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OŚWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tj.:poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM,

że projekt   budowlany pod nazwą:
Przebudowa istniejącego budynku stanowiącego zaplecze obiektu

 użyteczności publicznej

Biała, 48-210 Biała
woj. opolskie; powiat prudnicki; gmina Biała

Działka nr 1289

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCJA



Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.

1.1. Przedmiot inwestycji, zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów.
Przedmiotem inwestycji  jest  Przebudowa istniejącego budynku stanowiącego zaplecze

obiektu użyteczności publicznej, znajdującego się na działce objętej opracowaniem. Obiekt objęty
wnioskiem pozwolenie na budowę pełni funkcję pomieszczenia gospodarczego, w którym znajdują
się materiały oraz sprzęty związane z obsługą budynku użyteczności publicznej usytuowanego na
tej samej działce. W wyniku projektowanej przebudowy nie nastąpi zmiana sposobu użytkowania
w/w obiektu stanowiącego zaplecze budynku użyteczności publicznej (nadal będzie pełnił funkcję
gospodarczą. Kategoria obiektu budowlanego III).
Zakres całego zamierzenia inwestycyjnego:
- Przebudowa istniejącego obiektu stanowiącego zaplecze obiektu użyteczności publicznej
(objęte tym opracowaniem)
Projekt nie zakłada zmian w zagospodarowaniu terenu działki nr 1289.
Inwestor: Gmina Biała, 48-210 Biała, ul. Rynek 10.
Lokalizacja: działki nr 1289, Biała, 48-210 Biała
Obszar oddziaływania:  działki nr  1289, (objęte opracowaniem).  

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.

Działka nr 1289 jest częściowo zabudowana i uzbrojona położona w Białej przy ul. 
Tadeusza Kościuszki 10. Działka o kształcie zbliżonym do litery L, na której znajduje się budynek 
objęty opracowaniem. Znajduje się tam również istniejący budynek użyteczności publicznej w 
którym znajduje się: biblioteka, klub dla osób starszych i świetlica dla młodzieży oraz biura. 
Budynek objęty opracowaniem stanowi zaplecze budynku użyteczności publicznej. Na teren objęty 
opracowaniem znajdują się dwa zjazdy z drogi gminnej (działka dr nr 1282). Na istniejącym terenie
nie przewiduje się zmian w zagospodarowaniu terenu. Całość prac została wykonana zgodnie z 
pozwoleniem na budowę dla inwestycji: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku 
byłej stolarni na budynek użyteczności publicznej w ramach zadania „Rewitalizacja istniejącego 
budynku stolarni oraz roboty zewnętrzne -OPS, będące częścią zadania rewitalizacji centrum 
miasta Biała”. Przedmiotowe budynki wolnostojące znajdują się w otoczeniu zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i gospodarczej.

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.  

Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ujęty jest na 
planie symbolami „UM” i „ ZS”.
UM- przeznacza się pod tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej.
ZS- tereny zieleni urządzonej.
Budynek objętym opracowaniem stanowi zaplecze budynku użyteczności publicznej. Obiekty te 
służą kulturze oraz wystawiennictwu. Podstawową funkcją obiektu użyteczności publicznej jest 
biblioteka.

Odległości istniejącego budynku objętego opracowaniem od granic sąsiednich działek przedstawia  
projekt zagospodarowania terenu  w skali 1:500. Odprowadzenie wód opadowych na 
nieutwardzony teren działki nr 1289. Na terenie nie wprowadza się zmian w istniejące uzbrojenie 
terenu.
Teren wokół budynku częściowo utwardzony oraz biologicznie czynny pokryty geokratą 
systemową.



Analiza możliwości obszaru oddziaływania obiektu na działki sąsiednie wynikająca z ogólnych 
przepisów techniczno -budowlanych.

ANALIZA

Nr działki

sąsiedniej

Podstawa formalno-prawna Uwagi

1282 Dz.U.2015.460 j.t.  O drogach publicznych Działka drogowa – budynek objęty 

opracowaniem znajduje się 33,97m od

granicy działki drogowej

1311 Dz.U.2015.460 j.t.  O drogach publicznych Działka drogowa – budynek objęty 

opracowaniem znajduje się 0,9m od 

granicy działki drogowej.

1288/4;

1287/15;

1288/3

Dz.U.2002.75.690   w  sprawie  warunków

technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać

budynki i ich usytuowanie.

§12, §13, §23,3, §271-273

Działka budowlana – budynek objęty 

opracowaniem znajduje się 20,5m od 

granicy działek budowlanych.

1290 Dz.U.2002.75.690   w  sprawie  warunków

technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać

budynki i ich usytuowanie.

§12, §13, §23,3, §271-273

Działka budowlana – budynek objęty 

opracowaniem znajduje się 13,0m od 

granicy działek budowlanych.

1296 Dz.U.2002.75.690   w  sprawie  warunków

technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać

budynki i ich usytuowanie.

§12, §13, §23,3, §271-273

Działka budowlana – budynek objęty 

opracowaniem znajduje się 46,40m od

granicy działek budowlanych.

        Wnioski: Ogólne przepisy techniczno - budowlane zostają spełnione,  obszar

oddziaływania inwestycji zamyka się  w granicach działki objętej opracowaniem nr 1289.

1.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub 
terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adoptowanych obiektów budowlanych, 
powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni oraz innych części terenu 
niezbędnych do sprawdzania 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.



Powierzchnia zabudowy budynku stanowiącego zaplecze:
- przed przebudową 111,60 m²
- po przebudowie 111,60 m²

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.
Teren  inwestycji  przeznaczony  jest  do  zabudowy  pod  tereny  usługowo mieszkaniowe i  tereny
zieleni urządzonej.
Przedmiotowy teren wpisany jest do rejestru zabytków.
W/w nieruchomość leży w obrębie strefy „A” ścisłej  ochrony konserwatorskiej,  a pozostała jej
części w strefie „B” ochrony konserwatorskiej wg zapisów miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Strefa „A” - ścisłej ochrony konserwatorskiej, o granicy określonej na rysunku planu. Przedmiotem
ochrony w strefie jest układ urbanistyczny  średniowiecznego miasta lokacyjnego wraz z  zespołem
zamkowym,  częścią  podzamcza  oraz  archeologicznymi  nawarstwieniami,  w  pisane  do  rejestru
zabytków.
Strefa  „B”  -  ochrony  konserwatorskiej,  o  graniczy  ustalonej  na  rysunku  planu.  Przedmiotem
ochrony  w  strefie  jest  częściowo  zachowany  historyczny  układ  urbanistyczny  XIX-wiecznych
przedmieść  miasta  lokacyjnego,  z  zabudową  z  XIX/XX  wieku;  układ  ruralistyczny  wsi  Stare
Miasto, o układzie ulicowym z częściowo zamachowym układem wsi owalnicy.

1.6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 
znajdującego się w granicach terenu górniczego.
Przedmiotowy teren objęty niniejszym opracowaniem nie leży na terenie eksploatacji górniczej, ani
w granicach terenu górniczego oraz nie jest  zlokalizowany w obszarze górniczym. Nie podlega
uzgodnieniu z Okręgowym Urzędem Górniczym oraz nie wymaga określenia kategorii przydatności
terenu do zabudowy.

1.7. Informacje 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.  
Nie zmienia się  stanu wody w gruncie,  a  zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej  się  na jego
terenie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł ze szkodą dla gruntów sąsiednich, a także
nie  odprowadza  się  wód  i  ścieków  na  grunty  sąsiednie.  Inwestycja  nie  należy  do  kategorii
mogących  pogorszyć  stan  środowiska.  Uciążliwość  w  zakresie  emisji  hałasu,  wibracji,
zanieczyszczeń  powietrza  atmosferycznego,  substancji  zapachowych,  niejonizującego
promieniowania  elektromagnetycznego  oraz  zanieczyszczeń gruntu  i  wód nie  występuje.  Wody
opadowe  odprowadzać  na  teren  nieutwardzony  działki  nr  1289.  Informacje  bezpieczeństwa  i
ochrony zdrowia załączono do projektu.

BILANS POWIERZCHNI DZIAŁEK NR 1289
Powierzchnia działki-teren UM 847,62 [m2] 100,00 [%]
Powierzchnia działki -teren ZS 1592,45 [m2] 100,00 [%]
Powierzchnia działek całkowita 2440,07 [m2] 100,00 [%]

TEREN „ZS”
Powierzchnia utwardzona: 149,16 [m2] 9,37 [%]
projektowane płyty z geokraty (17% z 877,39): 149,16 [m2] 9,37 [%]
Powierzchnia biologicznie czynna 1324,92 [m2] 83,20 [%]
projektowane płyty z geokraty (83% z 877,39): 728,23 [m2] 45,73 [%]
powierzchnia biologicznie czynna-trawnik: 596,69 [m2] 37,47 [%]
Powierzchnia zabudowy: 118,37 [m2] 7,43 [%]
istniejące garaże: 118,37 [m2] 7,43 [%]



1.8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych.  
Przyjęto  pierwszą  kategorię  geotechniczną  –  obiekt  o  typowej  konstrukcji,  proste  warunki
gruntowe.



Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

/ Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku/
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:
a) przebudowa budynku stanowiącego zaplecze budynku użyteczności publicznej:

- wykonanie robót ziemnych,
-  wykonanie  prac  rozbiórkowych  (pokrycia  dachu,  ścian  istniejących,  wzmocnienie  
konstrukcji, oraz generalny remont)
- wykonanie  fundamentów pod ściany
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (poziomej i pionowej),
- wykonanie nadproży nad bramą i oknami oraz drzwiami
- wykonanie pokrycia dachu z płyty warstwowej gr 10cm REI 30,
- wykonanie  obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- wykonanie ścian nośnych z przezbrojeniem prętami fi 8 co drugą warstwę
- wykonanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej
- wymiana oświetlenia,
- roboty wykończeniowe (tynkowanie, malowanie, parapety, obróbki)
- wykonanie wentylacji-kratki wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne
- wykonanie wzmocnienia ścian prętami zbrojeniowymi
- wykonanie posadzki-betonu technologicznego

2. Istniejące obiekty na działce:  istniejący budynek stanowiący zaplecze istniejącego budynku
użyteczności publicznej znajdującego się również na działce objętej opracowaniem.
3. Teren budowy: płaski, częściowo zabudowany.
4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi

4.1 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co
najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
c) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
d) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
e) zapewnienia łączności telefonicznej,
f) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów
g) przeszkolenie pracowników w zakresie wykonywanych robót budowlanych

4.2  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed
obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),
-  potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki  przy wykonywaniu robót na placu
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).



5. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas nadbudowy:
5.1 Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5,0 m, a w szczególności:
- wykonywanie pokrycia dachowego z płyt warstwowych
wykonywanie obróbek blacharskich: niebezpieczeństwo upadku z wysokości,
- niebezpieczeństwo upadku z wysokości /rusztowań/,
- wykonanie prac wykończeniowych ( tynkowanie malowanie)
- wzmacnianie konstrukcji dachu.
6.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

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. 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.  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. 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. Powyższy wymóg 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, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, 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. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy
na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót)  oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
7.0 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 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.



Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiązków.  Nieprzestrzeganie  przepisów  bhp  na  placu  budowy  prowadzi  do  powstania
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy
1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,
2) niewłaściwe polecenia przełożonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,
6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia,
3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór

Przyczyny techniczne   powstania wypadków przy pracy:
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,
2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,
3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,
4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,
5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiałów zastępczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

c) wady materiałowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, -
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
-  organizować,  przygotowywać  i  prowadzić  prace,  uwzględniając  zabezpieczenie  pracowników
przed  wypadkami  przy  pracy,  chorobami  zawodowymi  i  innymi  chorobami  związanymi  z
warunkami  środowiska  pracy,  dbać  o  bezpieczny  i  higieniczny  stan  pomieszczeń  pracy  i
wyposażenia  technicznego,  a  także  o  sprawność  środków  ochrony  zbiorowej  i  ich  stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,



Na podstawie:
oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy
wykazu  prac  szczególnie  niebezpiecznych,  określenia  podstawowych  wymagań  bhp  przy
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez co najmniej
dwie osoby, wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników   przed
zagrożeniami   wypadkowymi   oraz   oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,
-  zapewnić  likwidację  zagrożeń  dla  zdrowia  i  życia  pracowników  głównie  przez  stosowanie
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w
celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w
środki  ochrony indywidualnej  oraz odzież i  obuwie robocze,  zgodnie z  tabelą  norm przydziału
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych
środków  powinny  zapewniać  wystarczającą  ochronę  przed  występującymi  zagrożeniami  (np.
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany
jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora,
- koncepcja uzgodniona z inwestorem,
- mapa do celów projektowych,
- obowiązujące prawo budowlane.

2. Przeznaczenie i charakterystyczne parametry techniczne budynku 

Przeznaczenie budynku 
Budynek  objęty  przebudową  pełni  funkcję  zaplecza  istniejącego  budynku  użyteczności

publicznej znajdującego się w sąsiedztwie budynku objętego opracowaniem na tej samej działce
objętej opracowaniem. W budynku sąsiednim znajduje się biblioteka, pomieszczenia senior + oraz
pomieszczenia biurowe. Budynek poddany jest generalnemu remontowi, aby w bezpieczny sposób
służyć jako miejsce przechowywania książek, wolumenu oraz różnych zbiorów niezbędnych do
nowoczesnego  funkcjonowania  biblioteki  miejskiej  w  Białej.  Budynek  zostanie  wyposażony
odpowiednie regały oraz kosze w celu bezpiecznego przechowywania dokumentacji oraz licznego
wyposażenia,  które  będzie  służyć  funkcjom  kulturalnym  Centrum  Społeczno-Kulturalnego,  w
szczególności  przechowywania  dodatkowego  wyposażenia  strefy  kulturalnej  I  piętra,  a  także
eksponatów Izby Regionalnej,  ponieważ wystawy będą zmieniane 1 raz na miesiąc (np. meble,
narzędzia, ubrania, obrazy).

Powierzchnia zabudowy budynku stanowiącego zaplecze:
- przed przebudową 111,60 m²
- po przebudowie 111,60 m²
Kubatura budynku stanowiącego zaplecze:
- przed przebudową 453,79 m3

- po przebudowie 453,79 m3

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia  objętego opracowaniem ulega zmianie:
- przed przebudową 104,0 m²,
- po przebudowie 49,19+49,30=98,49 m2 .
Wysokości budynku przed przebudową:
- kalenica (główna)  ~4,25 m
- okap  ~3,65 m
Wysokości budynku po przebudowie :
- kalenica (główna)  ~4,25 m
- okap  ~3,65 m
Kąt nachylenia połaci głównych przed i po przebudowie: bez zmian – 4 stopnie
Długość budynku: 
- przed przebudową 8,04 m
- po przebudowie 8,04 m
Szerokość budynku:
- przed przebudową  13,88 m
- po przebudowie  13,88 m



3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Forma.
Budynek  o zwartej bryle  horyzontalnej, niepodpiwniczony, parterowy, niski. Konstrukcja

ścian murowana, dach jednospadowy z kalenicą usytuowaną prostopadle do drogi gminnej, pokryty
płytami warstwowymi  i  kącie nachylenia 4°. Forma architektoniczna budynku po przebudowie
nawiązywać  będzie  do  budownictwa  regionalnego  i  dobrze  wkomponuje  się  z  otaczającą  go
zabudową  użyteczności  publicznej. Wysokość  kalenicy  i  okapów  dopasowana  do  wysokości
budynków sąsiednich. Kolorystyka elewacji jasno żółta z odcieniami szarości-obróbki, dachu-szara

Funkcja: pomieszczenie gospodarcze. 
Projektowana przebudowa pomieszczenia gospodarczego nie spowoduje zmiany sposobu jego 
użytkowania.

4. Układ konstrukcyjny.
4.1. Konstrukcja budynku mieszkalnego tradycyjna – murowana (schemat mieszany).
4.2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:
a) przebudowa budynku służącego jako zaplecze budynku użyteczności publicznej:

- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie fundamentów i ścian fundamentowych (ściana frontowa oraz tylna),
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku (poziomej i pionowej)
- wymiana ścian zewnętrznych (ściana frontowa oraz tylna) w celu dostosowania obiektu do 
wymogów przeciwpożarowych-wymagana ściana odporności ogniowej REI 60-zgodnie z 
opisem ppoż.
- wykonanie ścian wewnętrznych z wieńczącym go wieńcem lub wzmocnienie prętami 
zbrojeniowymi. Ścianę należy przezbroić prętami fi 8 co drugą  warstwę w celu 
usztywnienia konstrukcji ścian.
- wykonanie posadzki-beton technologiczny gr.10cm zbrojony siatką spadkiem min 1%
- wymiana pokrycia dachowego na płyty warstwowe REI 30 z rdzenia z wełny mineralnej. 
Płyty systemowe gr. 10 cm. Płyty montowane bezpośrednio do drewnianych łat.
- wykonanie  obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elewacji bocznych od  
czoła
-  montaż  nowej  stolarki  okiennej  i  stolarki  drzwiowej  aluminiowej  oraz  bram  
segmentowych.,
- wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych całego budynku- część tylna z wełny 
mineralnej  –  niepalna  (gr.12cm),  pozostała  cześć  styropian  gr.12cm-  roboty  budowlane

związane  z  dociepleniem  budynku  wykonane  będą  na  podstawie  art.  29  ust.2  pkt  4.  Pb.  tj.
pozwolenie na budowę (oraz zgłoszenia zgodnie z art.30 Pb.)  nie  wymagają roboty budowlane
polegające na docieplenie budynku o wysokości do 25m. Przedmiotowy budynek ma wysokość
4,25m

- wykonanie instalacji elektrycznej-oświetlenia
- wykonanie wykończenia budynku (posadzki, tynki, ściany, malowanie),
- wykonanie nadproży nad oknami i drzwiami oraz bramami segmentowymi.
- wzmocnienie konstrukcji dachu.



4.3. Elementy budynku.
a) Fundamenty
Ławy fundamentowe o wymiarach 50x30cm wykonać jako żelbetowe z betonu B25 zbrojone stalą
A-III (pręty główne Ø12 mm ) i A-I (strzemiona Ø6 mm co 25 cm) oraz posadowić na głębokości
min 60cm na podkładzie z chudego betonu C12/15 gr. 10cm. Na ławach wykonać izolacje poziomą
z 2x papa.

b) Ściany.
Warstwy ścian zewnętrznych fundamentowych wykonać z bloczków betonowych M6 gr. 24 cm na 
zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5.

Ściany nośne zewnętrzne należy wykonać z pustaków Porotherm 25 P+W na zaprawie cementowo-
wapiennej klasy M5 przezbrojone stalą A-III (pręty główne 8 mm co drugą warstwę w połączeniu z 
istniejącymi ścianami). Ściany te od góry zakończyć wieńcem żelbetowym z betonu B25 
zbrojonym stalą A-III (pręty główne 4Ø12 mm ) i A-I (strzemiona Ø6 mm co 25 cm).
Ściany nośne wewnętrzne należy wykonać z pustaków Porotherm 18 P+W na zaprawie 
cementowo-wapiennej klasy M5.

c) Nadproża.
Typowe belki nadprożowe ceramiczne Wienerbergera lub żelbetowe prefabrykowane L19, a w 
dużych otworach żelbetowe wylewane z betonu B-25 zbrojonego stalą A-III i A-I. Dopuszcza się 
nadproża z dwuteowników stalowych. Przed wykonaniem należy uzgodnić z producentem bramy 
możliwość połączenia bramy z nadprożem.

d)  Więźba dachowa.
Nie  projektuje  się  zmian  w  więźbie  dachowej.  Na  etapie  wykonawstwa  należy  sprawdzić  i
wymienić spróchniałe i uszkodzone elementy krokwi, kontrłat oraz łat. Z racji na usunięte słupy
pod  podciągami  należy  dodatkowo dołożyć  dwie  belki  stalowe  pełniące  funkcje  podciągu  nad
bramami oraz w środku rozpiętości konstrukcji dachu w miejscach łączenia dwóch par krokwi z
trzech belek stalowych IPE 200. Dopuszcza się zmianę nadproża stalowego na żelbetowe.

e) Pokrycie dachu oraz obróbki blacharskie.
Pokrycie dachu z systemowej płyty warstwowej z rdzenia z wełny mineralnej PWD-W100 gr 10cm
REI  30  na  istniejących  łatach  drewnianych.  W celu  zabezpieczenia  przed  wyrwaniem,  należy
zagęścić  montaż  łączników  do  łat  i  krokwi  potrójnie.  Płyty  należy  zakończyć  obróbkami
blacharskimi.
Obróbki  blacharskie  z  blachy  ocynkowanej.  Rynny  ½  Ø120,  rury  spustowe  Ø  100   z  blachy
ocynkowanej malowanej technologicznie. Spadek rynien w kierunku rur spustowych 0,5%. Wody
opadowe odprowadzić na teren własnej działki.

f) Izolacje
Izolacje  przeciwwilgociowe:  poziome w ścianach wykonać z  papy Icopal  szybki  profil  SBS,  a
pionowe na ścianach fundamentowych wykonać z Icopal szybka izolacja SBS.

g) Posadzka
Istniejąca  zmurszałą  posadzkę  należy  oczyścić  z  wystających  i  luźnych  elementów.  Na  tak
przygotowaną nawierzchnie należy zaimpregnować oraz wykonać beton technologiczny gr 10cm z
wyprofilowanym spadkiem na zewnątrz w kierunku bram. Beton zbrojony matami Ø8mm o oczku
12x12cm.
Wykończenie posadzek: posadzka przemysłowa



h) Stolarka i parapety.
Stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną  wykonać z aluminium. Stolarkę drzwiowa zewnętrzną
wykonać jako aluminiową (drzwi wg wymiarów na rzutach).  Bramy wjazdowe segmentowe w
odcieniach brązu- aluminiowe.
Parapety wewnętrzne i zewnętrzne z blachy stalowej antykorozyjnej ocynkowanej w odcieniach
szarości. Wykończyć silikonem przezroczystym w stykach z oknami.

i) Wykończenie ścian
Ściany:
- od zewnątrz - ocieplone styropianem i wełna mineralną grubości 12 cm (tylna ściana) metoda
lekką (na placki) wykończone tynkiem cienkowarstwowym białym + barwionym lub bezpośrednio
w kolorze wg koloru elewacji budynku użyteczności publicznej.
-  od  wewnątrz  wykończone tynkiem cementowo-wapiennym  kat.  III  gr.  1,  5  cm+malowane  w
kolorze do uzgodnienia z inwestorem.

j) Instalacje wewnętrzne
Budynek  będzie posiadał wewnętrzną instalacje elektryczną i odgromową.

5.Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano -
instalacyjnego obiektu.

Nie dotyczy

6.  Dane  techniczne  obiektu  charakteryzujące  jego  wpływ  na  środowisko,  zdrowie  ludzi  i
obiekty sąsiednie:
Program  użytkowy,  wielkość  i  charakter  budynku  oraz  sposób  jego  posadowienia  nie  wpłyną
negatywnie na powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków:
nie dotyczy
Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych:
nie dotyczy.                                          
Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów:
Nie  przewiduje  się  wytwarzania  odpadów  znacząco  oddziaływających  na  środowisko,  odpady
powstałe w wyniku prac budowlanych i prowadzenia działalności składowanie w przeznaczonych
do tego pojemnikach i usuwanie na podstawie umowy zawartej z firmą specjalistyczną.
Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania
Projektowana  inwestycja  nie  przewiduje  emisji  i  aprobacji  ponadnormatywnego  hałasu,  emisji
drgań ani promieniowania.

7.  Kategoria geotechniczna.
Przedmiotowe  zadanie  zaliczono  do  pierwszej  kategorii  geotechnicznej  o  prostych  warunkach
gruntowych.

Uwagi końcowe.

Wszelkie  prace  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  przepisami  zawartymi  w  „Warunkach
technicznych  wykonania  robót  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych’’.  Roboty  prowadzić
zgodnie  z  polskimi  normami,  normami  branżowymi,  instrukcjami  producentów  wyrobów.  We
wszystkich  fazach  realizacji  konstrukcji  wykonywane  roboty,  a  szczególności  roboty  ulegające
zakryciu,  powinny  być  odbierane  przez  uprawnione  osoby  i  odpowiednio  udokumentowane,  a
materiały  powinny  odpowiadać  odpowiednim  normom  i  posiadać  atesty  oraz  deklaracje
właściwości użytkowych.



Ekspertyza techniczna

1. Fundamenty budynku w dobrym stanie technicznym, nadają się do przebudowy istniejącego 
budynku stanowiącego zaplecze obiektu użyteczności publicznej.
2. Ściany budynku w dobrym stanie technicznym, nadają się do przebudowy istniejącego budynku 
stanowiącego zaplecze obiektu użyteczności publicznej.
3.Konstrukcja dachu budynku w dobrym stanie technicznym, nadaje się do przebudowy 
istniejącego budynku stanowiącego zaplecze obiektu użyteczności publicznej.
4.Pokrycie dachu budynku w dobrym stanie technicznym, wymaga wymiany ze względu na 
zabezpieczenie przeciwpożarowe na płyty REI30, nadaje się do przebudowy istniejącego budynku 
stanowiącego zaplecze obiektu użyteczności publicznej.
5. Izolacje przeciwwilgociowe, posadzki i tynki budynku w dostatecznym stanie technicznym, 
nadają się do przebudowy istniejącego budynku stanowiącego zaplecze obiektu użyteczności 
publicznej.
6. Stolarka drzwiowa budynku w dobrym stanie technicznym, nadaje się do przebudowy 
istniejącego budynku stanowiącego zaplecze obiektu użyteczności publicznej.

Wnioski:
Stan podłoża i konstrukcja istniejącego budynku znajduje się w dobrym stanie technicznymi, nadaje
się do przebudowy istniejącego budynku stanowiącego zaplecze obiektu użyteczności publicznej.

Projektowana przebudowa istniejącego budynku stanowiącego zaplecze obiektu użyteczności
publicznej nie spowoduje zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa konstrukcji.



BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji.

- powierzchnia zabudowy 116,55 m2

- powierzchnia użytkowa    98,49 m2

- kubatura łącznie        469,57 m3

Wysokości budynku: 4,260 m - budynek niski (N)

Budynek niski  „N” – jedna kondygnacja nadziemna, podziemnych – brak.

2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego.

W budynku zaplecza przechowywane będą elementy wyposażenia  jak regały drewniane,  szafki

i inne elementy wyposażenia biblioteki itp. Pomieszczenia budynku stanowiącego zaplecze obiektu

użyteczności publicznej stwarzają minimalne zagrożenie pożarowe dla tego typu obiektów. .

3.  Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób.

Zgodnie  z  założoną  funkcją  cały  budynek  kwalifikuje  się  jako  PM  –  budynki  produkcyjne

i magazynowe. Obiekt nie przeznaczony na stały pobyt ludzi.

4. Przewidywana gęstość  obciążenia ogniowego.

Gęstość obciążenia ogniowego nie będzie przekraczać 500 MJ/m2.

5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.

W budynku objętym opracowaniem nie występują pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem.

6.  Klasa  odporności  pożarowej  budynku  oraz  klasa  odporności  ogniowej  elementów
budowlanych.

Budynek z uwagi  na przeznaczenie i  sposób użytkowania  zaliczany jest  do obiektów PM. Dla

budynku  PM  niskich  N  –  wymagana  jest  klasa  „E”  odporności  pożarowej.  Budynek  spełnia

wszystkie  wymagania  dla  poszczególnych  elementów  dla  klasy  „E”  odporności  pożarowej.

Wszystkie elementy budynku wykonane zostaną jako nierozprzestrzeniające ognia - NRO.

7. Podział obiektu na strefy pożarowe.

Budynek  stanowi  jedną  strefę  Dopuszczalna  powierzchnia  strefy  pożarowej  PM  w  budynku

jednokondygnacyjnym o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 wynosi  do 20 000 m2.

Budynek będzie posiadał jedną strefę pożarową. Z uwagi na zbliżenie między działkami obiektów

poniżej  8  m  dach  budynku  objętego  przebudową posiadał  będzie  konstrukcję  o  odporności



ogniowej  REI 30  -  np.   systemowe  płyty  warstwowe  z  rdzeniem  z  wełny  mineralnej.

Budynek stanowiący zaplecze budynku użyteczności publicznej zlokalizowany w odległości 0,90 m

od granicy  działki  drogowej 1311 (której  właścicielem jest  Gmina Biała)  posiada ścianę  pełną

o odporności ogniowej REI 60 minut. 

8. Odległość od obiektów sąsiadujących.

Nowo projektowany budynek składa się z dwóch zapleczy. Od strony północnej budynek graniczy z

działką  drogową,  najbliższy  budynek  znajduje  się  w  odległości  ok.  13,6m

od budynku użyteczności publicznej. Od strony zachodniej w odległości ok. 20,5 m od granicy

działki znajduje się działka budowlana 1288/4. Od strony południowej budynek zaplecza oddalony

od granicy 0,90m działki drogowej będącej własnością inwestora- działka dr 1311.

9. Warunki ewakuacji i strategii ewakuacji ludzi z obiektu.

Budynek zaplecza wyposażony jest w bramę garażową segmentową o wymiarach 3,50 x 3,60 m,

która będzie stanowiła wyjście ewakuacyjne z każdego boksu oraz dodatkowo wyjście z każdej

części  drzwiami  o  wymiarach  0,90  x  2,05m.  Maksymalna  długość  drogi  ewakuacyjnej  wynosi

9,55 m.

10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.

Instalacja  wentylacji  grawitacyjnej.  Przewody wentylacyjne  -  wykonane  będą  z  materiałów

niepalnych

Instalacja elektryczna.

11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie.

Brak wymogu stosowania urządzeń przeciwpożarowych..

12. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy.

Wg. normatywu 2 kg na każde 300 m2 powierzchni.

13. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 dm3/s (21 l/s). W odległości

ok. 48,80 m i 110m znajduje się hydrant p.poż zewnętrzny DN 80  o wydajności 10 l/s każdy.

14. Drogi pożarowa

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, droga

pożarowa nie jest wymagana.









ELEWACJA PRZEDNIA

ELEWACJA BOCZNA "A"

ELEWACJA BOCZNA "B"

"A"

UWAGA!
KOLORYSTYKA ELEWACJI WEDŁUG KOLORYSTYKI
ELEWACJI ZEWNETRZNEJ SĄSIEDNIEGO BUDYNKU

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

"B"
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