 9,40 m – w najwyższym miejscu 

Powierzchnia zabudowy 182,61 m2 
Powierzchnia użytkowa 135,34 m2 
Kubatura wewnętrzna  416,85 m3 
 
Zaplecze projektowane: 
Szerokość: 8,17m  
Długość:  4,38m   
Wysokość:  

- okap: 3,40 m  
- kalenica: 7,65 m  

Powierzchnia zabudowy 35,78 m2 
Powierzchnia użytkowa 27,91 m2 
Kubatura wewnętrzna razem z pustą nad sufitem 83,73+1/3*29,86 m2*4,20m = 125,12 m3 
 
Zestawie powierzchni budynku świetlicy:  
HKOND.= 308 cm: 
 

Pom. nr Opis pomieszczenia Pow. [m2] WYKOŃCZENIE POSADZKI 

POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE  

1.01 Korytarz 5,82 Płytki ceram., gresowe, antypoślizgowe 

1.02 Scena 4,94 Deski podłogowe gr. 32 mm, modrzew 

1.03 WC męskie + śluza 7,60 Płytki ceram., gresowe, antypoślizgowe 

1.04 WC damskie/niepełnosprawni 5,51 Płytki ceram., gresowe, antypoślizgowe 

1.05 Magazyn 4,04 Płytki ceram., gresowe, antypoślizgowe 

RAZEM:         27,91 m2 

POMIESZCZENIA ISTNIEJ ĄCE 

1.06 Kuchnia 20,09 Płytki ceram., gresowe, antypoślizgowe 

1.07 Szatnia 14,00 Płytki ceram., gresowe, antypoślizgowe 

1.08 Korytarz 9,25 Płytki ceram., gresowe, antypoślizgowe 

1.09 Sala główna 92,00 Wykładzina PCV [istniejąca] 

RAZEM:         135,34 m2 

ŁĄCZNIE PO ROZBUDOWIE:         163,25 m2 
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2.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego 

dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 Prawa 
Budowlanego. 

 
Forma i funkcja:  
Projekt został opracowany pod kątem formy i funkcji ściśle według wytycznych Inwestora w oparciu 
obowiązujące przepisy. 
 
W zakresie dostosowania do krajobrazu nie nastąpiły zmiany w charakterze odbioru terenu – obiekt w sposób 
właściwy wpisuje się w otoczenie i stanowi z nim spójną całość o charakterze terenów wypoczynkowych. Posiada 
on poza pomieszczeniem świetlicy, kuchnię, magazyn i dwa sanitariaty z podziałem na płeć. Obiekt posiada dach 
czterospadowy kryty dachówką karpiówką.  
 
Forma architektoniczna jest atrakcyjna, a także umożliwia zapewnienie komfortu użytkowania. Zastosowano 
naturalne ekologiczne materiały łatwo wpisujące się w dowolne otoczenie.   
 
Spełnienie wymagań art 5 ust.1:  
1a) obiekt ZL III  w klasie „D” niski – nie wymaga opiniowania przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych. 
 
1b) obiekt został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi normami, spełniono wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa użytkowania obiektu w oparciu o Dział VII  Rozporządzenia, 
 
1c) warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska zostały w projekcie spełnione zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w oparciu o Dział VIII Rozporządzenia. Materiały i wyroby zastosowane w projekcie 
nie stanowią zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników i sąsiadów. 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 zgodnego z przeznaczeniem. 
Obiekt został zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementów budowlanych i wnętrza budynku; 
poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych. W obiekcie zaprojektowane zostały 
grzejniki elektryczne, (sanitariaty) oraz remont istniejących piecy kaflowych. 
 
W obiekcie zastosowano wentylację grawitacyjną oraz wspomaganą mechanicznie - wyciągową, zapewniono pełne 
pokrycie potrzeb sanitarnohigienicznych użytkowników obiektu. Nawiew za pomocą nawietrzaków 
higrosterowalnych zainstalowanych w oknach PCV. 
Spełnienie wymagań dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane będzie poprzez przestrzeganie przepisów dotyczących 
warunków sanitarnohigienicznych oraz ochrony środowiska przez użytkowników. 
Środki czystości do utrzymania porządku w obiekcie przechowywane będą w szafie gospodarczej w pom. nr 1.05- 
pom. magazynowe. Woda do utrzymania porządku będzie pobierana z zaworu czerpalnego zlokalizowanego w 
pom. nr 1.04- WC damskie. 
 
1e) nie występują czynniki zewnętrzne powodujące konieczność zastosowania zabezpieczeń przed drganiami i 
hałasem, jak również sposób eksploatacji obiektu nie rodzi takiej potrzeby, 
 
1f) projekt spełnia wymogi oszczędności energii, zaprojektowano przegrody o właściwych parametrach 
określających izolacyjność cieplną - ściany zewnętrzne zaprojektowano w konstrukcji murowanej, 
jednowarstwowej gazobetonu o grubości 36,50 cm (U = 0,25 W/m2K), dachy izolowane wełną mineralną o gr. 20 
cm (U = 0,25 W/m2K), podłoga izolowana styropianem ekstrudowanym o gr. 5 cm, drzwi i okna (Uw = 1,8 
W/m2K) Obiekt ogrzewany grzejnikami elektrycznymi konwektorowymi, projektowanymi (sanitariaty) oraz 
piecami kaflowymi na paliwo stałe , istniejącymi (okresowo) 
 
2) zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną zgodnie z warunkami zastanymi – nie przewiduje się zwiększenia 
mocy, 
 
3) obiekt jest obiektem o konstrukcji która nie wymaga specjalistycznych zabiegów dla utrzymania właściwego 
stanu technicznego obiektu, należy wykonywać okresowe przeglądy i dokonywać bieżących napraw – zgodnie z 
wymogami jakie ciążą na użytkowniku/administratorze obiektu budowlanego  
 
4) obiekt spełnia wymogi dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – 
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zaprojektowano trakty komunikacyjne o odpowiedniej szerokości[wewnątrz], dostępność z zewnątrz bez pomocy 
pochylni dla osób niepełnosprawnych, w zakresie sanitariatów zaprojektowano wspólny WC damski i dla osób 
niepełnosprawnych o przepisowych wymiarach oraz wyposażony w osprzęt i armaturę przewidzianą do obsługi 
osób niepełnosprawnych  
  
5) nie dotyczy zakresu opracowania – obiekt nie jest miejscem pracy oraz nie jest przeznaczony na pobyt stały 
ludzi, 
 
6) nie dotyczy zakresu opracowania, 
 
7) nie dotyczy zakresu opracowania - obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie znajduje się na terenie 
objętym ochroną WOKOZ w Opolu 
 
8) usytuowanie obiektu na działce zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi z 
poszanowaniem interesów osób trzecich oraz w zgodzie z zapisami Decyzji  o Lokalizacji Inwestycji Celu 
Publicznego 
 
9) obiekt projektowany nie ogranicza dostępu do drogi publicznej oraz nie narusza interesów osób trzecich, 
 
10) zakres projektu obejmuje prace budowlane ziemne przy wykonywaniu, których należy zastosować ogólne 
zasady BHP, wymaga sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracy na budowie - informacja w w/w 
sprawie w pkt. 6 dokumentacji projektowej, 
 
2.3. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń 

konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki 
ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, 
kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji 
górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych; w wypadku projektowania 
przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą, w uzasadnionych 
wypadkach, także ocenę aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich i stan posadowienia obiektu budowlanego. 

  
BUDYNEK ZAPLECZA  
 
Obiekt jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia zaprojektowano jako konstrukcję murowaną. Zastosowane 
rozwiązania konstrukcyjne zawarte w projekcie wynikają z typowych systemowych rozwiązań tego typu wielkości 
obiektów o prostej konstrukcji.  
 
Nowoczesna forma architektoniczna jest atrakcyjna, a także umożliwia zapewnienie komfortu użytkowania. 
Zastosowano naturalne ekologiczne materiały łatwo wpisujące sie w dowolne otoczenie. 
Wykończenie elewacji nawiązuje do otoczenia.. 
 
Posadowienie obiektu: 
Warunki gruntowe umożliwiły zaprojektowanie posadowienia bezpośredniego, na warstwie rodzimej gruntu. 
Poziom posadowienia fundamentów pod budynek przewidziano na głębokości –1,30m poniżej poziomu posadzki 
obiektu projektowanego i -1,20m poniżej poziomu terenu. Poziom wód gruntowych zlokalizowano poniżej 
poziomu posadowienia. 
Kategoria geotechniczna obiektu i warunki geologiczne posadowienia –w kategorii pierwszej. 
Nie wykonuje się zabezpieczeń przed wpływami eksploatacji górniczej – nie występuje na terenie inwestycji. 
 
Fundamenty: 
Ławy fundamentowe liniowe monolityczne żelbetowe: beton B20, stal 34GS o wym. 40*30cm 
Ściany fundamentowe  z bloczków betonowych gr. 24 cm ocieplane styrodurem gr. 5 cm 
Pod ławami fundamentowymi– „chudy” beton – 100 mm z betonu B10. 
 
WYMIARY ZEWNĘTRZNE: 
Długość:   8200mm 
Szerokość:   4600mm  
Wysokość* Szerokość ławy ;  300*400 mm 
 
POSADZKI: 
Tradycyjne wylewane z izolacjami przeciwwodnymi w układzie zgodnym z częścią rysunkową. Wykończenie 
płytkami gresowymi barwionymi w masie, antypoślizgowymi i deskami podłogowymi. 
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ŚCIANY ZEWNĘTRZNE: 
Murowane z bloczków gazobetonu gr. 36,50 cm w układzie jednowarstwowym na zaprawie ciepłej. Sposób 
tynkowania i płytkowania zgd. z częścią rysunkową. 
 
Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachu - wszystkie elementy drewniane impregnowane, zabezpieczone 
przeciwwilgociowo. Impregnacja ciśnieniowa. Ochrona drewna przed grzybami domowymi i owadami – 
technicznymi szkodnikami drewna. Ponadto namurnice i krokwie należy zaimpregnować do stanu NRO środkami 
ochrony przeciwpożarowej. 
     
ŚCIANY DZIAŁOWE :  (wewnętrzne) 
 
1. Murowane: 
Działowe z bloczków gr. 11,50 cm z gazobetonu   
   
2. Ściany systemowe toalet – wykonane z płyt pokrytych laminatem HPL, kolor szary. 
 
- w pom. nr 1.03 – ściany systemowe o wysokości 200 cm, z 15 cm prześwitem nad podłogą[ubikacja i drzwi, 

pomiędzy kabiną WC ściana a częścią z pisuarami]. 
 
DACH: (od zewnątrz do wewnątrz) 
Dach trójspadowy o nachyleniu połaci 84%.  
 
- Odprowadzenie wody - do rynien Ø150mm z tytan cynku gr. 0,70 mm i rur spustowych Ø120mm (2szt.)  
   Wody deszczowe odprowadzone będą powierzchniowo w tereny zielone działki inwestora – brak kanalizacji 
deszczowej. 
- Poszycie zewnętrzne – dachówka karpiówka segmentowa, naturalna czerwień układana w koronkę 
- Izolacja cieplna - 200mm, wełna mineralna twarda (λ ≤ 0,033 W/m.K) 
- Konstrukcja – krokwie drewniane w rozstawie osiowym 800 mm o przekroju 80*160mm oparte na  
  trzech namurnicach [140*140mm] leżących na murach nośnych wewnętrznych. Dach trójspadowy z 

krawężnicami o wym. 8*20 cm 
  
Stolarka okienna i drzwiowa: 

- okna PCV pięciokomorowe szklone szkłem bezpiecznym O2 z nawietrzakami 
- drzwi wewnętrzne o podwyższonej odporności w okleinie HPL 
- drzwi zewnętrzne aluminium ciepłe 

Szczegółowy opis stolarki drzwiowej i okiennej zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki. 
 

Obróbki  blacharskie: 
Wykonanie, dostawa i montaż kompletu obróbek  blacharskich z blachy tytan cynk gr. 0,7mm 
 
ISTNIEJĄCY BUDYNEK ŚWIETLICY:  
W ramach remontu części istniejącej przewidziano: 

- wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych zgd. z projektami branżowymi 
- ściany i sufity naprawa tynków istniejących, skucie i odtworzenie odspojonych, wykonanie na całości 

gładzi gipsowych 
- podłogi do rozebrania [za wyjątkiem Sali Głównej] 
- wykonanie wylewek uzupełniających i warstwy samopoziomującej 
- wykonanie nowych pytek gresowych, barwionych w masie, antypoślizgowych 
- kompleksowy remont piecy kaflowych i stałej kuchni wraz z czyszczeniem i remontem przewodów 

kominowych, dymowych 
- skucie zasolonych tynków zewnętrznych cokołu budynku z trzech stron na wys. średnią 150 cm 
- wykonanie kompleksowej iniekcji ciśnieniowej emulsją silikonową z wstępnym doszczelnieniem 

struktury muru, zaślepienie otworów 
- montaż nowych okien PCV, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, granitowych gr. 3 cm 

polerowanych 
- wykonanie na skuciach tynków renowacyjnych w pełnym systemie 
- wykonanie na całych elewacjach szpachlowania z zatarciem na gładko [przewidzieć skucie tynków 

głuchych i uzupełnienie ubytków] 
- kompleksowe wymalowanie elewacji farbami silikonowymi z gruntowaniem, dwukrotne 

Szczegółowe rozwiązania techniczno-materiałowe znajdują się również w części graficznej niniejszego 
opracowania. Ponadto rozwiązania materiałowe pozostałych elementów obiektu, związanych z branżami: instalacji 
sanitarnych, elektroenergetycznych znajdują się we właściwych opisach branżowych i kartach katalogowych 
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podstawowych materiałów. 
 
Zestawienie  i rodzaj wyposażenia budynku świetlicy: 
 
LP RODZAJ WYPOSAŻENIA ILOŚĆ 

SZTUK 
   
1 Miska ustępowa ceramiczna biała, do zabudowy  1 
2 Deska sedesowa biała PVC 1 
3 Miska ustępowa dla niepełnosprawnych, do zabudowy 1 
4 Deska sedesowa biała PVC dla niepełnosprawnych 1 
5 Umywalka wisząca ceramiczna, biała wraz z armaturą 1 
6 Umywalka  ceramiczna, biała  dla niepełnosprawnych wraz z armaturą  1 
7 Pisuar ceramiczny biały z podtynkowym zaworem spłukującym  2 
8 Zawór czerpalny ze złączką do węża 2 
9 Dozownik mydła w płynie - stal nierdzewna 2 
10 Podajnik ręczników papierowych- stal nierdzewna 2 
11 Uchwyt na papier toaletowy 1 
12 Uchwyt na papier z zaciskiem do montażu na poręczy ( dla niepełnosprawnych) 1 
13 Lustro – do montażu nad umywalką 1 
14 Lustro z zestawem uchwytów do uchyłu ( do montażu nad umywalką dla 

niepełnosprawnych) 
1 

15 Kratka ściekowa podłogowa, stal nierdzewna 3 
16 Uchwyt poziomy prosty - u1 dł 600 mm, Ø 30 mm, nierdzewny, ruchomy 1 
17 Uchwyty do umywalki stałe poziome - u3 - dł 600 mm, Ø 30 mm, nierdzewny 2 
18 Wieszaki ścienne, podwójne dł. 1,50m- stal nierdzewna  4 
19 Kosz na śmieci łazienkowy 6l- stal nierdzewna 3 
20 Szczotka toaletowa 2 
21 Ogrzewacz wody typu np Aga 4,5kw 3 
22 Gaśnica  ABC 4,0 kg w szafkach natynkowych przy wyjściach z budynku 2 
23 Szafka metalowa z półkami na środki czystości w pom. magazynowym zamykana na 

zamek patentowy( szer. 120cm x gł. 60cm x wys. 180 cm) malowana proszkowo w 
kolorze czarnym. 

1 

24 Szafka metalowa z półkami magazynowa w pom. magazynowym zamykana na zamek 
patentowy( szer. 120cm x gł. 60cm x wys. 180 cm) malowana proszkowo w kolorze 
czarnym. 

1 

 
Przed zamówieniem elementów wyposażenia oraz wykonaniem prac montażowych wszystkie wymiary sprawdzić 
na budowie, a szczegóły należy uzgodnić z Inwestorem i Projektantem obiektu. 
 
UWAGI: 
• Płytki podłogowe powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym 

opracowanym dla określonego zastosowania. 
• W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie 
producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. 

• Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone. 
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) 

• Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami. 
 
2.4. Przystosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne. 
W stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposób zapewnienia warunków niezbędnych do 
korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 
 
Obiekt spełnia wymogi dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – zaprojektowano 
trakty komunikacyjne o odpowiedniej szerokości [wewnątrz], dostępność z zewnątrz dla poruszających się na 
wózkach oraz pomieszczenie sanitarne dostosowane do w/w potrzeb.  
 
2.5. Dane technologiczne. 
W stosunku do obiektu usługowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i 
wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi. 

 
Nie dotyczy zakresu opracowania – obiekt nie posiada urządzeń oraz wyposażenia technologicznego związanego 
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ze swoją funkcją. 
 
2.6. Nawiązania do warunków terenu. 
W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu 
występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla 
funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych. 

 
Nie dotyczy zakresu opracowania  
 
2.7. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego. 
Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z 
przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej 
wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także 
sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń 
instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym należy przedstawić: 
a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych — założone parametry klimatu wewnętrznego z 
powołaniem przepisów techniczno-budowlanych oraz innych przepisów w tym zakresie, 
b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych 
oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami. 

 
Dane w częściach branżowych. 
Projektuje się instalacje wewnętrzne: 

- kanalizację sanitarną 
- instalację wodociągową 
- instalację elektryczną 
- wentylację 

Instalacja gazowa: brak 
 
2.8. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych. 
Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących 
całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry 
instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym 
obiektem. 

 
Nie występują w zakresie opracowania. 
 
2.9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego. 
Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, opracowana zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki 
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno--użytkową oraz sposobu 
sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, z wyjątkiem obiektów wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2, określającą w 
zależności od potrzeb: 
a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-
instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku, 
b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze — właściwości cieplne 
przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych, 
c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń 
mających wpływ na gospodarkę energetyczną obiektu budowlanego, 
d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania 
dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. 

 
Dane ogólne: 
Miejscowość DZIELÓW 
Stacja meteorologiczna Opole 
Stacja aktynometryczna Opole 
Dokonuj obliczeń sezonowego zapotrzebowania energii Tak 
Temperatura obliczeniowa -20 °C 
Strefa klimatyczna III 

 
Dane obiektu: 
Projektowana liczba użytkowników osoby 45 
Pole powierzchni przegród zewnętrznych m2 164,52 
Powierzchnia ogrzewana m2 163,25 
Kubatura ogrzewana m3 541,97 
Współczynnik kształtu 1/m 0,20 

 
 
Charakterystykę opracowano zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki 
energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów 
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świadectw ich charakterystyki energetycznej, z wyjątkiem obiektów wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2. i 
określono następujące wartości; 
 

a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego 
stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, bez mocy urządzeń służących do celów technologicznych 
związanych z przeznaczeniem budynku: 

 Moc elektryczna zainstalowana: Qcoiw=25,0 kW, Qoś = 0,80 kW  
 

b) właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród 
przezroczystych i innych: 

 
 

Nazwa 
przegrody 

Opis Typ WSPÓŁCZYNNIK  
UO 

WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA 
[W/m²K] 

WSPÓŁCZYNNIK  
Umax 

PROJEKTOWANY 
[W/m²K] 

 OKNA OZ 1,80 1,8 
 DRZWI DZ 2,60 1,8 

1 PODŁOGA PG 0,45 0,25 
2,5 ŚCIANA SZ 0,30 0,25 
4 DACH SD 0,25 0,25 

     
Spełnione jest wymaganie Uo>Umax 

 
c) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie budowlano-wykonawczym rozwiązania budowlane i 

instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych: 
• przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności 

cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania określone w pkt. 2.1. załącznika nr 2 do 
rozporządzenia 

• wartość wskaźnika obliczona programem komputerowym dla budynku ocenianego określająca roczne 
obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz 
przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia wbudowanego jest mniejsza od wartości 
granicznej określonej w ust. 3 pkt 3 rozporządzenia 

 
• przegrody zewnętrzne budynku odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej 

niezbędnej dla zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej, określonym w pkt. 2.2. załącznika nr 2 
do rozporządzenia 

 
Szczegółowe dobory materiałów zostały przedstawione w części rysunkowej. 
Pozostałe parametry instalacji grzewczych i wentylacyjnych zostały przedstawione w części branżowej 
dokumentacji. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych przy zachowaniu takich samych lub lepszych parametrów 
technicznych i jakościowych zamiennika w stosunku do materiału przyjętego w projekcie. Zamiana następuje na 
wniosek - podlega sprawdzeniu oraz pisemnemu zatwierdzeniu przez inwestora i autorów projektu. 
 
2.10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko. 
Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie 
ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków, b) emisji 
zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, c) rodzaju i 
ilości wytwarzanych odpadów, d) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, e) 
wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazać, 
że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ 
obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
Ad a) zgodnie z warunkami zastanymi - dane zawarte w części branżowej dokumentacji projektowej 
Ad b) nie dotyczy – obiekt projektowany nie wytwarza zanieczyszczeń gazowych, zapachów, pyłowych i płynnych 
w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) § 2 i 3 
Ad c) odpady bytowe wytwarzane nie stanowią zagrożenia i będą odbierane przez właściwy Zakład Oczyszczania 
na podstawie odrębnej umowy  z Użytkownikiem obiektu  
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 eliminują zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. 
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Planowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 09.11.2010 (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) § 2 i 3 nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz nie występuje konieczność sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko dla zakresu przewidzianego w projekcie. 
 
2.11. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W stosunku do budynku o powierzchni użytkowej, 

większej niż 1 000 m2, określonej zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi właściwości użytkowych w budownictwie oraz określania i 
obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych — analizę możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem 
technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania 
słonecznego, energia wiatru, a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz 
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania. 

 
Nie dotyczy. 
 
2.12. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 
 
Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p.poż ( Dz.U. nr 121, poz. 1137 z 
dnia 16 czerwca 2003 r.). 
 
1. Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji: Budynek niski, dwukondygnacyjny, na rzucie prostokąta; 
 
Parametry techniczne budynku: 
Obiekt niski [N], dwie kondygnacje nadziemne. 
Świetlica istniejąca: 
Szerokość: 12,33m  
Długość:  14,81m   
Wysokość:  

- okap: 4,35 m – w najwyższym miejscu 
- kalenica: 9,40 m – w najwyższym miejscu 

Powierzchnia zabudowy 182,61 m2 
Powierzchnia użytkowa 135,34 m2 
Kubatura wewnętrzna  416,85 m3 
 
Zaplecze projektowane: 
Szerokość: 8,17m  
Długość:  4,38m   
Wysokość:  

- okap: 3,40 m  
- kalenica: 7,65 m  

Powierzchnia zabudowy 35,78 m2 
Powierzchnia użytkowa 27,91 m2 
Kubatura wewnętrzna razem z pustą nad sufitem 83,73+1/3*29,86 m2*4,20m = 125,12 m3 
 
2. Odległość od obiektów sąsiadujących: zgodnie z przepisami 
 
3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych: brak występowania substancji palnych. 
 
4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego: Nie dotyczy 
 
5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych 
pomieszczeniach:– Maksymalną liczbę użytkowników mogących jednocześnie przebywać w poszczególnych 
pomieszczeniach budynku <50 osób 
 
6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych: Nie dotyczy 
 
7. Podział obiektu na strefy pożarowe: jedna strefa pożarowa 
 
8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia 
elementów budowlanych: „D”  
 
9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe:  
 
Ze wszystkich pomieszczeń zapewniona została właściwa możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz 
obiektu.  
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Szerokość drzwi ewakuacyjnych zewnętrznych 0,9 m, wyposażone w samozamykacze. 
Dopuszczalne długości przejść i dojść ewakuacyjnych nie zostały przekroczone. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr   75, poz.   690 z 2002 r.) wraz z późniejszymi zmianami 
projektowany obiekt nie wymaga zastosowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego ani przeszkodowego – 
mimo to dla podniesienia bezpieczeństwa zastosowano oświetlenie awaryjne kierunkowe. 
 
10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych:  
Zastosowano główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu zgodnie z opracowaniem branżowym w części 
elektrycznej dokumentacji. 
 
11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikaj ących z przyjętego 
scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu 
sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, 
urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych:  
 
W związku z brakiem konieczności zastosowania stałych systemów gaśniczych przyjęto urządzenia: gaśnicę typu 
ABC 4 kg w korytarzu – 2 szt. przy wyjściach z budynku. 
 
12. Wyposażenie w gaśnice: Jako czynnik gaśniczy należy zainstalować gaśnicę typu ABC przy drzwiach w 
korytarzu  o pojemności min. 4kg  
 
13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:  
Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych projektowany obiekt nie wymaga zaopatrzenia w 
wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
 
14. Drogi pożarowe:  
Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych projektowany obiekt nie wymaga doprowadzenia 
do niego drogi pożarowej.  
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3. I N F O R M A C J A   B i O Z  
 

TEMAT:                                      PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

 
NAZWA I ADRES OBIEKTU 
BUDOWLANEGO:                            

ŚWIETLICA WIEJSKA 
48 - 120 SZCZYTY 
DZ. NR 129/2 

INWESTOR, ADRES: 
  

GMINA BABORÓW 
 48-120  Baborów  
ul. Dąbrowszczaków 2a 

OPRACOWAŁ             Pracownia Projektowa  
 
"4D Wojciech Sniezek" 
 
44-100 Gliwice, ul. Gorzolki 17/9 

 
 
3.1.  Zakres robót; 
 
- roboty ziemne 
a] wykopy pod fundamenty 
b] wykopy pod instalacje infrastruktury technicznej 
 
- roboty ogólnobudowlane i montażowe 
a] prace przy wznoszeniu obiektów murowanych 
b] prace przy kładzeniu dachów 
c] montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych 
d] montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych 
 
3.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych; 
 
- brak 
 
3.3. Elementy zagospodarowania działek, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
 
- brak 
 
3.4.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas. realizacji robot budowlanych, skala, rodzaj zagrożeń, 

czas ich wystąpienia : 
 
- praca ludzi w sąsiedztwie pracujących koparek, spychaczy 
- praca ludzi w wykopach 
- praca ludzi na rusztowaniach 
 
3.5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robot 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 
- praca na wysokościach 
- 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.) 
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• 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 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 pracownikow 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) 

 
 
3.6. 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 

praca 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. 
 
3.7. Inne ustawy i przepisy niezbędne do opracowania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

 
• 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) 
• Projekt Organizacji Ruchu na czas robot – opracowany przez wykonawcę robót przed przystąpieniem do 

realizacji zadania. 
 
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”. 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
1.1 Umowa zawarta z Inwestorem. 
1.2 Projekt architektoniczno – budowlany. 
1.3 Aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 

 
2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt: 
 2.1 instalacji wodociągowej 
 2.2 instalacji kanalizacji sanitarnej 
 2.3 wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej 

3. DANE OGÓLNE 
Realizowanym zadaniem jest rozbudowa świetlicy wiejskiej.  
Obiekt który jest przedmiotem opracowania jest zlokalizowany na działce  nr 70/2 w Dzielowie. 

4. INSTALACJA WODOCI ĄGOWA 
 

4.1 Przyłącze wodociągowe  
Istniejące  

 
4.2 Instalacja  zimnej  wody 

 
a) Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe  
Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie założeń architektonicznych i danych 
literaturowych: - ilość osób korzystających z pomieszczeń sanitarnych: 45 
 
Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przyłącza i doboru wodomierza. 

 
Rodzaj przyboru ilość przyborów qn Σ qn 
Umywalki 2 0,14 0,28 
Zlewozmywak 1 0,14 0,14 
WC 2 0,13 0,26 
Pisuar 2 0,30 0,60 

          RAZEM:         1,28 
qn - normatywny wypływ z punktów czerpalnych 

Dla Σ qn = 1,28  q =  0,682(0,28)0,45 – 0,14 = 0,62 dcm3/s 
 
b) Dobór wodomierza 

q - normatywny wypływ z punktów czerpalnych 
q = 0,82 dcm3/s 
 
qw – umowny przepływ wodomierza 
q w = 2 x q dcm3/s 
q w = 2 x 0,62 dcm3/s 
q w = 1,24 dcm3/s 
 
Dla potrzeb pomiaru zużycia wody zaprojektowano montaż wodomierza JS-1,5 G1-02 DN20 produkcji PoWoGaz 
 
c) Opis instalacji zimnej wody 

Istniejące przyłącze do budynku zakończone jest w istniejącej części budynku, w pomieszczeniu kuchennym. 
Projektowanym urządzeniem pomiarowym jest wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy typu JS-1,5 G1-02 
DN 20 produkcji PoWoGaz. Wewnętrzna instalacja wody zimnej zasila projektowane punkty poboru wody. Przed i 
za wodomierzem zainstalować należy zawory kulowe przelotowe odcinające. Za zaworem przelotowym i 
wodomierzem głównym zainstalować należy zawór antyskażeniowy typu EA.  
Instalacja rozdzielcza prowadzona jest w pomieszczeniach w strefie sufitu podwieszanego oraz w bruzdach 
ściennych podtynkowo na odcinku od pionów do punktów poboru wody. Instalację projektuje się z rur 
polipropylenowych dla ciepłej wody  fusiotherm PN20(SDR6) temp.55 st.C [z odumywalkowych, przepływowych 
podgrzewaczy wody] oraz z rur fusiotherm PN10(SDR11) temp.10 st.C  dla zimnej wody. 

 



 

Projekt budowlany rozbudowy i remontu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzielów                                          str. 19 

Pracownia Projektowa  "4D Wojciech Śnieżek" 44-100 Gliwice, ul. Gorzołki 17/9 
 
 
 

Przewody instalacji wodociągowej na wszystkich odcinkach należy zaizolować izolacją poliuretanową Thermafex 
o grubości 10mm. poziome prowadzone pod tynkiem z termoizolacji zgd. z Rozporządzeniem.   
Przed zakryciem rury należy zaizolować izolacją Thermafex. Dopuszcza się wykonanie wewnętrznej instalacji 
wodociągowej z rur miedzianych łączonych przez lutowanie pod warunkiem zastosowania rur o średnicach 
odpowiadających średnicy rur polipropylenowych. Montaż rur wykonać należy zgodnie z instrukcjami producenta.  
 
4.3 Instalacja ciepłej wody . 
Dla ciepłej wody w pomieszczeniach sanitarnych do umywalek przewidziany został montaż elektrycznych 
podgrzewaczy wody, podumywalkowych o mocy 4,50 kW.  
Podłączenie do armatury wężami elastycznymi w oplocie – pod każdym podejściem zawory odcinające zgodnie z 
częścią graficzną.  
Projektowane urządzenia przygotowujące ciepła wodę zasilane będą z projektowanej wewnętrznej instalacji zimnej 
wody.  

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
Ścieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane będą do szczelnego wybieralnego zbiornika .  
 
Projektowana wewnętrzna instalacja kanalizacyjna składa się z poziomych przewodów odpływowych ułożonych w 
gruncie pod posadzką oraz z pionu kanalizacyjnego i podejść odpływowych od urządzeń sanitarnych z rur i 
kształtek PVC, kolor szary. Poziome przewody odpływowe podposadzkowe ułożyć należy na podsypce piaskowej 
o grubości 10 cm , a następnie zasypać piaskiem i zagęścić mechanicznie. Średnice poziomych przewodów 
odpływowych wynoszą ∅160mm, ∅50mm, w spadku minimalnym 1,5% dla rur PVC50 spadek minimalny 3,0%. 
Poziome przewody odpływowe zakończone zostały pionem kanalizacyjnymi PVC o średnicy ∅110 mm. Piony 
kanalizacyjne wyprowadzić należy ponad dach i zakończyć rurą wywiewną z kominkiem wentylacyjnym.  
U podstawy pionu nad posadzką zainstalować należy rewizję kanalizacyjną odpowiadającą średnicy pionu. 
Odprowadzenie z umywalek, pisuarów, wpustów podłogowych – rura ∅=50mm 

6. WENTYLACJA  
Zaprojektowano wentylację grawitacyjną i grawitacyjną wspomaganą mechanicznie, wywiewną odrębną dla 
każdego pomieszczenia składającą sie z kratki wentylacyjnej oraz wentylatora wyciągowego umieszczonych na 
pionach wentylacyjnych[pomieszczenia higieniczno – sanitarne i szatnia]. Wentylatory wyciągowe załączane wraz 
z oświetleniem, z opóźnieniem wyłączenia min. 5 minut; 
o wentylator wyciągowy EDM200 - 5 szt. 

7. OGRZEWANIE 
Zaprojektowano w pomieszczeniach sanitarnych ogrzewanie za pomocą grzejników elektrycznych zasilanych 
zgodnie z częścią elektryczną.  
 

8. UWAGI KO ŃCOWE 
o Roboty ziemne porzedzić należy właściwym zabezpieczeniem terenu prac oraz prowadzić należy je zgodnie z 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II instalacje sanitarne i 
przemysłowe rozdział 2 .  

o Wykonywany wykop należy odeskować z zastosowaniem rozpór lub wykonać wykop na rozkop . 
o Dna wykopów należy ręcznie wyprofilować i wykonać podsypkę piaskową pod układane przewody. Wykopy 

zasypywane piaskiem należy zagęścić mechanicznie . 
o Przy wykonywaniu robót obowiązują: 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" - PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania." 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" 
- Instrukcja wykonania, odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i 
polietylenu" opracowane przez C.T.B.K. - Warszawa 
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INFORMACJA dot. BiOZ 
 
Realizacja projektowanego przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej nie powinna rodzić 
sytuacji szczególnego zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi bezpośrednio uczestniczących w procesie budowy. 
Zagrożenia mogące wystąpić przy realizacji niniejszego zamierzenia należą raczej do typowych problemów wykonawczych. 
Następujące prace mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia ludzi: 
- wykonywanie i umacnianie wykopów 
- transport i montaż rur w wykopach 
- wykonywanie podsypki pod rurociągi - wykonywanie zasypki wykopów 
- zagęszczanie gruntu w wykopach 
Wykopy mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi niezwiązanych z procesem budowy, dlatego należy zadbać 
o odpowiednie ich zabezpieczenie i oznaczenie. 
 
W czasie prac budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. Powinno się zapewnić i 
utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Każdy pracownik powinien znać przepisy i 
zasady BHP, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. 
Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz wszelkie wymagane uprawnienia. Powinni też być wyposażeni w 
odpowiedni dla charakteru prac sprzęt, kaski ochronne i odzież ochronną. Zabezpieczenie ludzi przed w/w zagrożeniami należy 
określić w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia", który powinien być sporządzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z 
Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (tekst ujednolicony - Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z późniejszymi 
zmianami).  
Uzyskanie stanu bezpieczeństwa na budowie powinno wynikać także z wymagań szczególnych poniższych przepisów: 
• art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujący sprawy związane z wykonywaniem robot w sposób bezpieczny, 
• normy PN-87/Z-08049 i PN-88/Z-08053 mówiące o zabezpieczeniach przed kontaktem z niebezpiecznymi, szkodliwymi i 
uciążliwymi czynnikami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i psychofizycznymi, 
• PN-81 /N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposób bezpieczny, 
• PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracowników, 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 - tekst ujednolicony, 
określające ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Zalecenia wykonawcze i uwagi końcowe: 
• przygotowanie organizacyjne prowadzenie robot budowlanych powinno polegać na zorganizowaniu bezpiecznego placu 
budowy, 
• wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych i stanowisk materiałów nie powodujące kolizji, 
• usytuowanie i prowadzenie dróg komunikacyjnych w sposób bezpieczny dla pracowników budowlanych, 
• roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem technicznym zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją 
techniczną i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, 
• maszyny i urządzenia techniczne wykorzystywane w procesie technologicznym powinny posiadać odpowiednie certyfikaty 
lub świadectwa zgodności z przepisami oraz spełniać wymagania przepisów i norm higienicznych, w tym także wymagania 
dotyczące ograniczenia hałasu, 
• stosowany sprzęt powinien mieć wszystkie aktualne wymagane dokumenty potwierdzone przez Dozór Techniczny 
dopuszczające do stosowania go w budownictwie, 
• stosowany sprzęt powinien być utrzymywany w ciągłej sprawności technicznej, winien być należycie konserwowany a 
okresowe przeglądy wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, powinny być potwierdzone odpowiednimi 
dokumentami, 
• po zakończeniu pracy sprzętu należy go pozostawić w stanie pozwalającym na bezpieczne rozpoczęcie pracy następnego dnia 
bez względu na to kto i kiedy będzie tego sprzętu używał ponownie. 
 
Przepisy omawiające szczegółowo problematykę "Planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia": 
• Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 
• Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot 
budowlanych. 
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P R O J E K T   Z A G O S P O D A R O W A N I A   T E R E N U 
 

1.1 Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt   budowlany – zakres całego 
zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność realizacji obiektów; 

 
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy szczelnego wybieralnego zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności 
10 m3. Inwestycja przeznaczona jest do celów obsługi istniejącej świetlicy wiejskiej.  
 
Projektuje się kompleksową realizacje przedmiotu inwestycji – w tym celu należy: 
 

- wykonać wykopy pod urządzenia 
- zdemontować zbiornik istniejący i przyłącze 
- dopasować wykop do kształtu zbiornika - ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą zewnętrzną, 

projektowaną instalacją kanalizacyjną do projektowanego szczelnego zbiornika wybieralnego -wszystkie 
roboty prowadzone na terenie inwestycji. Szczelny zbiornik wybieralny 10 m3 zgodnie z kartą doboru. 
Zbiornik standardowo wyposażony jest w pokrywę włazową.  

- Wykonać podsypkę z piasku gr. min. 15cm po zagęszczeniu pod zbiornik i przyłącze 
- Ustawić zbiornik i przyłącze do projektowanych rzędnych – zgłosić do odbioru 
- Wykonać zasypanie zbiornika piaskiem i przyłącza z zagęszczaniem warstw obsypek co 30 cm 
- Górę zbiornika i przyłącza zasypać piaskiem i zagęścić [całkowita wymiana gruntu] 
- Wykonać utwardzenie terenu działki kostką betonową na pełnych podbudowach nośnych - wg odrębnego 

opracowania, poza zakresem opisanym w niniejszej dokumentacji 
 
Lokalizacja:  
 
48 - 120 BABORÓW 
OBRĘB DZIELÓW 
DZ. NR 70/2 
 
Inwestor: 
 
GMINA BABORÓW 
 48-120  Baborów  
ul. Dąbrowszczaków 2a 
 
Podstawa opracowania: 
1. Umowa na wykonanie prac projektowych. 
2. Mapy zasadnicza do celów projektowych i ewidencyjna 
3. Informacja terenowo – prawna 
4. Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu  
5. Wizja lokalna terenu inwestycji. 
6. Inwentaryzacja obiektu  
7. Uzgodniona koncepcja rozwiązań z Inwestorem 
8. Obowiązujące przepisy prawa budowlanego i warunków technicznych dla budynków.  
 
Parametry techniczne obiektu: 
KATEGORIA VIII,  k = 5,0  w = 1,0 
Obiekt nie wymaga opiniowania ze strony rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń P.Poż. 
 
 

1.2 Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek obiektów i obiektów 
przeznaczonych do dalszego użytkowania; 

 
W stanie istniejącym działka nr 70/2 w zakresie opracowania jest terenem przed świetlicą wiejską.  
 
Nie występują na nich obiekty budowlane mogące kolidować z projektowaną lokalizacją zbiornika wybieralnego, 
która jest zgodna z przeznaczeniem działki i odpowiada właściwym zapisom Decyzji o Warunkach Zabudowy i 
Zagospodarowania Terenu.  
 
W zakresie rozbiórek przewiduje się wykonanie wykopów pod zbiornik i przyłącze ks. 
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1.3 Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ 
komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające 
przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu 
zagospodarowania działki lub terenu; 

 
Układ komunikacyjny; 
Nie projektuje się zmian z istniejącym układzie komunikacyjnym – urządzenia podziemne. 
 
Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym; 
Nie dotyczy zakresu opracowania – nie wprowadza się zmian w istniejący układ. 
 
Ukształtowanie terenu 
Przyjęto, że teren jest płaski – po wykonaniu prac instalacyjnych oraz montażowych ma zostać zabudowane nowa 
nawierzchnia na pełnych podbudowach. 
 
Ogrodzenie terenu: 
Brak – bez zmian 
 
Całość robot ziemnych wykonać mechanicznie i ręcznie – w celu uzyskania wymaganych parametrów zagęszczeń 
dla poszczególnych warstw. 
 
Przy wykonywaniu zasypki nad zbiornikiem i w trasie przyłącza prace należy wykonywać z całkowitą wymianą 
gruntu - warstwami o grubości maksymalnie 30 cm i przy zastosowaniu urządzeń zagęszczających ręcznych do 
parametrów minimum: 
 
IS≥1,00 
E1≥60 MPa, 
E2≥100 MPa, 
E2/ E1≥2,2. 
 
Wykonawca na własny koszt zapewni przeprowadzenie pomiarów zagęszczenia przez uprawnionego geologa w 
wykopie. Podstawą odbioru elementów będą protokoły z pomiarów – ustala się 3 punkty pomiarowe. Lokalizację 
punktów wskaże Inspektor Nadzoru podczas wykonywania pomiaru. 
Jako metodę badawczą należy zastosować płytę sztywną VSS. 
 
Bez wykonania pomiarów roboty nie mogą zostać odebrane i dopuszczone do kolejnego etapu. 
 
 
UWAGI: 
� roboty ziemne na obszarze objętym opracowaniem projektowym należy wykonać zgodnie z PN-S-

02205:1998 
� zmechanizowane prace należy wykonywać z należytą starannością i zgodnie planem BiOZ 
� prace należy wykonywać pod nadzorem Inwestora oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego 
� zmiany wynikłe w trakcie realizacji należy konsultować z Projektantem 
� ewentualne nieścisłości wymiarowe należy skorygować w trakcie budowy 
� podczas wykonywania prac należy przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie BHP  
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1.4 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy 
projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub 
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy albo decyzją o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego; 

 
 
Zestawienie powierzchni działek: 
Opracowanie projektowe obejmuje w swoim zakresie dz. 70/2 zgodnie z częścią graficzną. 
 
 Lp. Opis Powierzchnia 

01.
Powierzchnia całkowita działek:                                                            dz.nr 70/2       

                                                                                              
0,1300 ha 

02.
Powierzchnia objęta opracowaniem (pow. potrzebna do zrealizowania zadania 
inwestycyjnego) 

 
284,00 m2 

 

03.
Powierzchnia istniejąca zabudowy dobudówki przewidzianej do rozebrania 7,86 m2  

04.
Powierzchnia istniejąca zabudowy budynku świetlicy [po rozbiórce dobudówki] 
 

182,61 m2 

05.
Powierzchnia projektowana zabudowy zaplecza budynku świetlicy 
 

35,78 m2 

06.
Powierzchnia łączna zabudowy po zrealizowaniu zadania 218,39 m2 

07.
Powierzchnia chodników 
 

57,55 m2 

 
Projekt zakłada kompleksowe wykonanie montażu zbiornika z przyłączem do budynku świetlicy wiejskiej, który 
jako infrastruktura techniczna obsługuje obiekt. 
Dobrano zbiornik zapewniający szczelności i pojemność wystarczającą dla potrzeb funkcji obiektu. 
 

1.5 Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy 
podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

 
Nie dotyczy – teren nie podlega ochronie konserwatorskiej. 
 

1.6 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach 
terenu górniczego; 

 
Nie dotyczy - teren inwestycji znajduje się poza wpływami działalności górniczej. 
 

1.7 Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi; 

 
Urządzenia projektowane spełniają normy odrębne w zakresie BHP, ochrony przeciwpożarowej i 
sanitarnohigieniczne.  Projektowane przyłącze i zbiornik nie powodują negatywnego wpływu na stan środowiska, a 
w znacznym stopniu podnoszą jakość warunków zagospodarowania. Materiały użyte do realizacji posiadają 
stosowne atesty i aprobaty dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
 
Projekt spełnia zapisy wynikające z Decyzją o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego, usytuowanie obiektów od 
granicy działki i budynków sąsiednich zgodne z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. 
U z 2002r. nr 75 z poźn. zm.  
Projektowany układ spełnia wymogi bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników.  
Planowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 09.11.2010 (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) § 2 i 3 nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz nie występuje konieczność sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko dla zakresu przewidzianego w projekcie. 
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1.8 Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych; 

 
Nie dotyczy  
 

1.9 W przypadku budynków – powierzchnię zabudowy, o której mowa w pkt 4, określanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej 
Normie dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w załączniku do rozporządzenia. 

 
Nie dotyczy  
 
Obiekt: SZCZELNY ZBIORNIK WYBIERALNY Z PRZYŁACZEM KANALIZAC JI SANITARNEJ.  
 
Niniejszy projekt techniczny opracowano na podstawie: 
• zapisów Decyzją o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego 
• protokółu uzgodnienia dokumentacji projektowej wydanego przez Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji 
w Głubczycach. 
• informacji terenowo-prawnej wydanej przez Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w 
Głubczycach oraz mapy do celów projektowych 
• inwentaryzacji w terenie 
• uzgodnień z Inwestorem rozwiązań projektowych. 
• obowiązujących przepisów i norm. 

9. ZAKRES OPRACOWANIA 
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt: 

 1.1 instalacji kanalizacji sanitarnej - przyłącze 
 1.2 szczelnego zbiornika wybieralnego  

10. DANE OGÓLNE 
Realizowanym zadaniem jest budowa szczelnego wybieralnego zbiornika na ścieki sanitarne wraz z przyłączem do 
obsługi świetlicy wiejskiej.  
Obiekt który jest przedmiotem opracowania będzie zlokalizowany na działce  nr 70/2 w Dzielowie. 

11. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
Ścieki sanitarne z istniejącego budynku i budynku projektowanego odprowadzane będą zewnętrzną instalacją 

kanalizacyjną do projektowanego szamba wybieralnego.  
 

Szczelny zbiornik wybieralny o wymiarach 2,72x3,92x1,47 m i pojemności 10 tyś. Litrów. Wysokość włazu 40 
cm, zbiornik standardowo wyposażony jest w pokrywę włazową. Zbiornik zbudowany z żelbetu. Zbiornik z 
atestem PZH. 

 
Miejsce włączenia kanalizacji wskazane zostało na zagospodarowaniu terenu. Przyłącze kanalizacyjne na całej 

długości posadowione w obrębie terenu inwestycji.  
Przewody kanalizacji zewnętrznej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV-U∅160mm SN 8 kN/m2 o 

ściance litej. Rury należy ułożyć ze spadkami określonymi w części rysunkowej opracowania – 1,5%.  
 

Roboty ziemne należy wykonać mechanicznie i ręcznie z odwozem urobku. Wykopy ręczne należy prowadzić 
w fazie wykonywania profilowania dna wykopu do właściwej rzędnej. Przed zasypaniem przewodu ułożonego w 
ziemi należy sprawdzić osiowość ułożenia przewodu, zgodność spadków z projektem i przeprowadzić próbę 
szczelności . Na całym odcinku układania kanalizacji sanitarnej wykop należy zasypać piaskiem - wymiana gruntu. 
Dno wykopu należy ręcznie wyprofilować i wykonać podsypkę piaskową pod układany przewód o grubości 15 
cm. Wykop zasypywany piaskiem na całą wysokość – teren będzie docelowo podlegał utwardzeniu nową 
nawierzchnią. Cały wykop należy zagęścić mechanicznie.  
 

12. UWAGI KOŃCOWE 
 

o Przed przystąpieniem do wykonywania robót sprawdzić rzędne terenu i istniejącego uzbrojenia 
podziemnego. 

o Roboty ziemne poprzedzić należy właściwym zabezpieczeniem terenu prac oraz prowadzić należy je 
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II instalacje 
sanitarne i przemysłowe rozdział 2 .  

o Wykonywany wykop należy odeskować z zastosowaniem rozpór lub wykonać wykop na rozkop . 
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o Dna wykopów należy ręcznie wyprofilować i wykonać podsypkę piaskową pod układane przewody. 
Wykopy zasypywane piaskiem należy zagęścić mechanicznie . 

o Po wykonaniu : 
- kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem 
całość robót podlega odbiorowi końcowemu zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru 
Robót Budowlano - Montażowych tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe rozdział 4 Zewnętrzne sieci 
wodociągowe pkt. 4.7 . 
o Po ułożeniu przyłącza przed zasypaniem należy zgłosić jednostce geodezyjnej wykonanie namiaru 

geodezyjnego oraz służbom technicznym Zarządcy sieci przeprowadzenie odbioru technicznego . 
o Przy wykonywaniu robót obowiązują: 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" - PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania." 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" 
- Instrukcja wykonania, odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i 
polietylenu" opracowane przez C.T.B.K. - Warszawa 

 
2.9 Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów 
tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne 
parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne 
związane z tym obiektem; 

Nie występują w zakresie opracowania. 
 
2.10 Charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki 
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu 
sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, określającą w zależności od potrzeb: 
a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-
instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku, 
b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze – właściwości cieplne przegród 
zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych, 
c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń 
mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku, 

d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania 
dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych; 

Nie dotyczy zakresu opracowania. 
 
2.11 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz 
na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 
a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków, 
b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, 
c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 
d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych 
zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, 
e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

– mając na uwadze, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny 
wykazywać ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, 
zgodnie z odrębnymi przepisami; 

 
Ad a) zapotrzebowanie na wodę zgodnie z warunkami istniejącymi, odprowadzanie ścieków do szczelnego 
zbiornika wybieralnego – odbiór nieczystości przez ZUK Baborów  
Ad b) nie dotyczy – obiekt projektowany nie wytwarza zanieczyszczeń gazowych, zapachów, pyłowych i płynnych 
w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) § 2 i 3 
Ad c) nie dotyczy  
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 eliminują zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. 
Planowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 09.11.2010 (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) § 2 i 3 nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz nie występuje konieczność sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko dla zakresu przewidzianego w projekcie. 
 

2.12 W stosunku do budynku o powierzchni użytkowej większej niż 1000 m2, określonej zgodnie z Polską Normą, o której mowa w § 8 
ust. 2 pkt 9 – analizę możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych 
źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a także możliwości zastosowania 
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub 
blokowego ogrzewania; 

Nie dotyczy. 

2.13 Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach 
Nie dotyczy. 
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INFORMACJA BiOZ 
 
Realizacja projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej i zbiornika wybieralnego nie powinna rodzić sytuacji 
szczególnego zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi bezpośrednio uczestniczących w procesie budowy. 
Zagrożenia mogące wystąpić przy realizacji niniejszego zamierzenia należą raczej do typowych problemów 
wykonawczych. 
Następujące prace mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia ludzi: 
- wykonywanie i umacnianie wykopów 
- transport i montaż rur w wykopach 
- wykonywanie podsypki pod rurociągi - wykonywanie zasypki wykopów 
- praca dźwigów przy montażu żelbetowego zbiornika w wykopie  
- zagęszczanie gruntu w wykopach 
Wykopy mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi niezwiązanych z procesem budowy, dlatego 
należy zadbać o odpowiednie ich zabezpieczenie i oznaczenie. 
 
W czasie prac budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. Powinno się 
zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Każdy 
pracownik powinien znać przepisy i zasady BHP, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddać 
się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz 
wszelkie wymagane uprawnienia. Powinni też być wyposażeni w odpowiedni dla charakteru prac sprzęt, kaski 
ochronne i odzież ochronną. Zabezpieczenie ludzi przed w/w zagrożeniami należy określić w „Planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia", który powinien być sporządzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z 
Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (tekst ujednolicony - Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z 
późniejszymi zmianami).  
Uzyskanie stanu bezpieczeństwa na budowie powinno wynikać także z wymagań szczególnych poniższych 
przepisów: 
• art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujący sprawy związane z wykonywaniem robot w sposób 
bezpieczny, 
• normy PN-87/Z-08049 i PN-88/Z-08053 mówiące o zabezpieczeniach przed kontaktem z niebezpiecznymi, 
szkodliwymi i uciążliwymi czynnikami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i psychofizycznymi, 
• PN-81 /N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposób bezpieczny, 
• PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracowników, 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 - tekst 
ujednolicony, określające ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Zalecenia wykonawcze i uwagi końcowe: 
• przygotowanie organizacyjne prowadzenie robot budowlanych powinno polegać na zorganizowaniu 
bezpiecznego placu budowy, 
• wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych i stanowisk materiałów nie powodujące kolizji, 
• usytuowanie i prowadzenie dróg komunikacyjnych w sposób bezpieczny dla pracowników budowlanych, 
• roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem technicznym zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, 
• maszyny i urządzenia techniczne wykorzystywane w procesie technologicznym powinny posiadać odpowiednie 
certyfikaty lub świadectwa zgodności z przepisami oraz spełniać wymagania przepisów i norm higienicznych, w 
tym także wymagania dotyczące ograniczenia hałasu, 
• stosowany sprzęt powinien mieć wszystkie aktualne wymagane dokumenty potwierdzone przez Dozór 
Techniczny dopuszczające do stosowania go w budownictwie, 
• stosowany sprzęt powinien być utrzymywany w ciągłej sprawności technicznej, winien być należycie 
konserwowany a okresowe przeglądy wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, powinny być 
potwierdzone odpowiednimi dokumentami, 
• po zakończeniu pracy sprzętu należy go pozostawić w stanie pozwalającym na bezpieczne rozpoczęcie pracy 
następnego dnia bez względu na to kto i kiedy będzie tego sprzętu używał ponownie. 
 
Przepisy omawiające szczegółowo problematykę "Planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia": 
• Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego, 
• Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robot budowlanych. 
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O P I S   T E C H N I C Z N Y 
 

1. Temat opracowania 
Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy świetlicy wiejskiej. 
 
2. Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowią: 
    

- umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Jednostką Projektową 
- podkłady branży budowlanej i sanitarno – wentylacyjnej 
- wytyczne przyłączenia do sieci 
- ustawa „ Prawo Budowlane„  normy i przepisy. 
 

3. Zakres opracowania 
Zakresem opracowania projektu budowlano – wykonawczego ujęto : 

- Wymianę tablicy licznikowej wraz z licznikami 
- wymianę  tablicy rozdzielczej  „RG” 
- wymianę i rozbudowę instalacji oświetlenia pomieszczeń świetlicy 
- wymianę i rozbudowę instalacji gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia  
- instalację zasilania ogrzewaczy konwertorowych 
- instalację zasilania podgrzewaczy wody 
- budowa instalacji uziemiającej tablicę RG 

 
4. Zasilanie w energię elektryczną 
Zasilanie projektowanego budynku świetlicy odbywać się będzie z sieci zgodnie z warunkami zastanymi. 
Projektowany kabel wlz podłączyć do projektowane Rozdzielni Głównej. 
Linia kablowa typu YKY4x25 mm2 będąca wlz-tem zostanie wprowadzona do proj. tablicy rozdzielczej „RG”, 
zlokalizowanej w korytarzu w budynku świetlicy.  
 
5. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej 
Pomiar energii elektrycznej dla mocy 16 kW przewiduje się jako bezpośredni, jednostrefowy, 3-fazowy z 
licznikiem zlokalizowanym na szynie w szafce umieszczonej na ścianie.  
 
6. Wskażniki elektroenergetyczne 
 -  zasilanie w układzie                           TN-C 
 -  odbiory obiektu w układzie                         TN-S 
 -  sieć oświetlenia terenu                                      TN-C-S 
 -  napięcie zasilania                                         230/400 V  AC 
 -  moc zapotrzebowana                                          16,0 kW                             
 
7. Tablica rozdzielcza  „TR” 
Jako tablicę rozdzielczą dobrano rozdzielnicę typu BF-U-3/72-P MOELLER  IP30 izolacyjna 3x24 przystosowaną 
do montażu aparatury modułowej. Tablicę rozdzielczą zlokalizowano w korytarzu. 
Schemat ideowy tablicy rozdzielczej podano na rys. nr E/03.  
Awaryjne wyłączenie zasilania tablicy rozdzielczej „RG” przewidziano przy pomocy wyłącznika „p-poż” 
zabudowanego przy wejściu do budynku. 
 
8. Oświetlenie 

 8.1 Oświetlenie ogólne budynku świetlicy 
Zgodnie z wytycznymi normy PN—EN-12464-1 natężenie oświetlenia dobrano odpowiednio: 

- pomieszczenie główne pow. 300 lx  
- łazienki i sanitariaty       pow. 200 lx 
- magazyn                         pow. 100 lx 

Oprawy oświetleniowe wyposażone zostaną w  świetlówki liniowe i kompaktowe. Typy opraw podano na planach 
instalacji. Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYżo3x1,5 mm2 . Przewody układać wewnątrz 
konstrukcji ścian i ponad sufitami w osłonie z rurek z PCV. Sterowanie oświetleniem za pomocą wyłączników 
mocowanych na wysokości 1,4 m. 
 
 



 

Projekt budowlany rozbudowy i remontu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzielów                                          str. 30 

Pracownia Projektowa  "4D Wojciech Śnieżek" 44-100 Gliwice, ul. Gorzołki 17/9 
 
 
 

Zestawienie opraw oświetleniowych: 
 
A1 - Downlight dostropowy 2x26W IP44, 2 kl. ochr. szkło matowe - 8 szt. 
 
D1 - Oprawa kasetonowa, dostropowa 4x18W, M600 dyfuzor pryzmatyczny IP44 - 4 szt. 
 
EW1 - Logica IP65 ATCT 8W SE 1P + piktogram 
 
EW3 - Logica IP65 ATCT 24W SE 1P + uchwyt SP 
 
L1 - Oprawa zwieszana na linkach 2x36W IP20 - 12 szt. 
 
L2 - Oprawa nastropowa 2x36W IP65 - 8 szt. 
 
E.1- Lampa halogenowa z czujnikami ruchu IP44, kl. odporności I  - 2szt. 
 
9. Obwody gniazd wtykowych 
Przewidziano gniazda wtykowe do ścian murowanych ogólnego przeznaczenia, bryzgoszczelne, gniazda do 
zasilania podgrzewaczy wody i grzejników konwektorowych umieścić 0,50m nad podłogą. Rozmieszczenie gniazd 
wtykowych podano na planach instalacji. Instalację zasilania gniazd wykonać przewodami YDYżo3x2,5 mm2  . 
Wykonanie instalacji jak w p-cie 3.8. Gniazda wtyczkowe mocować na wysokości: 

- + 1,1 m. w pomieszczeniach szatni, sędziów i pom. magazynowych 
- + 1,4 m. w łazienkach – do grzejników i podgrzewaczy przepływowych 0,50m  

 
10.  Instalacja połączeń wyrównawczych 
W obiekcie należy wykonać połączenia wyrównawcze, które polegać będą na połączeniu urządzeń przewodzących 
obcych ze zbiorczą szyną uziemiającą zgodnie z norma  PN-IEC-60364-5-54 
Główna szyna uziemiająca K12 zainstalowana będzie poniżej tablicy „RG” w skrzynce z  poliwęglanu. Z szyny tej 
wyprowadzone będą przewody wyrównawcze LYżo 4 mm2, które  łączyć będą obudowy, osłony grzejników, 
podgrzewaczy wody  i innych konstrukcji które mogą znależć się pod napięciem. Główną szynę wyrównawczą 
należy uziemić jak i podłączyć do szyny „PE” tablicy rozdzielczej  „RG”.  
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INFORMACJA dot. BIOZ 
 
ZAKRES ROBOT: 
 
Budowa instalacji elektrycznej zewnętrznej, wewnętrznej oraz instalacji odgromowej . 
 
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJ ĄCE ZAGROŻENIA 
 

• zbliżenie do obwodów 0,4 kV kabli nn podczas montażu i zasileniu projektowanego złącza kablowego; 
• praca przy przekładaniu/demontażu istniejących kolidujących kabli. 

 
WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU PRACOWNIKOW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZ NYCH: 
 

• przed przystąpieniem do prac ziemnych kablowych poinstruować pracowników w zakresie zabezpieczania 
i oznaczania wykopów ziemnych; 

• przed przystąpieniem do prac demontażowych przekładanych odcinków sieci przygotować miejsce pracy i 
dokonać dopuszczenia do tych prac po odłączeniu napięcia oraz uziemienie przekładanych kabli; 

• prace przy przekładaniu istn. kabli wykonać pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego. 
 
WSKAZANIE ŚRODKOW ZAPOBIEGAJ ĄCYCH NIEBEZPIECZE ŃSTWOM 
 
Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z polskimi normami, warunkami 
technicznymi i sztuką budowlaną w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
27.08.2002 r.(Dz. U. 17.09.2002r) w sprawie zapewnienia bezpośredniego nadzoru nad 
pracami szczególnie niebezpiecznymi, stwarzającymi zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi. W związku z powyższym należy przestrzegać następujących zasad BHP: 

• podczas prac ziemnych stosować oznaczenie wykopów taśmą biało-czerwoną a w Miejscach skrzyżowań 
z przejściami zabezpieczyć wykopy przykryciem lub kładkami; 

• nachylenie skarp wykopów wykonać tak, aby zapewnić dobrą stateczność ścian zależną od rodzaju 
gruntu; 

• podczas prac montażowych i instalacyjnych latarni na wysokości zapewnić stosowanie podnośnika lub 
rusztowania stojącego; 

• wszyscy pracownicy muszą być wyposażeni w kaski ochronne; 
• budowę zabezpieczyć w podręczny sprzęt gaśniczy i BHP; 
• przy użytkowaniu sprzętu mechanicznego należy przeprowadzić próbę techniczną i sprawdzić czy spełnia 

on wymagania BHP; 
• wszystkie użytkowane na budowie urządzenia i narzędzia (elektronarzędzia, spawarki, itp.) oraz środki 

ochrony pracy powinny posiadać certyfikat bezpieczeństwa; 
• użytkując sprzęt mechaniczny, pomocniczy oraz urządzenie nie objęte dozorem technicznym wykonawca 

powinien we własnym zakresie zorganizować dozór, 
• opracować instrukcje obsługi, przeprowadzić kontrole bieżące i okresowe;  
• na placu budowy powinno być wyznaczone miejsce do składowania materiałów; 
• składowisko materiałów instalacyjnych i urządzeń technicznych powinno być wykonane w sposób 

zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów; 
• prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych powinno być 

wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia; 
• urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z normami i 

obowiązującymi przepisami. 
 
 

 


