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OŚWIADCZENIE 

  
 

 
 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oświadczamy, że projekt przebudowy tarasu 

w budynku przedszkola prywatnego zlokalizowanego na działkach 353/3 i 358, obręb Ustronie Morskie w 

Ustroniu Morskim przy ul. Wojska Polskiego 8A, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

Prawem Budowlanym – ustawa z  dn. 7 lipca 1994 r. – Dz.U. 2016r. poz. 290, Rozporządzeniem z  dn. 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

– Dz.U. 2015, poz. 1422 wraz z późniejszymi zmianami, przepisami związanymi z w/w oraz właściwymi 

normami i zasadami wiedzy technicznej. 
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Zachodniopomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Zachodniopomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Aneta Mandes-Woźniak

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 16/ZPOIA/2004,
jest wpisana na listę członków Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: ZP-0460.

Członek czynny od: 09-03-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 27-04-2016 r.  Szczecin.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-10-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Jan Łukaszewski, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

ZP-0460-9EF5-YD53-E8D5-CB71

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
- część opisowa - 

 

1.1 DANE OGÓLNE: 
 

1.1.1 Inwestor: 

Przedszkole Publiczne Ustronie Morskie 
ul. Wojska Polskiego 8A,  78-111 Ustronie Morskie 

 

1.1.2 Inwestycja i jej adres: 

Budynek przedszkola publicznego przy ul. Wojska Polskiego 8A w Ustroniu Morskim 
zlokalizowany na działkach nr 353/3, 358, obręb Ustronie Morskie. 

 

1.1.3 Podstawa opracowania: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. 
zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U.2015 poz. 
1422 wraz z późniejszymi zmianami).w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, 

- Opis techniczny projektowanej inwestycji. 
 

1.2 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I KOLEJNOŚĆ 
REALIZACJI: 

W zakres robót dotyczących w/w inwestycji wchodzi: 

- przygotowanie placu budowy: wyznaczenie i zabezpieczenie placu budowy, 
postawienie tablicy informacyjnej, itp. 

- roboty wyburzeniowe: wykonanie otworu w ścianie północnej budynku pod 
zamontowanie drzwi wewnętrznych,  

- roboty murarskie - budowa ścian, 
- roboty betonowe i żelbetowe - wylewanie wieńców, podciągów, 
- wykonanie izolacji termicznej istniejących oraz projektowanych przegród, 
- montaż okien i drzwi, 
- roboty wykończeniowe i tynkarskie, 
- montaż barierek. 
 
1.3 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 

 Teren projektowanej inwestycji, tj. działki 353/3 i 358, obręb Ustronie Morskie 
znajduje się w Ustroniu Morskim przy ul. Wojska Polskiego 8A. W niniejszym sąsiedztwie 
działki znajdują się obiekty mieszkalno-usługowe mieszczące usługi handlu, gastronomi 
wraz z zabudową mieszkaniową. 

Jest to teren zabudowany - na działce znajduje się budynek przedszkola publicznego. 
Od strony wschodniej działka graniczy z działką nr 353/2, od strony północnej z 

działka nr 83/1 - pas drogowy ul. Wojska Polskiego, od strony zachodniej z działką nr 
359/1, od strony południowej z działką nr 354/1. 
 
1.4 WSKAZANIE ELEMENTÓW  ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, 

KTÓRE MOGĄ STWARZĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:    
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Na działkach 353/3 i 358, na których projektuje się prace budowlane nie znajdują się 
elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
1.5 WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH  

PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ 
I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA: 
 

- W trakcie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić sytuacje stwarzające 
różnej skali zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania zasad BHP, zasad sztuki 
budowlanej oraz prowadzenia robót  niezgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych”. 

- Przewidywane zagrożenia to: 
- Brak bezpośredniego nadzoru kierownika robót oraz mistrzów budowlanych 

stosownie do zakresu obowiązków nad bezpieczeństwem i higieną pracy, co 
powodować może nagminne nieprzestrzeganie podstawowych zasad BHP w trakcie 
realizacji robót budowlanych i narażanie pracowników na niebezpieczeństwo 
utraty zdrowia lub życia. 

- Błędne określenie zgodności  z projektem lokalizacji  urządzeń i przebiegu 
istniejących sieci podziemnych i nie określenie bezpiecznej odległości  w jakiej 
mogą być wykonywane roboty budowlane, co powodować może ryzyko przerwania 
dostawy mediów do sąsiednich obszarów. Zagrożenie występować może w trakcie 
prowadzenia robót ziemnych. 

- Nieprawidłowe zabezpieczenie lub jego brak miejsc niebezpiecznych przy 
wykopach głębszych niż 1 m oraz nieprzestrzeganie zasad BHP przy pracach w 
wykopach o pionowych ścianach głębszych niż 1m (brak zabezpieczenia 
pracowników). Ryzyko narażenia zdrowia lub życia pracowników w trakcie 
wykonywania robót budowlanych związanych z wykonywaniem prac związanych z 
fundamentowaniem, z sieciami. 

- Nieprzestrzeganie obowiązku stosowania niezbędnych środków ochrony 
indywidualnej przez osoby przebywające na budowie. Ryzyko utraty zdrowia lub 
życia. Zagrożenie może występować w trakcie całego procesu budowy. 

- Nieprzestrzeganie warunku, który mówi, że rusztowania i ruchome podesty 
powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta lub projektem 
indywidualnym oraz, że ich użytkowanie jest możliwe jedynie po dokonaniu 
odbioru rusztowania lub podestu przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. 
Ryzyko narażenia pracowników na utratę zdrowia lub życia (upadki z wysokości). 

- Nie zachowywanie przepisów BHP w trakcie robót zbrojarskich i betoniarskich a w 
szczególności: nie ustawienie stołów warsztatowych i maszyn zbrojarskich w 
pomieszczeniach lub pod wiatami, nie wyposażenie miejsc pracy przy stołach 
zbrojarskich i stanowiskach obsługi maszyn w pomosty drewniane lub wykonane z 
innych materiałów o właściwościach termoizolacyjnych, składowanie różnych 
elementów zbrojenia i kształtowników stalowych razem, bez oddzielenia, na 
niewyrównanym i nieodwodnionym podłożu, chodzenie po ułożonych elementach 
zbrojenia, podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdującego się w 
położeniu wyższym niż 0.5 m ponad miejscem ułożenia, chwytanie rękami za 
skrajne elementy zbrojenia, rzucanie elementów zbrojenia, brak wygrodzenia 
kołowrotków do rozwijania zwojów stali zbrojeniowej  i przestrzeni pomiędzy 
kołowrotkami i prościarkami, przebywanie osób wzdłuż wyciąganego pręta 
zbrojeniowego w czasie prostowania stali, organizowanie innych stanowisk 
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roboczych i składowisk, przebywanie osób niezatrudnionych przy prostowaniu stali, 
nie zachowywanie podstawowych przepisów BHP w trakcie cięcia prętów 
zbrojeniowych, nie wyposażenie osób zatrudnionych przy rozcieńczaniu środków 
chemicznych do mieszanek betonowych w środki ochrony indywidualnej, 
wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokości większej niż 1m, nie 
wyposażenie punktu zsypu w odbojnice zabezpieczające pojazd dostawczy z masą 
betonową przed stoczeniem się, nie zabezpieczenie pracowników przed 
oparzeniem w trakcie podgrzewania lub naparzania materiałów.    Wszystko to 
powodować może poważne ryzyko utraty zdrowia lub życia przez pracowników 
wykonujących roboty budowlane mogące występować w trakcie wznoszenia 
konstrukcji głównej obiektu. 

- Brak kontroli nad stanem technicznym narzędzi i urządzeń pomocniczych służących 
do prac montażowych (powinny być sprawdzane codziennie przez kierownika robót 
lub mistrza budowlanego), może narażać używających takiego sprzętu 
pracowników na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Ryzyko takie może 
występować w trakcie całego procesu budowlanego. 

- Montowanie, eksploatowanie oraz obsługiwanie maszyn, urządzeń technicznych 
oraz narzędzi zmechanizowanych niezgodnie z instrukcją producenta oraz bez 
dokumentów uprawniających do ich eksploatacji – dotyczy maszyn i urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Ryzyko utraty zdrowia lub 
życia, może występować w trakcie całego procesu budowlanego. 

- Napowietrzne linie elektroenergetyczne na placu budowy lub w jego pobliżu 
stwarzają ryzyko porażenia prądem elektrycznym w przypadku: zerwania lub 
dotknięcia przewodów linii przez pracujące czy przejeżdżające w pobliżu; maszyny 
budowlane lub przez przedmioty trzymane przez ludzi; zerwania przewodów linii 
na skutek warunków atmosferycznych (wiatr, sadź katastrofalna) oraz uszkodzenia 
słupów; przeskoku napięcia na ludzi lub znajdujące się w pobliżu przewodzące 
prąd elementy maszyn i przedmiotów; uszkodzenia izolacji linii. 
 

1.6 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH: 

 

- W trakcie przygotowania i prowadzenia prac budowlanych uczestnicy procesu 
budowlanego muszą współdziałać ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Ponadto wykonawca robót szczególnie niebezpiecznych przed 
przystąpieniem do ich wykonania powinien opracować instrukcję bezpiecznego ich 
wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich 
robót. Należy także zapoznać pracowników z dokumentacją techniczno-ruchową 
lub instrukcją obsługi maszyn i urządzeń technicznych nie podlegających dozorowi 
technicznemu przed przystąpieniem do robót. 

- Do robót o szczególnym stopniu komplikacji oraz szczególnie niebezpiecznych 
należy zatrudniać pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia.  

- Instruktaż pracowników prowadzić powinna osoba do tego uprawniona tj. 
kierownik robót budowlanych lub mistrz budowlany zawsze przed przystąpieniem 
do planowanych prac budowlanych. Przeszkolenie  pracowników odbywać się może 
w np. w formie odpraw przed przystąpieniem do planowanych prac, bądź w formie 
prelekcji czy też szkoleń w pomieszczeniach zaplecza budowy. 
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- Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne,  
- szkolenie okresowe. 
- Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 

szkolenia. 
-  Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo 

zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy (obejmuje 
ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w 
Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej 
pomocy). Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia 
wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien 
być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach 
osobowych pracownika. 

- Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien 
zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku 
pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego 
wykonywania pracy na tym stanowisku - pracownicy przed przystąpieniem do 
pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym 
stanowisku pracy. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być 
przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na 
określonym stanowisku pracy. 

- Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie 
rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują 
szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie 
rzadziej niż raz w roku. 

- Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i 
innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Wymóg ten nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz 
silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

- Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 
zdrowia pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 
- W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem 

danej pracy oraz zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy a także 
czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w 
sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników. 

- Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 
znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
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- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. 

 
1.7 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZEŃSTWĄ WYNIKAJĄCYM Z 
WYKONYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH 
BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 
EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ: 

 
- Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom: 
- środki ochrony indywidualnej, 
- środki ochrony zbiorowej, 
- ogrodzenie i odpowiednie oznaczenie placu budowy 
- oświetlenie naturalne i sztuczne, 
- łączność telefoniczna, 
-  rusztowania robocze odpowiadające przepisom BHP oraz instrukcji montażu 

producenta lub projektowi indywidualnemu, 
- rusztowania ochronne, 
- znaki bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych oraz występujących na nich 

drzwiach i bramach, 
- znaki ostrzegawcze, 
- wyznaczone drogi, wyjścia i przejścia dla pieszych, 
- sprawne, z atestami urządzenia gaśnicze, 
- oświetlenie pozycyjne żurawi, 
- instalacje rozdziału energii na terenie budowy wyposażone w  zabezpieczenia 

przeciwpożarowe, przeciwwybuchowe i przeciwporażeniowe oraz dostępny 
wyłącznik główny. 

- maszyny i urządzenie z atestami, z dokumentacją techniczno-ruchową, 
z instrukcją obsługi. 

- Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 
- opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych 

i zaznajomienie z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót, 
- współdziałanie uczestników procesu budowlanego w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy, 
- bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad BHP, 
- wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” oraz zasadami 
sztuki budowlanej pod stałym nadzorem technicznym, 

- sporządzenie planu „bioz”, 
- stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej przez wszystkie osoby 

przebywające na budowie, 
- bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawowany przez kierownika robót oraz mistrza budowlanego, 
- szkolenia pracowników przed wykonywaniem prac niebezpiecznych, 
- zapoznanie pracowników z dokumentacją techniczno-ruchową lub instrukcją 

obsługi maszyn i urządzeń technicznych nie podlegających dozorowi technicznemu 
przed przystąpieniem do robót, 
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- utrzymywanie placu budowy w należytym porządku, 
- kontrola stanu technicznego urządzeń przez uprawnione osoby, 
- przestrzeganie instrukcji obsługi lub wytycznych producenta używanych maszyn i 

urządzeń technicznych, 
- przestrzeganie technologii i reżimów technologicznych wykonywania prac 

specjalistycznych, 
- zatrudnianie wyspecjalizowanych jednostek wykonawczych do wykonywania prac 

specjalistycznych, 
- przeszkolenie w przewidziany prawem sposób pracowników, szczególnie w zakresie 

BHP oraz zatrudnienie, stosownie do wymagań, pracowników z odpowiednimi 
uprawnieniami do obsługi urządzeń specjalistycznych (np. elektrycznych), 

- urządzenia techniczne muszą być wyposażone w instrukcje i właściwe ostrzeżenia, 
- serwis urządzeń i maszyn zostanie powierzony wyłącznie wyspecjalizowanym 

firmom, 
- odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjne i urządzeń gaśniczych 
- wydzielenie miejsc postojowych dla pojazdów używanych w trakcie budowy, 
- wydzielenie stref  prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych (roboty 

zbrojarskie, roboty przy użyciu materiałów chemicznych) i odpowiednie ich 
oznaczenie, 

- Prace na dachu należy organizować minimalizując ryzyko potencjalnego upadku, 
nie bazując na systemach powstrzymujących spadanie człowieka lub przedmiotów. 

Osoby kierujące pracami na dachu w pierwszej kolejności muszą:   
1. uwzględnić zastosowanie środków zapewniających przede wszystkim ochronę 

wszystkich zagrożonych osób tj. systemów ochrony zbiorowej jak: rusztowania, siatki 
bezpieczeństwa, balustrady ochronne, a dopiero w drugiej kolejności zabezpieczeń 
chroniących pojedyncze osoby;  

2. uwzględnić zastosowanie przede wszystkim pasywnych środków ochrony jak: siatki 
bezpieczeństwa (robotnik nie musi wykonywać żadnych czynności w celu uruchomienia 
zabezpieczenia), a dopiero w drugiej kolejności aktywnych środków ochrony jak: szelki 
bezpieczeństwa (robotnik musi dopiąć się do punktu kotwiczenia) dopilnować, aby 
prace były wykonywane wyłącznie w warunkach atmosferycznych niezagrażających 
zdrowiu i życiu pracowników; 

-  W pracach przy montażu konstrukcji stalowych, w zależności od technologii 
montażu, rodzajów elementów i organizacji pracy na budowie brygadę montażową 
tworzą:  

 operator maszyny montażowej, posiadający uprawnienia do obsługi 
maszyny danej klasy 

 sygnalista odpowiednio przeszkolony i specjalnie do tego celu wyznaczony, 
wyróżniający się spośród pozostałych pracowników kolorem hełmu lub/i 
kamizelki, do którego wskazań i sygnałów zobowiązany jest stosować się 
operator maszyny 

 zespół hakowych odpowiedzialnych za podwieszanie i nakierowywanie 
elementów 

 przynajmniej dwuosobowy zespół montażowy, który ustawia, rektyfikuje i 
zgodnie z projektem stęża montowany element w miejscu docelowym 

 przynajmniej dwuosobowy zespół łączeniowy, składający się ze: spawacza, 
nitera, montera. 

- Osoby wykonujące lub nadzorujące prace na dachu powinny umieć rozpoznawać 
zagrożenia, rozumieć sposoby funkcjonowania stosowanych systemów pracy oraz 
dysponować umiejętnością ich wykorzystywania, w tym m.in.: montażu 
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zabezpieczenia krawędzi dachu, obsługi przejezdnego podestu roboczego, 
ręcznego transportu materiałów, montażu rusztowań, stosowania sprzętu ochrony 
osobistej, w tym procedur ratowniczych; 

- Przed skrzyżowaniami ciągów komunikacyjnych z liniami napowietrznymi, 
niepodlegającymi wyłączaniu należy ustawić bramki ograniczające dopuszczalne 
gabaryty przejeżdżających pojazdów.  Bramki należy ustawiać po obu stronach 
ciągów komunikacyjnych, poza granicą strefy niebezpiecznej, nie bliżej niż 15m od 
miejsca skrzyżowania. Wysokość górnej krawędzi bramki powinna być dostosowana 
do gabarytów przejeżdżających pojazdów, lecz nie mniejsza niż 4m;  

- Należy dążyć do tego, by prace były wykonywane tylko i wyłącznie przy wyłączonej 
linii elektroenergetycznej. W przypadku konieczności prowadzenia prac przy 
czynnej linii, przed przystąpieniem do realizacji zadania należy z jej 
użytkownikiem uzgodnić bezpieczne warunki pracy. 

- W trakcie ustalania lokalizacji placów składowych należy przestrzegać zakazu 
składowania materiałów bezpośrednio pod liniami elektroenergetycznymi lub w 
odległości nie mniejszej niż: 

• 3 m – od linii niskiego napięcia  
• 5 m – od linii wysokiego napięcia do 15 kV 
• 10 m – od linii wysokiego napięcia do 30 kV 
• 15 m – od linii wysokiego napięcia pow.30 kV. 

Strefę niebezpieczną należy mierzyć w poziomie, od skrajnego przewodu linii i po 
obu jej stronach; 

- W trakcie prac w obrębie czynnej linii elektroenergetycznej nie wolno 
bezpośrednio pod nią lokalizować stanowisk pracy, a odległość liczona w poziomie 
od skrajnych przewodów powinna być nie mniejsza niż (granice szerokości stref 
niebezpiecznych): 

• 3 m – dla linii niskiego napięcia nieprzekraczającej 1 kV 
• 5 m – dla linii wysokiego napięcia od 1 kV do 15 kV 
• 10 m – dla linii wysokiego napięcia od 15 kV do 30 kV 
• 15 m – dla linii wysokiego napięcia od 30 kV do 110 kV 
• 30 m – dla linii wysokiego napięcia pow. 110 kV. 

- Na każdym słupie napowietrznej linii elektroenergetycznej na placu budowy 
powinien być umieszczony oznacznik strefy niebezpiecznej w postaci tablicy 
ostrzegawczej; 

- Strefy niebezpieczne należy oznaczyć, a w przypadku prowadzenia prac o zmroku 
także oświetlić w sposób umożliwiający odczytanie ich oznaczenia. 

- wyjaśnianie wszelkich wątpliwości powstałych podczas zapoznawania się z 
dokumentacją jak i w czasie realizacji inwestycji z autorami projektu. 
 

Zabrania się: 
1. Składowania materiałów bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi lub w odległości mniejszej niż to określają przepisy 
szczegółowe. 

2. Sytuowania stanowisk pracy lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio 
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości mniejszej niż 
to określają przepisy szczegółowe. 

3. Wykonywania pracy w obsadzie jednoosobowej. 
 

Uwagi: 
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1. Całość robót prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlano 
Montażowych, przepisami BHP i PPOŻ oraz zaleceniami producentów materiałów i urządzeń. 

2. W przypadku stwierdzenia odstępstw od przyjętych w projekcie danych, na etapie wykonawstwa 
wprowadzić korekty na budowie. 

3. Przy zachowaniu wytycznych zawartych w informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
budowie oraz wytycznych zawartych w projekcie organizacji placu budowy – zakres projektowanych robót 
nie będzie miał wpływu na zdrowie ludzi oraz pogorszenie stanu środowiska. 

 
 
 
 

      Opracowanie: 
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III.  OPIS TECHNICZNY 
 

1. DANE EWIDENCYJNE: 

1.1  Obiekt 
 

 Budynek przedszkola publicznego przy ul. Wojska Polskiego 8A w Ustroniu Morskim 
zlokalizowany na działkach nr 353/3, 358, obręb Ustronie Morskie. 
 
1.2  Ewidencja terenu 
 

 woj. zachodniopomorskie 
 powiat:  kołobrzeski 
 gmina:  Ustronie Morskie 
 obręb:  Ustronie Morskie 
 działka nr: 353/3, 358 

1.3.  Inwestor: 
 

Przedszkole Publiczne Ustronie Morskie 
ul. Wojska Polskiego 8A,  78-111 Ustronie Morskie 
 
1.4.  Jednostka projektowa 
 

AMANDES ARCHITEKTURA – Aneta Mandes-Woźniak 
ul. Jana Matejki 8/2, 78-100 Kołobrzeg 
 
2. PODSTAWA   OPRACOWANIA: 
 

-  zlecenie Inwestora,  
- mapa sytuacyjno – wysokościowa  1 : 500,  
- inwentaryzacja fotograficzna i budowlana, 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U.2015 poz. 1422 wraz z późniejszymi zmianami). 

 
3.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA: 
 

 Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy tarasu w budynku przedszkola 
publicznego zlokalizowanego na działkach 353/3, 358, obręb Ustronie Morskie przy ul. Wojska 
Polskiego 8A. 
 
4.  DANE O TERENIE: 
 

4.1  Lokalizacja. 
 

Teren projektowanej inwestycji, tj. działki 353/3 i 358, obręb Ustronie Morskie znajduje 
się w Ustroniu Morskim przy ul. Wojska Polskiego 8A. W niniejszym sąsiedztwie działki znajdują 
się obiekty mieszkalno-usługowe mieszczące usługi handlu, gastronomi wraz z zabudową 
mieszkaniową. 

Jest to teren zabudowany - na działce znajduje się budynek przedszkola publicznego. 
Od strony wschodniej działka graniczy z działką nr 353/2, od strony północnej z działka 

nr 83/1 - pas drogowy ul. Wojska Polskiego, od strony zachodniej z działką nr 359/1, od strony 
południowej z działką nr 354/1. 

 



AMANDES ARCHITEKTURA  ul. Matejki 8/2  78-100 Kołobrzeg, tel. 795 067 343, e-mail: office@amandes-architektura.com 

PRZEBUDOWA TARASU W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO 
UL.  WOJSKA POLSKIEGO 8A,  DZ. NR  353/3,358,  OBR. USTRONIE MORSKIE,  GM. USTRONIE MORSKIE 

 

 

4.2  Stan własności. 
 
 

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane do terenu, 
na którym zlokalizowana jest projektowana inwestycja.  
 
4.3 Warunki gruntowo-wodne. 
 

 Projektowana przebudowa obiektu nie wymaga wykonania badań gruntowych. Przed 
przystąpieniem do projektowania konstrukcji dokonano analizy stanu istniejącego oraz 
przeprowadzono szczegółowy wywiad z Inwestorem.  

 
4.4 Uzbrojenie terenu i stopień istniejącego zainwestowania. 
 

 Działki nr 353/3 i 358 znajduje się na terenie Ustronie Morskiego i jest uzbrojona w sieć 
elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i deszczową. Przedmiotowa inwestycja nie 
wymaga podłączenia do dodatkowych zewnętrznych sieci infrastruktury technicznej. 

Działki nr 353/3 i 358 to teren zabudowany trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym 
budynkiem stanowiącym przedszkole publiczne.  

 
5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO: 
 

 Na działkach nr 353/3 i 358 znajduje się trzykondygnacyjny, wolnostojący, podpiwniczony 
budynek użyteczności publicznej usytuowany centralnie na działce. W obiekcie mieści się 
siedziba publicznego przedszkola.  
 Budynek został wybudowany w latach 60-tych XX wieku, w technologii tradycyjnej 
murowanej i jest kryty dachem płaskim. Obiekt posadowiono na wysokim cokole. 
 Wjazd oraz wejście na teren działki mieści się w północnej części działki - od ul. Wojska 
Polskiego. Wejście główne do budynku znajduje sie w elewacji północnej. 

 
6. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ: 
 

 W celu poprawy funkcjonowania obiektu zaprojektowano przebudowę tarasu 
przylegającego do wejścia głównego budynku, tak aby powstało nowe pomieszczenie 
mieszczące szatnię - obecnie szatnia znajduję się w holu głównym (dokładną lokalizację 
przebudowy tarasu wskazano na planie sytuacyjnym - rys. nr 1 niniejszego opracowania). 
Nowopowstałe pomieszczenie będzie połączone komunikacyjnie i funkcjonalnie z pozostałą 
częścią przedszkola poprzez hol główny. 

Powierzchnia użytkowa szatni: 27,69 m2. 
Wymiary zewnętrzne projektowanej zabudowy to: 12,03 m x 2,73 m. 

Zabudowę tarasu projektuje się w technologii tradycyjnej murowanej wykonanej 
z pustaków ceramicznych POROTHERM 18,5 P+W na zaprawie cementowej M10. Pokrycie dachu 
istniejące - dach płaski (kąty dachu istniejący). Nowopowstałą ścianę planuje się wykończyć 
tynkiem strukturalnym barwionym w masie w kolorze białym. 
 Na istniejącym dachu planuje się położenie paroizolacji, izolacji termicznej w postaci 
styropianu grubości 20 cm oraz wykończenie papą. Istniejąca konstrukcja stropu znajdującego 
się pod nowopowstałym pomieszczeniem również zostanie ocieplona oraz otynkowana.  
 Projektuje się również zabudowę wnęki znajdującej się w przyziemiu bezpośrednio przy 
schodach prowadzących do wejścia głównego. 
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7. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
 

Projektowana przebudowa nie wpłynie na sposób zagospodarowania terenu. Nie zmieni również 
parametrów terenu oraz powierzchni zabudowy (projektowane ściany powstaną na istniejącym 
cokole budynku). 
 
8. DANE LICZBOWE: 
 

a/  POWIERZCHNIA PRZEBUDOWY:   32,84 m2  

b/ POW. UŻYTKOWA:      27,69 m2 

c/  KUBATURA :       131,97 m3 

d/  WYMIARY ZEWNĘTRZNE:    12,03 x 2,73 m 

e/  WYSOKOŚĆ:       5,93 m n.p.t. 

 
9. DANE MATERIAŁOWE: 
 

- ściany zewnętrzne: tynk wewnętrzny cementowo-wapienny, mur z pustaków ceramicznych 
POROTHERM 18,8P+W klasy 15 gr. 19 cm z wzmocnieniami żelbetowymi (wg proj. 
konstrukcji), tynk elewacyjny barwiony w masie; 

- belki żelbetowe: wykonane na budowie z betonu C20/25 zbrojone stalą A-0 i A-IIIN 
-  wg proj. konstrukcji; 

- nadproża: prefabrykowane typu L19 oraz wylewane monolitycznie, wykonane wg proj. 
konstrukcji; 

- wieńce: żelbetowe o przekroju 19 x 25 cm , wykonane z betonu C20/25 zbrojone stalą A-0 
i A-IIIN -  wg proj. konstrukcji; 

- podciąg pod projektowaną ścianą - wg proj. konstrukcji 
- stropodach: istniejący. 
 
10. ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE: 

10.1. Materiały wykończeniowe: 
- okładziny zewnętrzne: 

 ściany zewnętrzne - dekoracyjny tynk np. firmy CAPAROL typu "baranek" o ziarnieniu 1,0 
mm w kolorze białym, 

- okładziny wewnętrzne: tynk cementowo-wapienny kat. III (np. firmy Atlas), zalecany do 
ręcznego lub maszynowego tynkowania betonu komórkowego wewnątrz budynków 
– w pomieszczeniach o normalnej wilgotności powietrza, 

- stolarka okienna i drzwiowa: okna PVC, zestaw 2-szybowy ze szkłem niskoemisyjnym oraz 
przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem, wg zestawienia stolarki 
rys. nr 7; 

-  posadzka w szatni: wykładzina elastyczna, winylowa - heterogeniczna (duże możliwości 
kolorystyczne i wzornicze) wykładzina winylowa gr. 2 mm, np. Acczent Evolution firmy 
Tarkett lub homogeniczna wykładzina winylowa gr.2 mm,  np. iQ  Granit firmy Tarkett; 
Wszystkie styki podłogi ze ścianą należy wyoblić listwami przypodłogowymi z elastycznego 
PVC – przyklejanymi do ściany i spawanymi do podłogi. 

- obróbki blacharskie:  z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,8 mm, malowanej farbą 
w kolorze RAL 7035. 

- rynny i rury spustowe: rynna PVC o średnicy 110 mm, rura spustowa PVC o średnicy 80 
mm, kolor dopasować do rynien i rur istniejących (kolor brązowy). 

- pokrycie dachu: papa asfaltowa wierzchniego krycia w kolorze szarym. 
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10.2. Izolacje przeciwwilgociowe:  
 

-  izolacja dachu: folia paroizolacyjna układana pod warstwą ocieplenia 2 x papa 
termozgrzewalna na warstwie ocieplenia.    

 
10.3. Izolacje termiczne 
 

-  ściany zewnętrzne: styropian fasada system KOMFORT [λ≤0,042 W/(m*K)] o gr. 15 cm. 
-   strop pod pomieszczeniem: styropian dach/podłoga EXPERT [λ≤0,032 W/(m*K)] gr. 20 

cm; 
-   stropodach: styropian podłoga/dach EXPERT [λ≤0,032 W/(m*K)] gr.20 cm; 
 
10. INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

W projektowanej przebudowie należy wykonać instalację elektryczną obejmującą 
oświetlenie strefy wejściowej na zewnątrz oraz wewnątrz szatni. 

Podłączenie odwodnienia dachu do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
Do nowopowstałego pomieszczenia należy doprowadzić instalację centralnego 

ogrzewania, tak aby zapienić odpowiedni komfort użytkowania (temperatura minimalna 20oC). 
 
11. OCHRONA CIEPLNA, CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 

Izolacyjność cieplna przegród pomieszczeń użyt. publ. tj ≥ 20˚C: 
 

- ściany zewnętrzne   Umax  [W/(m2*K)] =  0.23 
- stropodach     Umax  [W/(m2*K)] =  0.18 
- strop pod pomieszczeniem  Umax  [W/(m2*K)] =  0,18 

 
Izolacyjność cieplna przegród budynku projektowanego - wyniki obliczeń cieplnych : 
 
- ściana zewnętrzna, układ warstw wg rysunku rzutu parteru: 
  Uo =1/(0.13+0.02+0,61+3,55+0,02+0,04) = 0.23 W/(m2*K); 
 

- stropodach, układ warstw wg rysunku przekroju: 
  Uo =1/(0.10+0.01+5,25+0,03+0.04) = 0.19W/(m2*K); 
 

- strop pod pomieszczeniem, układ warstw wg rysunku przekroju: 
  Uo =1/(0.17+0.02+0,05+5,25+0.02+0.04)= 0.31 W/(m2*K). 
 

Projektowane rozwiązania materiałowe spełniają wymagania norm cieplnych. 
 
12. OCHRONA ŚRODOWISKA: 
 

Projektowana budowa nie wpłynie na pogorszenie oddziaływania na środowisko.  
 

13. OCHRONA TERENU 
 

a/ Ochrona konserwatorska zabytków – nie podlega 
b/ Wpływ eksploatacji górniczej – nie podlega; 
c/ Istniejące i przewidywane zagrożenie dla środowiska - projektowana inwestycja nie stanowi 

zagrożenia dla środowiska. 
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14. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA: 
 

Podczas prowadzenia prac budowlanych należy stosować wyłącznie wyroby budowlane 
dopuszczone do stosowania w budownictwie wg ustaleń ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 
16 kwietnia 2004 z późniejszymi zmianami. 
 
15. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 

 Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach wskazanych jako teren 
inwestycji - tj. dz. nr 353/3 i 358. 

 Obiekty zlokalizowane na sąsiednich działkach znajdują się poza obszarem oddziaływania 
projektowanego obiektu ze względu na niewielki zakres prac budowlanych. Nie stwierdzono 
obiektów w sąsiedztwie projektowanego budynku, które zostały by nadmiernie przesłonięte lub 
zacienione.  

 Projekt przebudowy tarasu został wykonany zgodnie z warunkami technicznymi 
i przepisami prawa budowlanego.  
 Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi 
publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz 
środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. 
 Ponadto inwestycja nie wpływa negatywnie na zjawisko przysłaniania sąsiednich działek 
oraz nie ogranicza dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 
Rozwiązania techniczne, usytuowanie projektowanej dobudowy oraz sposób zagospodarowania 
terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami 
elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody 
i gleby. 
 
Analiza obszaru oddziaływania obiektu została ustalona w oparciu o przepisy: 
 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016r. poz. 290 z późniejszymi 
zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015r., poz. 
1422 z późniejszymi zmianami); 

 
 
16. OPIS Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 

Projektowana przebudowa ma na celu utworzenie kolejnego pomieszczenia, które pełnić 
będzie funkcję szatni. Obecnie znajduję się ona w holu głównym przez który prowadzona jest 
główna droga ewakuacyjna. Szafki ubraniowe oraz wieszaki w sposób znaczny utrudniają 
komunikację oraz ewakuację. W związku z powyższym dzięki przeniesieniu ich do 
nowopowstałego pomieszczenia, warunki ewakuacji budynku ulegną znacznej poprawie oraz 
zwiększą bezpieczeństwo użytkowania obiektu.  

 
Pod względem przepisów o ochronie przeciwpożarowej projektowany budynek kwalifikuje 

się do kategorii zagrożenia ludzi: ZL-II. Jest to budynek 3-kondygnacyjny częściowo 
podpiwniczony, zaliczany do grupy budynków niskich (tj. w przedziale wysokości do 12 m). 

 
Klasa odporności budynku powinna sklasyfikowano jako „C”: 

- Główna konstrukcja nośna: R 60, 
- Konstrukcja dachu: R 15, 
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- Strop: REI 60, 
- Ściana zewnętrzna:  EI 30, 
- Ściana wewnętrzna: EI 15. 

Przebudowa dotyczy tarasu znajdującego się na parterze przy wejściu głównym do budynku. 
Powstałe pomieszczenie nowej szatni będzie wydzielone pożarowo w odniesieniu do holu 
drzwiami o EI30. Projektowane ściany zewnętrzne budynku wykonane w technologii murowanej 
z pustaków ceramicznych POROTHERM 18,8P+W kl. 15 na zaprawie M10 o EI>30. Stropodach nad 
pomieszczeniem projektowanym istniejący żelbetowy z płyt kanałowych (REI > 60) oraz 
konstrukcja nośna istniejącego zadaszenia w postaci stalowych dźwigarów IPN 160, którą należy 
zabezpieczyć do klasy min R 60 farbą pęczniejącą (p.poż.) np. Steelguard Firmy Mercor. 
 
 
 
UWAGI: 
1.  Podczas prowadzenia prac budowlanych należy stosować wyłącznie wyroby budowlane dopuszczone do 

stosowania w budownictwie wg  obowiązujących norm. 
2.  Roboty prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, 

przepisami BHP, P.POŻ. i zaleceniami producentów materiałów i urządzeń oraz pod nadzorem osób 
uprawnionych. 

3. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na obiekcie w trakcie wykonywania prac budowlanych. 
4. Projekt rozpatrywać z projektem konstrukcji. 
 
 
 

Opracowanie: 
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 IV. R Y S U N K I 
 
 
 Rys. nr   1  Plan sytuacyjny      1 : 500 

 Rys. nr   2  Rzut parteru - inwentaryzacja   1 : 50 

 Rys. nr   3  Rzut parteru - projekt    1 : 50 

 Rys. nr   4  Rzut dachu      1 : 50 

 Rys. nr   5  Przekrój A - A      1 : 50 

 Rys. nr   6  Elewacje       1 : 100 

 Rys. nr   7  Zestawienie stolarki     1 : 100 
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szyb windy

EIS 30
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S 

30
EI

S 
30

POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

EI
 6

0
EI 60

HOL WEJŚCIOWY
posadzka istniejąca25,19 m2

1.2

hp = 105

16
8

10
5

859 263 1 203 303

36
23

7
41

Zamurowanie
istniejącego
otworu

Istniejące
okno

Nowa lokalizacja
hydrantu wewnętrznego

A
A

Sz1 Sz2Sz2 Sz3 Sz4

HP25

N

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE

- ZAMUROWANIA

Sz1

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA:
- cienkowarstwowy tynk barwiony w masie
- siatka z włókna szklanego i preparat gruntujący
- styropian FASADA KOMFORT, gr. 15 cm
- pustaki ceramiczne POROTHERM 18,8P+W kl. 15 na zaprawie
  cementowej M10
- tynk cementowo-wapienny

- ELEMENTY DO USUNIĘCIA/ROZEBRANIA

Sz2

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA:
- cienkowarstwowy tynk barwiony w masie
- siatka z włókna szklanego i preparat gruntujący
- styropian FASADA GRAFIT, gr. 11 cm
- pustaki ceramiczne POROTHERM 18,8P+W kl. 15 na zaprawie
  cementowej M10
- tynk cementowo-wapienny

Sz3

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA:
- cienkowarstwowy tynk barwiony w masie
- siatka z włókna szklanego i preparat gruntujący
- styropian FASADA GRAFIT, gr. 11 cm
- bloki z betonu komórkowego/ściana żelbetowa, gr. 24 cm
- tynk cementowo-wapienny

Sz4

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA:
- cienkowarstwowy tynk barwiony w masie
- siatka z włókna szklanego i preparat gruntujący
- styropian FASADA KOMFORT, gr. 15 cm
- bloki z betonu komórkowego/ściana żelbetowa, gr. 24 cm
- tynk cementowo-wapienny

OZNACZENIA: PRZEKRÓJ: RODZAJ PRZEGRODY /  UKŁAD WARSTW:

RZUT PARTERU - projekt
31:50
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+ 4,03

2 030

102 105 42 105 42 105 42 105 42 105 42 105 42 105 42 105 42 105 26 105 48 105 48 105 48 105 57

+3,41

Rynna istniejąca  Ø150 mm

Istniejąca ściana
attykowa

Istniejąca ściana
attykowa Obrys ścian parteru

Rynna Ø110 mm ze spadkiem 0,05% RS Ø80 mm
RS istniejąca

Rynna Ø110 mm ze spadkiem 0,05%RS Ø80 mm

H

2o

3,
5 

%
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3,
5 
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RZUT DACHU - projekt
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+3,41

+4,03

-0,32

10
5

17
0

43

±0,00

Istniejący słup
stalowy Ø100 mm

Docieplenie istniejącej
konstrukcji wełną mineralną
np. płyty lamelowe FASROCK G
firmy ROCKWOOL, gr. 20 cm

Rynna Ø110 mm
ze spadkiem 0,05%

Istniejący dźwigar
stalowy IPN 160

2o =3,5 %

Sz1

D

±0,00 -0,02

-2,26

+1,05

+2,73
+3,06

-2,97

-0,35

+4,11

+6,26

+3,02

+4,03

Słup stalowy Ø100 mm

Dźwigar  stalowy
IPN 160

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE

Sz1

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA:
- cienkowarstwowy tynk barwiony w masie
- siatka z włókna szklanego i preparat gruntujący
- styropian FASADA KOMFORT, gr. 15 cm
- pustaki ceramiczne POROTHERM 18,8P+W kl. 15 na zaprawie
  cementowej M10
- tynk cementowo-wapienny

D

STROPODACH:
- papa wierzchniego krycia
- papa podkładowa
- styropian DACH/PODŁOGA EXPERT gr. 20 cm
- paroizolacja
- istniejąca konstrukcja dachu
- stalowy dźwigar IPN160 / pustka powietrzna
- płyty GK na podkonstrukcji aluminiowej

OZNACZENIA: PRZEKRÓJ: RODZAJ PRZEGRODY /  UKŁAD WARSTW:

PRZEKRÓJ A - A
51:50

PRZEKRÓJ  A - A - inwentaryzacja PRZEKRÓJ  A - A - projekt
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1 1 1 1

ELEWACJA PÓŁNOCNA - projekt ZAKRES OPRACOWANIA

ELEWACJA PÓŁNOCNA - inwentaryzacja ZAKRES OPRACOWANIA

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy o strukturze "baranka" barwiony w masie o uziarnieniu 1 mm,
np. firmy CAPAROL w kolorze białym

Stolarka okiennna i drzwiowa w kolorze białym

1

KOLORYSTYKA ELEWACJI:

2 Obróbki blacharskie w kolorze wg wzornika RAL 7035

ELEWACJA PÓŁNOCNA
61:100
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UWAGI:
1. WYMIARY OTWORÓW W ŚCIANIE NALEŻY UZGODNIĆ Z PRODUCENTEM DRZWI

DOKŁADNE WYMIARY STOLARKI POBRAĆ NA BUDOWIE2.

WYMIARY OKIEN PODANE SĄ W ŚWIETLE OTWORÓW OKIENNYCH /tj. z ościeżnicami/3.

D1

205
90

1
L

209
98

WYM. SKRZYDEŁ
DRZWIOWYCH

WYM. OTWORU
W ŚCIANIE

KIERUNEK OTWIER.

H

OZNACZENIE

SCHEMAT

S

H
S

ILOŚĆ:

0

0

[cm]

[cm]

DRZWI zewnętrzne ( Umax= 1,3 [W/m
2
x K] ):

D2

205
100

209
108

Dz1
DRZWI wewnętrzne

EIS30

2RAZEM:

P

1 1
L P

-
1

1
1

210  + 60 (naświetle)
150  (90+60)

274
158

EIS30

naświetle otwierane
automatycznie (uchylne do

środka do kąta 45o)UWAGI:

OKNA zewnętrzne ( U = 0,80 [W/m
2
x K] ):

SCHEMAT

S
H

WYM. SKRZYDEŁ
OKIENNYCH

PARTER
[cm]

OZNACZENIE: O1

240
170
3

0

0

RAZEM: 3

UWAGI:

O1'

240
170
1
1

EIS60-

ZESTAWIENIE STOLARKI
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